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Uygulama noktasından kaçmaya çalışırken
alkollü yakalanan sürücü, “Hayaller Paris, ha-
yatlar Somali” diyerek kahkahalar savurdu.
Kovalamacada yakalanan alkollü ve ehliyetsiz
bir sürücü ise, “Bizi yaktınız memur bey. Yedik
mi cezayı?” diyerek tepki gösterdi. Hafta sonu
uygulamalarında alkollü sürücülerin işlemler
sırasında polislerle girdiği diyaloglar dikkat
çekiciydi. n 3. sayfada

Üniversite sınavını belediyenin açtığı hazırlık
kursları sayesinde kazanan Yenişehirli gençler,
Başkan Davut Aydın’ın yakın takibinde. Çeşitli
programlar vesilesiyle bulunduğu şehirlerde
okuyan Yenişehirli gençleri de ziyaret eden
Başkan Aydın, son olarak Mardin’de Fatime
Duran ile bir araya geldi. n 4. sayfada

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık
ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Büyükşehir
Belediyesi tarafından av yasağının sona erdiği
1 Eylül’den bu yana Balık Hali’nde yapılan de-
netimlerde kaçak veya usulsüz avlanma ne-
deniyle toplam 1361 kilogram balığa el konuldu.
Bursa Hikmet Şahin Kent Hali’nde denetim-
lerini kesintisiz sürdüren Tarım ve Peyzaj A.Ş.,
özellikle av yasağının bittiği 1 Eylül’den itibaren
Su Ürünleri Hali’ndeki denetimleri de sıklaş-
tırdı. n 8. sayfada

Uygunsuz avlanmaya
geçit yok 

Makina İma-
latçıları Birliği
Başkanı Emre
Gencer, “Avrupa
Birliği dışında
Orta Doğu, Af-
rika ve özellikle
Avrasya coğraf-
yası bizim için
çok önemli. İhracatımızı bu taraflarda artırmaya
çalışıyoruz. Türk makine sektörü olarak yıllarca
Avrupa Birliği’yle rekabet ederek büyüdük”
dedi.      n 5. sayfada

Başkan Aydın’dan 
sürpriz ziyaret 

Gencer: “Avrupa Birliği’yle 
rekabet ederek büyüdük”

“Kadınlar hep 
bir fırsat bekliyor”
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Çelik:
“Bu CHP içindeki
tartışmayla ilgili
bir konu” 

n Haberi 6’da
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Alkollü yakalandılar, 
bir de şov yaptılar
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Bursaspor, TFF 2.Lig'in
19. haftasında Bursa
Büyükşehir Belediye
Satdı'nda Nazilli
Belediyespor'u uzun
süren sakatlığının
ardından sahalara dönen
genç golcüsü Hasan
Sabri Karaca ile devirdi.

Nazilli Timsah’ın gençlerine
direnemedi! n 11. sayfada

Telefon parası
için öldürülmüş
Bursa’da bir evde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede
hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler 4 kişiyi gözaltına
alırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın,
cep telefonu satışında çıkan alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Bursa’da bir evde bıçakla ya-
ralanmış halde bulunan ve kal-
dırıldığı hastanede hayatını kay-
beden gencin ölümüyle ilgili 4
zanlı gözaltına alındı. Merkez
Yıldırım ilçesinde kavga ihbarına
giden polis ekiplerince bir evde
yaralanmış halde bulunan ve kal-
dırıldığı hastanede yaşamını yi-
tiren İsmail Aslantürk’ü (20) bı-
çaklayan şüphelilerin yakalan-
ması için çalışma başlatmıştı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şubesine bağlı Cinayet Büro
Amirliği ekipleri, şüpheliler G.D.
(18), Ş.D. (23), İ.C.D. (18) ve
B.P’yi (19) aynı ilçedeki Anadolu
Mahallesi’nde saklandıkları evde
yakaladı. Zanlılar, emniyetteki

işlemlerinin ardından adliyeye
sevk edildi.

15 Aralık’ta, Meydancık Ma-
hallesi’ndeki bir evden kavga
sesleri gelmesi üzerine vatan-
daşlar durumu 112 Acil Çağrı
Merkezine bildirmiş, ihbar üze-
rine bölgeye sağlık ve polis ekip-
leri sevk edilmişti. Eve giren
ekipler, İsmail Aslantürk’ü ba-
cağından bıçakla yaralanmış hal-
de bulmuş, ambulansla bir özel
hastaneye kaldırılan Aslantürk,
burada yapılan müdahaleye rağ-
men kurtarılamamıştı. (AA-İHA)

BACAĞINDAN BIÇAKLANMIŞ 
HALDE BULUNDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sahte
mağdurlara, kağıttan kaplanlara Türk milleti hiçbir

şekilde değer vermez. Henüz mahkeme kararı açıklan-
madan halkı Saraçhane’ye davet eden Belediye Başkanı,

sonuç açıklanmadan apar topar yola koyulan İP Başkanı,
altılı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu’na

operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir.” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

partisinin “2023’e Doğru: Aday Belli,
Karar Net” temalı açık hava toplantıları
kapsamında Millet Bahçesi yanında
düzenlediği mitingde, alandaki coşku
ve heyecandan dolayı katılımcılara

şükranlarını sundu. Mersin’in ilçelerini
ve “Başı Toroslar kadar dik, gönlü

Mavi Vatan kadar zengin” diyerek ta-
nımladığı vatandaşları selamlayan Bahçeli,
“2022’yi uğurlayıp umutlarla karşılaya-
cağımız 2023 yılına çok az bir zaman
kaldı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü
için geri sayım artık başladı. 2023, millet
iradesinin bir kez daha tecelli edeceği
sandık yılıdır.” ifadesini kullandı.

Bahçeli: “Sahte mağdurlara
Türk milleti hiçbir şekilde

değer vermez”

n 7. sayfada
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Yıldırım sporla büyüyor

Yıldırım Belediyesi Jimnastik
Spor Kulübü Karate Takımı, kara-
teyi öğrencilere tanıtmak ve spora
teşvik etmek için Şehit Jandarma
Selahattin Çırak İlkokulu’nda gös-
teri düzenledi. Okul bahçesinde
gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 da-
kika süren karate gösterisi öğren-
ciler ve öğretmenler tarafından il-
giyle izlendi. Yıldırım Belediye Baş-
kanı Oktay Yılmaz, çocukları ge-
leceğe hazırlamanın, onların do-
nanımlı ve özgüvenli bireyler olarak
yetişmelerini sağlamanın yolların-
dan birinin de spor yaptırmak ol-
duğunu söyledi. Başkan Oktay Yıl-
maz, tüm çocukları spor okullarına
davet ettiğini belirterek, “Evlatla-
rımızı kötü alışkanlıklardan uzak-
laştırıp, sportif etkinliklere yön-
lendirmek amacıyla çocuklarımıza
20 branşta spor eğitimi veriyoruz.
Yıldırım’ın gelecekteki şampiyon-
larını keşfetmek ve en az 1 spor
dalıyla ilgilenmelerini sağlamak
için tüm evlatlarımızı spor okul-
larımıza davet ediyorum” diye ko-
nuştu. (Bülten)

“Kanlı Nigar” müzikaline
büyük alkış  

Bursa’da, Sadık Şendil’in kaleme
aldığı “Kanlı Nigar” müzikali sa-
natseverlerle buluştu. Bursa Aka-
demik Odalar Birliği Salonu’nda
sahnelenen müzikal, Abdullah
YÜksekcan yönetiminde canlı or-
kestra ve 20 kişilik kadrosuyla iz-
leyicilerin beğenisine sunuldu. Mü-
zikalde, geleneksel Türk tiyatro-
sunun en önemli figürlerinden
Kanlı Nigar’ın acıklı, komik, mü-
zikli, danslı serüveni anlatıldı.
Oyunda Gizem Aydıngöz, Abdullah
Yüksekcan, Mert Yeldan, Rıdvan
Topal, Oktay Ayaz ve Cemile Yücel
gibi oyuncular performans sergi-
ledi. Gecenin sonunda sanatse-
verleri selamlayan oyuncular uzun
süre alkışlandı. (AA)

Bursa’da Hun Çocuk Tiyatrosu
tarafından organize edilen “Alice
Harikalar Diyarında Harmoni Ki-
tabı” adlı tiyatro oyunu Bursalı
çocuklardan ilgi gördü. Bursa Aka-
demik Odalar Birliği Sahnesinde
sergilenen oyunu Yasin Topkara
yönetti. Oyunda Alice Merve Top-
kara, Yasin Topkara, Mert Yeldan,
Rıdvan Topal ve Simge Gülhan ka-
rakterlere hayat verdi. Oyun, ha-
rikalar diyarında bulunan ve iyiler
tarafından saklanan Harmoni Ki-
tabının sadece Alice’in okuyabildiği
ve okuduktan sonra harikalar di-
yarıyla ilgili dileğini gerçekleşti-
rirken yaşadığı maceraları konu
alıyor. Oyunun sonunda tiyatro
severleri selamlayan karakterler,
uzun süre alkışladı. Gösteri ço-
cukların oyuncularla fotoğraf çe-
kimiyle son buldu. (AA)

“Alice Harikalar
Diyarında Harmoni
Kitabı” sahnelendi 

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba
Sungur, kışın iştah kontrolünde
zorlanma yaşandığını ve yeme
ataklarının arttığını belirtirken, buna
karşın beslenme alışkanlıkları ve
günlük yaşam tarzında bazı basit ama
etkili değişikliklerle bu sorunun
üstesinden gelinebileceğini hatta ayda
2 ila 4 kilo verilebileceğini söylüyor.

Soğuk kış günlerinde fiziksel aktivitenin
azalması, havaların erken kararmasıyla
daha mutsuz ve depresif hissedilmesi,
evde geçirilen sürenin uzaması ve abur
cubur tüketiminin artması derken kilo
alımı hızlanıyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can
(Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Tuba Sungur, kışın iştah kontro-
lünde zorlanma yaşandığını ve yeme atak-
larının arttığını belirtirken, buna karşın
beslenme alışkanlıkları ve günlük yaşam
tarzında bazı basit ama etkili değişikliklerle
bu sorunun üstesinden gelinebileceğini
hatta ayda 2 ila 4 kilo verilebileceğini söy-
lüyor. 

ÖĞÜN ATLAMAYIN
Kış mevsiminde havaların soğumasıyla

birlikte vücut kendi ısısını korumak için
daha fazla enerji yakmaya başladığından
bu da daha fazla yemek yeme ihtiyacına
neden oluyor. Kilo alımını engellemek için
mutlaka öğünlerin düzenli olması, ana
öğünlerin dışında sağlıklı proteinden zengin
ara öğünler yapılması gerektiğini belirten
Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur
“Artan enerji ihtiyacınızdan dolayı uzun
süre aç kalmayın. Herkes 3 ana 3 ara öğün
şeklinde beslenmek zorunda değil. Açlık
durumunda vücudunuzu dinleyerek kendi
öğün sayınızı kendiniz belirleyin. Özellikle
ikindi vakti mutlaka bir ara öğün yapın.
Ara öğün olarak meyve ile kuruyemiş veya
meyve ile süt ürünü (süt, yoğurt veya
kefir) tercih edebilirsiniz.” diyor. 

YEMEKLERİNİZİ 
EVDE HAZIRLAYIN
Akşam yemeğinin en geç 19:00’da son-

landırılması ve ev yemekleri tüketilmesi
gerektiğini belirten Tuba Sungur şöyle ko-
nuşuyor: “Kışın evde geçirilen vaktin art-
masıyla televizyon ve bilgisayar karşısında
yağlı, kalorili ve şekerli besinlerin tüketimi
artıyor. Ancak kesinlikle bu yanlışa düş-
memek, yemekleri evde sağlıklı yöntemlerle
hazırlamak ve dışarıdan fast food tarzı
yemekler sipariş vermemek gerekiyor. Aksi
taktirde kışın kilo alımının hızlanması ka-
çınılmaz oluyor.”

BAĞIŞIKLIĞINIZI
GÜÇLENDİRİN
Kışın artan hastalıklara karşı bağışıklığı

güçlendirmek için C vitamini ve antioksi-
dandan zengin besinler tüketilmesi şart.
Portakal, mandalina, kivi, nar ve greyfurt
(bazı tür ilaç kullananlar greyfurt ile ilaç
etkileşimine dikkat etmeli) C vitamininden
zengin meyveler olarak öne çıkarken, mor
lahana, turp, havuç, kereviz, brokoli ve
karnabahar da C vitamini ve antioksidan
içeriği yüksek kış sebzeleri arasında yer

alıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba
Sungur kışın bağışıklığı güçlendirmenin
yolunun sağlıklı beslenmeden geçtiğini
belirtirken, günde 5-7 porsiyon sebze ve
meyve tüketilmesi, ceviz, badem, fındık
ve fıstık güçlü antioksidan özelliği olan
aynı zamanda E vitamini içeren yağlı to-
humların da ihmal edilmemesini öneriyor. 

YETERLİ SU TÜKETMEYİ 
İHMAL ETMEYİN 
Kışın terleme oranının ve hareketin

yaz aylarına göre azalması nedeniyle su
tüketimi azalıyor. Oysa metabolizmanızın
düzenli çalışabilmesi, iştah kontrolünün
sağlanması ve sağlıklı kilo verebilmek için
yeterli su tüketimi kritik rol oynuyor. Ye-
tersiz su tüketiminin kilo alımı ve yor-
gunluğa neden olduğunu vurgulayan Tuba

Sungur “Günlük su ihtiyacınızı kilo başına
30 ml’den hesaplayarak belirleyebilirsiniz.
Örneğin 60 kg ağırlığında biriyseniz, sizin
için günlük 60x30=1800 ml su tüketimi
yeterli olacaktır” diyor.

HAREKETİNİZİ ARTIRIN
Sağlıklı kilo vermenin olmazsa olmaz-

larından biri de hareket! Oysa kış aylarında
havaların soğuması, eve / işe giderken yü-
rüme veya akşamları düzenli yürüyüş alış-
kanlıklarından uzaklaşılmasına neden olu-
yor. Yine yaza oranla sosyal aktivitenin

azalmasına bağlı evde daha fazla vakit ge-
çirilmesiyle televizyon karşısında atıştır-
malıklara ve abur cuburlara yönelmeler
artabiliyor. Tüm bunlar da kilo alımına
neden oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı
Tuba Sungur sağlıklı beslenmenin yanı
sıra düzenli egzersiz yaparak ya da haftanın
üç günü en az 45 dakika yürüyerek sağlıklı
kilo verebileceğinizi söylüyor. 

YETERLİ UYKUYA 
ÖZEN GÖSTERİN
Vücuttaki hormonal dengenin sağlan-

ması ve iştah kontrolünün sağlanması açı-
sından yeterli uykunun çok önemli oldu-
ğunu vurgulayan Tuba Sungur sözlerine
şöyle devam ediyor: “Uykusuzluk duru-
munda açlık hormonu ghrelin artarken,
kilo kontrolü sağlayan leptin hormonu

azalıyor. Vücut yüksek kalorili besinlere
ihtiyaç duyuyor. Uykusuzluk kişinin duygu
durumunu da olumsuz etkilediğinden
yeme ataklarına neden oluyor. Yeterince
uyumak hem kilo kontrolü sağlamakta
hem de kilo verme sürecinde büyük önem
taşımaktadır. Uyku ihtiyacı kişinin yaşına
ve bireysel ihtiyaçlarına göre değişse de
günde ortalama 7-8 saat kadar uyumaya
özen gösterin.”

MUTLULUK HORMONUNU 
ARTIRAN BESİNLER TÜKETİN
Kışın güneş ışığından yeteri kadar fay-

dalanamamak serotoninin (mutluluk hor-
monunun) sentezini azaltıyor. Serotonin
azalması ise depresyon yanı sıra iştahta
artışa ve aşırı karbonhidrat tüketme isteğine
neden oluyor. Serotonin seviyesinin art-
masına yardımcı olmak için stresi azaltıcı
özelliği bulunan yulaf ezmesine beslen-
menizde yer vermenizi öneren Beslenme
ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur “Ara öğü-
nünüzde veya haftada bir-iki gün kahvaltıda
üç yemek kaşığı yulaf ezmesini ister sütle
pişirerek yulaf lapası şeklinde, isterseniz
de pişirmeden yoğurt ile tüketebilirsiniz.
Yulaf ezmesi dışında serotonin üretimini
destekleyen besinler somon, ananas, hindi
eti, yumurta, süt ve süt ürünleri, muz,
kuruyemişler ve soya ürünleridir” diyor. 

METABOLİZMANIZI 
HIZLANDIRIN
Özellikle yeşil çayın metabolizmayı

hızlandırdığını, öğün sonrası tüketildiğinde
kan şekerinin hızla yükselmesini önlediğini
ve kilo vermeye destek olduğunu belirten
Tuba Sungur günde bir fincan yeşil çay
tüketmekte fayda olduğunu ancak hiper-
tansiyonu olanların doktora danışarak tü-
ketmeleri gerektiğini söylüyor. Baharat-
lardan özellikle zerdeçal, zencefil, karabiber
ve pulbiberin antioksidan özelliği ve me-
tabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunduğuna
dikkat çeken Tuba Sungur “Yemeklerdeki
tuz miktarını azaltıp baharatlara daha
fazla yer vererek baharatların antioksidan
ve metabolizmayı hızlandıran etkilerinden
faydalanabilirsiniz.” diyor. (Bülten)

En gözde meslekti, şimdi tek ustası kaldı 

Geçmişin en gözde mesleklerinden
olan saraçlık mesleğini Bursa’da 40
yıldır devam ettiren Mehmet Muş,
şehirde bu mesleği yapan tek usta
olarak kaldı. Teknolojinin armasıyla
birlikte işleri azalan usta, şehirdeki
mesleğin son temsilcilerinden. Manda
derisinden yaptığı at koşum takım-
larını Türkiye’nin farklı illerine ve
yurt dışına gönderiyor. Ustanın bir
at koşum takımı elde bin bir zahmetle
işlemesi 15 gün sürüyor. Sabır ve
emek isteyen bu mesleği Bursa’da
ustadan sonra yapacak kimse yok,
şehirdeki mesleğin son temsilcisi
olan usta günde 10 saat sabırla man-
da derilerini işleyerek at koşum ta-
kılarını dönüştürüyor. Bu işi yapan
tek usta olduğu için işleri ise oldukça
yoğun, usta yaptığı takımları ise 2

ila 5 bin lira arasında değişen fiyat-
larla satıyor.

Bu işi 40 yıldır yaptığını ifade
eden Mehmet Muş, “Bu işi ben ba-
bamdan öğrendim, sabır ve emek is-
teyen bir iş manda derilerini kesip,
biçip ve keserek at koşum takımı ya-
pıyorum. Bu işi benden başka bu şe-
hirde yapan kalmadı. Eskiden işler
yoğundu, teknolojiyle birlikte işle-
rimiz azaldı. Ben tek yaptığım için
işler oluyor. Bir takımı yapmak 15
gün sürüyor. Yaptığım takımları 2
ila 5 bin lira arasında değişen fiyat-
larla satıyorum. Yurt dışından da si-
pariş geliyor yapıp gönderiyorum”
dedi. (İHA)

Bursa’da 40 yıldır at koşum
takımları üreten usta
bunları Türkiye’nin her
iline ve yurt dışına
gönderiyor.

Grip aslında erken dönemde yakalanıp tedavi
edildiğinde, hastaların büyük kısmında kısa sürede
iyileşme gözleniyor. Bunun nedeni, grip virüsüne
yönelik antiviral tedavinin mevcut olması. Buna
karşılık tedavi edilmeyen hastaların bir kısmında
hafiften ağıra kadar çeşitli hastalıklar oluşabiliyor.
Örneğin, sinüzit ve orta kulak iltihabı grip hastalığının
orta şiddette sonuçları olarak gösteriliyor. 1 yaşından
küçük bebekler grip hastalığına yakalandığında,
yaklaşık yarısında orta kulak iltihabı gelişebiliyor.

Atabay İlaç Medikal Direktörü Uzman Dr.
Murat Yaycı, grip hastalığının yol açabileceği ciddi
hastalıkların başında zatürrenin geldiğini söyledi.

Yaycı, “Zatürre hastalığına tek başına grip virüsünün
neden olmasının yanı sıra bu hastalarda bağışıklık
sisteminin düşmesiyle, grip virüsü ile birlikte bak-
teriler de eşlik edebiliyor. Zatürre gelişirse hastaların
büyük kısmının hastanede takibi gerekiyor. Grip
hastalığına bağlı zatürre gelişen hastaların yaklaşık
4’te 1’inde ise kalp ve damarları ile ilgili çeşitli
problemler ortaya çıkıyor. Kalp ve damar problemleri
olarak kalp krizi, kalp kası iltihabı ve damara pıhtı
atması gibi problemleri sayabiliriz. Grip hastalığının
yol açabileceği diğer ciddi problemler ise beyin
iltihabı (ensefalit) ve solunum ve böbrek yetmezliği
gibi ağır tablolardır. Bu ciddi hastalıklar özellikle
bebek ve çocuklar, yaşlılar, gebeler, aşırı şişman
olanlar ve kronik hastalıkları (astım, kalp hastalığı
gibi) olanlarda daha fazla gözleniyor. Bu kadar ağır
hastalıklara yol açan grip hastalığında veya grip
şüphesi olan her durumda, erken dönemde antiviral
tedaviye başlanması ile hastalığın hızlıca önüne ge-
çilebilir ve yol açabileceği ciddi sonuçlar büyük
olasılıkla önlenmiş olur” diye konuştu. (Bülten)

Grip hastalığına yakalanan hastaların
çoğunluğu birkaç gün ile 2 haftadan
daha kısa sürede iyileşirler. Fakat bazı
hastalarda grip hastalığı erken
dönemde tedavi edilmediğinde, ölüme
kadar gidebilen ciddi başka
hastalıklara neden oluyor. 
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Toplum
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BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

9/6

10/8

5/2

10/10
11/8

8/7

9/7

9/7

5/2

4/3

İmsak
Güneş
Öğle

İkindi
Akşam

Yatsı

06:43
08:14
13:06
15:26
17:47
19:12

BURSA
PAZARTESİ

9/6

ÇARŞAMBA

12/-1

SALI

9/0

9/5 İMSAKİYE

Feci kaza, Orhangazi-İznik
karayolu Üreğil kavşağı yakın-
larında meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, zeytin işçilerini
taşıyan C.K. (19) idaresindeki
minibüs tarlaya dönüş yaptığı
esnada aynı yönde gitmekte
olan Ali İhsan P. (59) idaresin-
deki tır, minibüse çarptı. Feci
kazada 1 kişi hayatını kaybe-

derken, 7 kişi de yaralandı.

İKİ SÜRÜCÜ ADLİYEYE 
SEVK EDİLDİ
Kaza sonrasında jandarma

ekipleri tarafından gözaltına
alınan ve ehliyetsiz olduğu be-
lirlenen minibüs sürücüsü C.K.

ile minibüse çarpan tırın sü-
rücüsü Ali İhsan P. işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemece Ali
İhsan P. 20 gün ev hapsine
mahkum edilirken, C.K. ise adli
kontrol şartı ile serbest bıra-
kıldı. (İHA)

Bursa’da dün sabah
saatlerinde 1 kişinin
öldüğü, 7 kişinin
yaralandığı feci kazada
sürücüler işlemlerinin
ardından adliyeye sevk
edildi. Çıkarıldıkları
mahkeme tarafından tır
sürücüsüne 20 gün ev
hapsi verilirken, minibüs
sürücüsü ise adli kontrol
şartı ile serbest bırakıldı.

Feci kazada sürücüler serbest kaldı 

Bariyerlere çarpan
hafif ticari araç takla
attı: 1’i ağır 2 yaralı 

Yıldırım ilçesinde, demir bari-
yere çarpıp takla atan hafif ticari
araçtaki 2 kişi yaralandı.

Murat Ersoy idaresindeki 16
ARF 379 plakalı hafif ticari araç,
Yiğitler Mahallesi Ankara Yolu
Caddesi’nde, demir bariyerlere
çarptıktan sonra takla attı. İhbar
üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık,
itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Ersoy ile
Salih Çabuk, itfaiye ekiplerince
bulundukları yerden çıkarıldı. 

Yaralılar, olay yerindeki ilk mü-
dahalenin ardından Bursa Yüksek
İhtisas Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırıldı. Sürücü Er-
soy’un sağlık durumunun ciddi-
yetini koruduğu, Çabuk’un duru-
munun ise iyi olduğu öğrenildi.
Ayrıca, aracın tekerlekleri ve par-
çalarının etrafa saçılmasıyla kıs-
men kapanan yolda trafik yoğun-
luğu oluştu. (AA)

Cipin yaşlı kadına
çarparak altına alma
anı kameralarda   

Bursa’da cip sürücüsü, yol
kenarında yürüyen yaşlı kadına
çarptı. Kadın cipin altında ka-
lırken, çevredeki vatandaşların
bağırması üzerine sürücü panik
yaparak ileri geri manevra yaptı.
O anlar güvenlik kameralarına

yansıdı. 
Olay, merkez Osmangazi il-

çesi Reyhan Mahallesi’nde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre,
cip sürücüsü yol kenarında yürü-
yen yaşlı bir kadına çarptı. Çarp-
manın etkisiyle kadın cipin altında
kaldı. Çevredeki vatandaşların ba-
ğırmasıyla panik yapan sürücü,
ileri geri manevra yaptı. İhbar üze-
rine olay yerine gelen sağlık ekipleri
ilk müdahalesinin ardından yaralıyı
Çekirge Devlet Hastanesi’ne kal-
dırdı. Kadının ayağında kırık ol-
duğu öğrenildi. Kaza anı bir iş ye-
rinin güvenlik kamerasına saniye
saniye yansıdı. Polis kazayla ilgili

Uludağ’da gerçeğini
aratmayan tatbikat

Türkiye’nin en önemli kış ve
doğa turizm merkezlerinden biri
olan Uludağ’da pistlerde bulunan
telesiyejlerde tatbikat gerçekleş-
tirildi. Her yıl yüz binlerce yerli
ve yabancı turisti ağırlayan Ulu-
dağ’da sezon öncesi Bursa AFAD
ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı
bünyesindeki Jandarma Arama
Kurtarma ekiplerinin ortaklaşa
düzenlediği eğitimin ardından tat-
bikat yapıldı. AKUT, BAKUT, İHH,
Yıldırım ve Osmangazi Belediyesi
Arama Kurtarma ekiplerinin de
katıldığı nefes kesen tatbikatta
senaryo gereği, Uludağ’ın vazge-
çilmez keyiflerinden birisi olan ve
günde binlerce tatilcinin kullandığı
telesiyejde kurtarma operasyonu
gerçekleştirdi. Kurtarma Timleri,
yaklaşık 15 metre yükseklikte
mahsur kalan kişiler, gerçeği arat-
mayan bir operasyon ile kurtardı.
(İHA)

Elektrik direği havai
fişek gibi patladı 

Bursa’da elektrik direğinin pat-
lama anları, havai fişek görüntülerini
aratmadı.

Bursa’da bir vatandaşın cep tele-
fonu kameralarına yansıyan görün-
tüler, şaşkınlıkla izlendi. Elektrik
direğinin art arda patlaması, geceyi
aydınlatırken, uzaklardan görenler
ise havai fişek sandı. Korku dolu
gözlerle olan biteni izleyen vatan-
daşlar ekiplere haber verirken, kısa
süre sonra mahallenin elektriği de
kesildi. (İHA)

Hafta sonu uygulamalarında al-
kollü sürücülerin işlemler sırasında
polislerle girdiği diyaloglar dikkat
çekiciydi. İnegöl ilçesinde evine git-
mekte olan polisin önüne aracını
sürüp kaçan sürücünün 2.30 promül
alkollü olduğu tespit edildi. Ko-

valamacada yakalanıp “Bizi yak-
tınız memur bey” diyen sürü-
cüye alkollü ve ehliyetsiz araç

kullanmaktan 5 bin 497 TL cezai
işlem uygulandı. İnegöl den Alan-

yurt’a seyreden sürücü Suat
Y.(37), yönetimindeki 16 APG
993 plakalı otomobilini, aynı
yöne kendi aracıyla seyir ha-
linde olan polisin aracının
üzerine sürdü. Polis, manev-
ra yaparak kazayı önledi.
Polisin ‘dur’ ihtarına uyma-
yan sürücü, hızla kaçmaya

başladı. İhbar üzerine
meslektaşları da polis
otolarıyla sürücüyü
durdurmak istediler.
Yaklaşık 15 kilometre
süren kovalamaca so-
nucu, 16 APG 993 pla-

kalı otomobil Orhaniye
mahallesi Nuri Doğrul

Caddesi üzerinde durdu-
ruldu.

Sürücünün aracı polis
ekiplerince arandı. Sürücü Suat
Y. “Sabaha kadar arayın. Çağı-
ralım ehliyetli birini, yürüyüp
gidelim buradan. Kız arkada-
şım var arabada niye bu kadar
uzatıyoruz ki. İşlemimi yapın,
gidelim buradan. Bizi yaktı-
nız memur bey. Üfleyeceği-
miz bir şey varsa üfleyelim
hemen buradan gidelim. Ye-
dik mi cezayı?” dedi. Yapılan
alkol testi sonucu sürücü-
nün, 2.30 promil alkollü ol-
duğu ve sürücü belgesi ol-
madığı tespit edildi. Sürücüye
alkollü araç kullanmaktan
bin 823 TL, ehliyetsiz araç
kullanmaktan 3 Bin 674 TL

cezai işlem uygulanırken,
ifadesi alınmak üzere ka-
rakola götürüldü.

“HAYALLER PARİS, 
HAYATLAR SOMALİ”
Osmangazi ilçesine bağlı Sant-

ral Garaj Mahallesi’nde uygulama
noktası kuran trafik polislerini
gören sürücü, geri manevra yaparak
anayolda ters şeritten ilerledi. Polisin
‘dur’ ihtarına uymayan sürücü daha
fazla ilerleyemeyeceğini anlayınca dur-
mak zorunda kaldı. Polis ekiplerini
oyalamaya çalışan sürücü, alkol met-
reye üflemediğinde ehliyetine 2 yıl
el konulacağını anlayınca, üflemeye
karar verdi. Alkol ölçümü yapılan
sürücü 1.58 promil çıkınca “Beni
ters kelepçe yapın, hayaller
Paris, hayatlar Somali” diye-
rek kahkahalar savurdu.

Karakola ifade verme-
ye götürülen sürücünün
daha önce de ehliyetini
alkollü araç sürmekten
kaptırdığı öğrenildi. Sü-
rücünün ehliyetine 2 yıl
el konulurken, 2 bin 286
TL idari para cezası uy-
gulandı. Aynı uygulama
noktasını gören bazı
sürücüler ise hem
kendilerinin hem
başkalarının ca-
nını hiçe saya-
rak manevra
yapıp kaçtı.
Fakat pla-
kası tes-
pit edi-
len araç
sahipleri
cezadan
kaçama-
dı. O an-
lar ka-
meraya
saniye sa-
niye yansı-
dı. (İHA)

Alkollü yakalandılar,
bir de şov yaptılar     

Uygulama noktasından kaçmaya çalışırken alkollü
yakalanan sürücü, “Hayaller Paris, hayatlar Somali”

diyerek kahkahalar savurdu. Kovalamacada yakalanan
alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü ise, “Bizi yaktınız memur

bey. Yedik mi cezayı?” diyerek tepki gösterdi. 

3_Layout 1  18.12.2022  16:31  Page 1



Kent4 19 Aralık 2022 Pazartesi

Milletvekili Esgin
müjdeyi verdi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa
Esgin, Bursa-Diyarbakır karşılıklı direkt
uçak seferleri 2 Ocak’tan itibaren başla-
yacağını söyledi. Bursa Yenişehir Hava-
limanı yeni bir iç hat seferini daha bün-
yesine katıyor. AK Parti Bursa Milletvekili
Mustafa Esgin, Bursa Yenişehir Havali-
manı’ndan Diyarbakır’a uçuşların baş-
layacağı bilgisini sosyal medya hesabından
paylaştı. Anadolu Jet bünyesinde yapı-
lacak Bursa-Diyarbakır karşılıklı uçak
seferleri için bilet satışına başlandı. Esgin
yaptığı açıklamada, Bursa-Diyarbakır
direkt uçak seferlerinin karşılıklı olarak
Pazartesi ve Perşembe olmak üzere haf-
tada 2 gün yapılacağını söyledi. Esgin,
ayrıca Ocak ayından itibaren haftada 2
gün olan Bursa-Erzurum uçuşlarının
Salı-Perşembe-Cumartesi olarak haftada
3’e, yine haftada 2 gün olan Bursa-Muş
uçuşlarının Perşembe-Cuma ve Pazar
olarak haftada 3’e çıktığını duyurdu.

Önümüzdeki günlerde Bursa’dan
yurt dışına yeni bir uçuşun da başlayacağı
müjdesini veren Esgin şunları söyledi:
“Bursa Yenişehir Havalimanı pandemi
öncesindeki döneminden daha yoğun
bir sürece adım atıyor. 2023 yılından
itibaren Bursa’dan Türkiye’nin daha pek
çok destinasyonuna ve yurt dışına daha
fazla uçuşlar eklemenin mücadelesini
hep birlikte vereceğiz. Bursa Yenişehir
Havalimanı tüm Bursalı hemşehrileri-
mizin sahipleneceği siyaset üstü bir ko-
nudur. Bursalı hemşehrilerimizin Sabiha
Gökçen Havalimanı ve Yenişehir Hava-
limanı tartışmalarına takılmadan her
iki havalimanından dilediğince seyahat
edebilmelidir. Biz havayoluna halkın
yolu gözüyle bakıyoruz. Bursa-Diyarbakır
uçuşlarının hayırlı olmasını diliyor, hem-
şehrilerimizin bu uçuşlara tam doluluk
sağlayarak sahip çıkacağına yürekten
inanıyorum.” (İHA)

OTMG programıyla
7 bin 889 öğretmen
eğitim aldı 

Okul Temelli Mesleki Gelişim
(OTMG) Programı kapsamında
Bursa’da son üç ayda 7 bin 889
yönetici ve öğretmen eğitime alındı.
Okulların ihtiyaç duydukları alan-
lara yönelik mesleki gelişim prog-
ramlarının okul düzeyinde hazır-
lanması ve uygulamasının da okul-
da yapılmasını içeren bir yaklaşım
olan Okul Temelli Mesleki Gelişim
(OTMG) Programı, Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından uygulamaya
konuldu. OTGM kapsamında Bur-
sa’da düzenlenen 471 eğitim faa-
liyetine 7 bin 889 yönetici ve öğ-
retmen katıldı. 

OTMG programı kapsamında
öğretmenlerin ve kurumların ön-
celiklerine uygun olarak mesleki
çalışmalar gerçekleştirildiğini be-
lirten Bursa İl Millî Eğitim Müdürü
Serkan Gür; “Öğretmenlerimizin
gelişimi için hazırlanan bireysel
katılıma açık bu eğitimlerin yanı
sıra okullarımızın istekleri doğrul-
tusunda özel olarak oluşturulan
programlarla da kurumlarımıza
özel eğitimler verildi. Öğrenme ya-
şam boyu devam eden ve tüken-
meyen bir süreçtir. Bu nedenle
OTMG ile öğretmenlerimiz, ihtiyaç
duyduğu eğitimleri kendileri be-
lirleyerek ve kendi okullarında,
alanında uzman kişilerden bu eği-
timi aldılar. Bakanlığımızın böyle
bir programı hayata geçirmesi ve
eğitimlere katılımın da yüksek ol-
ması bizleri mutlu etti. Emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum.” dedi.  

Millî Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan uygulamaya konulan eğitim
programı ile gelecek nesillerin şe-
killenmesinde büyük önem taşıyan
öğretmenleri; küresel düzeyde öğ-
retmenlik yetkinlikleriyle buluş-
turmak, yenilikçi bilgiler ile dona-
tılmalarını sağlamak, yurt dışındaki
gelişmeleri takip edebilmeleri, yeni
yöntemlerle tanışabilmeleri ve ken-
dilerini alanlarında geliştirebilmeleri
hedefleniyor. (Bülten) 

Bursa’da köprü ve kavşaklar, yeni
yollar ve yol genişletme çalışmalarıyla
ulaşıma köklü çözümler üreten Büyük-
şehir Belediyesi, yenilenen yolları peyzaj
düzenlemeleriyle de daha estetik hale
getiriyor. Yıllardır genişletilmesi konu-

şulan Çalı Yolu’na da Karayolları Genel
Müdürlüğü işbirliğiyle kalıcı çözüm ge-
tirilirken, Bursa-Kayapa-Mustafakemal-
paşa Yolu olarak da bilinen Çalı Yolu’ndaki
3 kilometrelik ilk etap çalışmaları büyük
ölçüde tamamladı. Gidiş - geliş 2’şer
şeritli olan yol, şerit ilaveleriyle 3’er
şeritli bölünmüş yol standardına yük-
seltildi. Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ,
UEDAŞ ve Karayolları ekiplerinin hum-
malı çalışmalarıyla projenin ilk etabı ta-
mamlanma aşamasına gelirken, Büyük-
şehir Belediyesi Tarım A.Ş. ekipleri de
yolu görsel olarak da estetik hale getirmek
için çalışmalara başladı.

YEŞİL KORİDOR
Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışma

ile daha konforlu hale gelen yolun orta
refüjü ile güzergah üzerindeki kavşakları
peyzaj düzenlemeleri ile adeta yeşil bir
koridora dönüştürüyor. Çalışma kapsa-
mında orta refüje ilk etapta 200 adet
yetişkin ıhlamur ağacı dikildi. Toprak
altı damlama sulama sistemleri imalatının
da yapıldığı çalışmaların kısa sürede ta-
mamlanması için ekipler gece gündüz
demeden yoğun bir tempo ile çalışıyor.
Ağaç dikimi ve sulama sistemlerinin ta-
mamlanmasının ardından çimlendirme-
nin de yapılması ile birlikte çalı yolu

kentin en estetik bulvarlarından biri ha-
line gelecek.

HEM KONFORLU 
HEM ESTETİK
Karayolları Genel Müdürlüğü işbir-

liğiyle eylül ayı itibariyle başlayan çalış-
maların aralık soruna kadar tamamla-
nacağını daha önce kamuoyu ile paylaş-
tığını hatırlatan  Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, verdikleri
bir sözü daha tutmanın mutluluğunu
yaşadıklarını söyledi. Yolun ulaşım için
konforlu hale getirilmesinin yanında
aynı zamanda estetik bir görünüm ka-
zanma için de yeşillendirme çalışmalarına
başladıklarını dile getiren Başkan Aktaş,
“Sulama sistemi de tamamen son tek-
noloji toprak altı damlama sulama şek-
linde olacak. Yani fıskiyelerle yolun ıs-
lanması gibi bir durum yaşanmayacak.
Yolun kalan 3 kilometrelik kısımla alakalı
proje çalışmaları hazırlandı. Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
ile o kısmı da görüşüyoruz. Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta
olmak üzere bakanımıza, milletvekille-
rimize, genel müdüre, bölge müdürüne
ve çalışmaya destek olan herkese teşekkür
ediyorum” dedi. (Bülten)

Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin
Karayolları Genel
Müdürlüğü işbirliğiyle
Çalı Yolu’nda
sürdürdüğü çalışmalar
kapsamında ‘yeşil’
seferberliği başlatıldı.
Yol genişletme
çalışmasının
tamamlanan ilk etabında
orta refüj ve kavşakların
yeşillendirilmesi için
Tarım A.Ş. ekipleri
tarafından gece gündüz
yoğun bir çalışma
sürdürülüyor.

Başkan Aydın’dan sürpriz ziyaret 

Yenişehir Belediye Başkanı Davut
Aydın, şehir dışı programlarında fırsat
buldukça hemşehrisi üniversiteli genç-
lere de sürpriz ziyaretler gerçekleşti-
riyor. Özellikle son üç yılda belediyenin
açtığı kurslarla sınava hazırlanıp, bir
yüksek öğretim programına yerleşti-
rilen gençleri takibine alan Başkan Da-
vut Aydın, bu kapsamdaki son ziyaretini
Mardin’de Artuklu Üniversitesi Sağlıklı
Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diye-
tetik Bölümü öğrencisi Fatime Duran’a
yaptı. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni kap-
sayan kültürel programı kapsamından
Mardin’de bulunan Başkan Aydın’ı kar-
şısında gören Fatime Duran kilomet-

relerce öteden gelen ziyaretçisiyle mutlu
oldu.

“BİZİM BEKLENTİMİZ 
BAŞARILI OLMALARI”
Fatime Duran’ın bir ihtiyacının

olup olmadığını sorgulayan, ardından
vize ve final sınav sonuçlarını değer-
lendiren Başkan Davut Aydın, “Yeni-
şehir Belediye’mizin açtığı ücretsiz
üniversite hazırlık kursları vasıtasıyla
bir yüksek öğretim programına yerleşen
öğrencilerimizin hepsinden, başarılı
olmalarını bekliyoruz. Şimdi Fatma
kızımdan beklediğimiz gibi bütün genç-
lerden önce yüksek not ortalamalı
lisans diplomaları, sonrasında ise yük-
sek lisans diplomaları bekliyoruz” dedi.

HAYAT BOYU ÖĞRENME
Bu arada Başkan Davut Aydın il-

kelerini MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli’nin belirlediği Üretken Bele-
diyecilik anlayışının bir gereği olarak
gençlik ve eğitim başlığı üzerinde özel-
likle durduklarını anlattı. Bu yıl açılan
üniversite hazırlık kurslarından da
100 kadar gencin yararlandığına işaret
eden Başkan Aydın, “Hayat boyu öğ-
renme yaklaşımı ile mesleğe, işe ve
hayata yönelik tüm eğitim kaynaklarına
her yaştan insanın ulaşılabilmesine
destek olmak, alınan eğitimin hayata
geçirilmesini sağlamak hayatla eğitimi
birleştirme mücadelemizin temelini
oluşturuyor” diye konuştu. (Bülten)

Üniversite sınavını
belediyenin açtığı hazırlık
kursları sayesinde kazanan
Yenişehirli gençler, Başkan
Davut Aydın’ın yakın
takibinde. Çeşitli
programlar vesilesiyle
bulunduğu şehirlerde
okuyan Yenişehirli gençleri
de ziyaret eden Başkan
Aydın, son olarak
Mardin’de Fatime Duran ile
bir araya geldi.

Yıldırım’da Anadolu rüzgârı esti  

Farklı coğrafyaların zengin kültürlerini
aynı çatı altında buluşturan Yıldırım Belediyesi,
Anadolu Kültür Şöleni Muş Gecesi programı
düzenledi. Yıldırım Belediyesi, 2022 Türk Dün-
yası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında
Anadolu Kültür Şöleni Muş Gecesi programı
düzenlendi. Barış Manço Kültür Merkezi’nde
gerçekleşen etkinliğe Yıldırım Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Mu-
hammet Müfit Aydın, Büyükşehir Belediyesi
Başkan Vekili Fethi Yıldız, Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Ulaş Akhan, Yıldırım İlçe Kay-
makamı Metin Esen, AK Parti İl Başkan Yar-
dımcısı Osman Şahin, il yönetim kurulu üyeleri,
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Muşlu
vatandaşlar katıldı. Laleler diyarı Muş’un kül-
türünün katılımcılara aktarıldığı etkinlik Muş
yöresel halk oyunları başladı. Müzisyen Ertuğrul
Polat konseri ile sona eren program tüm katı-
lımcılardan tam not aldı. 

“BİRLİK VE BERABERLİK 
İŞİN BESMELESİ”
Yıldırım’ın Türkiye’nin bütün renklerini,

güzelliklerini bünyesinde barındıran bir ilçe
olduğunu belirten Belediye Başkanı Oktay Yıl-
maz, “Anadolu’nun dört bir yanından, Bal-
kanlar’dan, Kafkaslar’dan gelen milyonlarca
insan bu şehirde yan yana kardeşçe yaşamak-

tadır. Bu yönüyle Bursa adeta bir Anadolu
bahçesidir.  Muşlu hemşehrilerimiz de bu bah-
çenin en güzel çiçeklerindendir. Muşlu kar-
deşlerimiz uzun yıllardan bu yana; siyasette
ve ekonomide Bursa’ya değer katmıştır. Ben
Muşlu hemşehrilerimizden Bursa’ya sahip çık-
tıkları gibi Muş’a da sahip çıkmalarını rica edi-
yorum. Birlik ve beraberlik işin besmelesi. Rab-
bim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin”
dedi. 

Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşların
Bursa’daki yaşamlarında Bursa’ya katkı koyarak
kendi illerine de gittiklerinde saygınlıklarını
devam ettirdiklerini ifade eden AK Parti Bursa
Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, “Halı
deseninin içindeki renkler birbiriyle uyumludur.
Ülkemiz bu uyumu 1071’den bugüne yakaladı.
Her düşünceden, inanıştan insan birlikte yol
almaya devam etti. 600 yıllık imparatorluğun
içinde tüm dünyaya örneklik sergiledi. Fethedilen
yerlerin hiçbirinde asimilasyon denilen bir
hesap yapılmadı. Sadece adalet, insanlık ve sa-
mimiyet uygulandı. Bizim bizden başka dos-
tumuz yok. Allah’ın ipine sımsıkı sarılın. Bö-
lünmeyin, parçalanmayın ayetini kendimize
rehber edinip bölünmeyecek, parçalanmaya-
cağız” sözlerini aktardı. 

Bu geceyi tertip ettiği için Başkan Oktay
Yılmaz’a teşekkür eden Yıldırım İlçe Kaymakamı
Metin Esen, “Belediye Başkanımızın da ifade
ettiği gibi inşallah Muşlu kardeşlerimizin bu-
radaki birikimlerinin, ticari anlamda serma-
yelerinin memlekete olan vefa borcunu ödeyecek
şekilde Muş’a da dönmesini temenni ediyorum”
dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi
Yıldız, “Muşlu hemşehrilerimiz ekonomide ve
ticarette çok başarılılar. Yaşadıkları şehirleri
memleket, memleketlerini gurbet yapan ar-
kadaşlarımız Bursa’ya çok güzel değer katıyorlar”
diye konuştu. (Bülten)

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, “Bursa; Kafkaslardan,
Balkanlardan, Anadolu’nun dört
bir yanından göç almış bir
şehirdir. Bu yanıyla Bursa adeta
bir çiçek bahçesini andırır. Bu
çiçek bahçesinin en güzel
renklerinden biri de Muşlu
kardeşlerimizdir.” dedi.
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Bursa’daki meslek
liselerinden 100 milyon
liralık ciro artışı

Meslek liseleri Milli Teknoloji
Hamlesinin Başkenti Bursa’da ‘eği-
timin üreten yüzü’ olmaya devam
ediyor. Bursa’daki meslek liseleri,
2021 yılını 33 milyon lira ciro ile
kapatırken, bugün itibarıyla 130
milyon TL’lik üretim gerçekleştir-
dikleri açıklandı. Bursa’daki meslek
liselerinde döner sermaye çerçe-
vesinde yapılan üretimden elde
edilen gelirde tarihi bir başarı ya-
kalandığını ifade eden Bursa İl Millî
Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Mes-
lek liseleri özellikle yaptıkları ürün-
lerle sadece bir mesleki eğitim ola-
rak değil aynı zamanda toplumsal
ihtiyaçların karşılanmasında da
çok önemli boşlukları doldurmaya
başladı. Bizler de okullarımızda
üretimin geniş bir alana yayılması
için etkili adımlar atıyoruz. Meslek
liselerimiz bugün artık pek çok
alanda üretim yapmaya başladı.
Mobilya malzemelerinin üretimi,
elektrik-elektronik ve bilişim alan-
larındaki teknik hizmetler, Türki-
ye’nin dört bir yanındaki okulları-
mız için üretilen ekmek fırınlarını
ilk akla gelen çalışmalar arasında
sıralayabilirim. Meslek liselerimiz,
2017 yılında 5,6 milyon lira gelir
ederken salgın sürecinin yaşandığı
2020 yılında bu rakamı 19,8 milyon
liraya yükseltti. 2021 yılını ise 33
milyon lira ciro ile kapatan Bursa,
bugün itibarıyla 130 milyon TL’lik
üretim gerçekleştirerek tarihi bir
başarıya imza attı. 85 meslek lise-
mizden 51’inde Döner Sermaye İş-
letmesi kurulmuş durumda. Öğ-
retmen ve öğrencilerimizle birlikte,
“üreterek öğrenme” odağında yü-
rüttüğümüz döner sermaye işleri-
nin gelişimi için büyük bir şevkle
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okul-
larımızın bu çerçevede bir başlangıç
yapmalarını ve üretim sisteminin
içinde yer almaları için onları teşvik
ediyoruz. Öğrencilerimiz üreterek
öğreniyor, aynı zamanda okurken
para kazanmaya başlamış oluyorlar.
Öğrencilerimizin üreterek öğren-
meleri, mesleki eğitim ruhunun
yakalanması için büyük önem arz
ediyor” dedi. Gür, “Bizlere bu sü-
reçte desteklerini her zaman ya-
nında hissettiğimiz Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer’e, şehrimizde
mesleki eğitime gönül vermiş tüm
paydaşlarımıza, öğretmen ve öğ-
rencilerimize teşekkür ediyorum”
dedi. (İHA)

Mobilyacıların
2023 ihracat hedefi
10 milyar dolar

İstanbul Mobilya Kağıt ve Or-
man Ürünleri İhracatçıları Birli-
ğinden yapılan açıklamaya göre,
Türkiye mobilya sektörü, gün geç-
tikçe dünyada bilinirliğini artırmaya
devam ediyor. Yapılan yatırımlarla
ithalatı minimum seviyeye indiren
sektör, hem iç pazarın ihtiyaçlarını
karşılıyor hem de ihracatını devamlı
artırıyor. Türkiye’nin ihracatına
önemli katkı sunan mobilya sanayi,
yeni pazar araştırmalarını da sür-
dürüyor. Açıklamada görüşlerine
yer verilen Erkan Özkan, Ticaret
Bakanlığının desteklediği Uzak Ül-
keler Stratejisi’nin kendileri için
önemli bir gündem maddesi oldu-
ğunu belirterek, “Bu doğrultuda
belirlediğimiz uzak ülke pazarları
içinde ABD, Hindistan, Çin, Kanada,
Meksika, Güney Afrika, Avustralya,
Nijerya, Brezilya gibi 18 ülke bu-
lunuyor. Bu ülkelerden özellikle
ABD, hem mobilya hem de diğer
sektörler için iştah açıcı bir pazar.
ABD, Türkiye ihracatı için büyük
bir potansiyel oluşturuyor ve ülke
olarak 100 milyar dolarlık bir ihracat
hedefimiz var. Bu doğrultuda hem
ülkemizin hem de sektörümüzün
ABD’ye ihracatını artıracak tanı-
tımlara ve faaliyetlere hız vereceğiz.”
ifadelerini kullandı. (AA)

Gencer: “Avrupa Birliği’yle
rekabet ederek büyüdük” 
Makina İmalatçıları
Birliği Başkanı Emre
Gencer, “Avrupa Birliği
dışında Orta Doğu,
Afrika ve özellikle
Avrasya coğrafyası
bizim için çok önemli.
İhracatımızı bu
taraflarda artırmaya
çalışıyoruz. Türk makine
sektörü olarak yıllarca
Avrupa Birliği’yle
rekabet ederek
büyüdük” dedi.

Türkiye’deki makine üreticileri Orta
Doğu, Afrika ve Avrasya coğrafyasında
ihracatı artırmayı hedefliyor. Metal İşleme
Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri
ve Otomasyon fuarlarını tek çatı altında
toplayan BUMATECH Bursa Makine
Teknolojileri Fuarları’na katılan Makina
İmalatçıları Birliği Başkanı Emre Gencer,
AA muhabirine, 2022’ye büyük hedeflerle
başladıklarını söyledi. Yılın ilk aylarında
başlayan Rusya-Ukrayna savaşının dünya
tedarik zincirini, emtia fiyatlarını etki-
lediğini belirten Gencer, her şeye rağmen
Türkiye’nin makine ihracatının 10 ayda
20,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleş-
tiğini vurguladı. Gencer, 2022’yi 23,5-
25 milyar dolar seviyesinde ihracat ra-
kamıyla kapatmayı öngördüklerini ifade
etti.

Kasım ayı itibarıyla özellikle Avrupa
pazarında daralma gözlemlediklerini dile
getiren Gencer, sözlerini şöyle sürdürdü:
“İhracatımızın yüzde 60’ını gerçekleş-
tirdiğimiz Avrupa Birliği’nin önümüzdeki
dönemde bir resesyona gireceği, bu re-
sesyonun 2023 boyunca süreceği eko-
nomistlerin bizlere yaptığı yorumlardır.
IMF’nin raporuna göre önümüzdeki
2022-2023 kümülatif büyüme oranı 5,9

olacaktır. Bu rakam pan-
demiden bir de çok sert
ekonomik kriz yaşadı-
ğımız buhranlı dö-
nemden bu yana gör-
düğümüz en düşük
rakamdır. Bunları dik-
kate aldığımızda, biz
makinecilerin ihracatı-
nın büyük bölümünün
Avrupa’ya aktığını da dik-
kate aldığımızda 2023’te bi-
razcık stoklara çalışma durumunun
olabileceği kanaatimiz var. Dolayısıyla
bununla ilgili makinecilerimize yerli ima-
latı desteklemek adına bazı finansal ens-
trümanların destek olarak bu süreçte
sunulabileceği umudunu taşıyoruz.”

“255 BİN ÇALIŞANI, 18 BİN 
FİRMASIYLA EN BÜYÜK 
ÜÇÜNCÜ İMALAT 
SANAYİSİYİZ”
Emre Gencer, Türk makine sektö-

rünün ihracat pa-
zarlarını çeşit-
lendirmek is-
tediğini belirt-
ti. Hedef pa-
zarlara deği-
nen Gencer,

şunları kaydet-
ti: “Avrupa Bir-

liği dışında Orta
Doğu, Afrika ve

özellikle Avrasya coğ-
rafyası bizim için çok önem-

li. Bu coğrafyalarda biz çok emek veri-
yoruz. İhracatımızı bu taraflarda ar-
tırmaya çalışıyoruz. Fakat karşımızda
bir Çin olgusu var. Çin çok uzun vadeli
kredilerle, çok agresif fiyatlarla Türk
makine sanayinin karşısında şu anda
bu pazarlarda en büyük rakiptir. Av-
rupa’dan boşalan yeri büyük bir hızla
doldurmaktadır. Zaten burada iki al-
ternatif var; ya Çin ya Türkiye.”

Makinecilerin yeni pazarlar bulmak
için çalıştığını anlatan Gencer, bu
fırsatı kaçırmamak için bürokrasiyle
el ele olmaları gerektiğini söyledi. Türk
makine sektörünün gelecekten umutlu
olduğuna dikkati çeken Gencer, “Her
şeye rağmen umutluyuz. Çünkü Türk
makine sektörü olarak yıllarca Avrupa
Birliği’yle rekabet ederek büyüdük.
Çok rekabetçi bir sektörüz. Türkiye’nin
255 bin çalışanı, 18 bin firmasıyla en
büyük üçüncü imalat sanayisiyiz.” dedi.
Türkiye’nin 2022’yi ihracat artışıyla
kapatacağını dile getiren Gencer,
“2023’te de hedef pazarlardaki pozis-
yonumuzu netleştirir, agresif bir ça-
lışma moduna girebilirsek, yine ihra-
catımızı yüzde 10-15 büyütebileceği-
mizi düşünüyorum. Bu da 27 milyar
dolara doğru bir yükseliş anlamına
gelir. İnşallah böyle bir şeyi yakalarız.”
diye konuştu. (AA)

Yıldız: “Bursa’ya yakışır bir
düzenleme acilen yapılmalı”

Kalite Birliği yönetim kurulunu ziyaret
eden , BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer
Yıldız ve Başkan Yardımcısı Arif Demirören,
“Özellikle ‘Kalite Şehri Bursa’ projesini des-
tekliyoruz ve yapmış olduğunuz çalışmaları
takdirle takip ediyoruz. Bursa’daki sanayi
alanlarının yüzde 47’si OSB’ler dışında ve dü-
zensiz sanayi alanlarıdır. Şehir içinde kalan
bu sanayi kuruluşlarından 230 bin kişi istihdam
ediliyor. Bu durum, sağlıksız çalışma ortam-
larına ve çevre, trafik sorunlarına sebep oluyor.
Bu sebeple kaliteli bir yaklaşım gösterip, bu
kalitesizliği ortadan kaldırıp, Kalite Şehri Bur-
sa’ya yakışır bir düzenleme acilen yapılmalıdır”
dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade
eden Kalite Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Karaman, “Öncelikle, KOBİ’lerde ku-
rumsallaşma ve markalaşma temel ilke olarak
belirlensin. Uygunluk değerlendirme faali-

yetlerini milli kuruluşumuz TSE ile yürüten
ve nitelikli, katma değeri yüksek ürünler
üreten KOBİ’ler yer tahsisi ücretsiz veya yüzde
75’i bedelsiz olsun. Bakın o zaman, KOBİ’ler
atağa geçecekler, kendilerini yenileyecekler,
yeni faaliyet alanlarına yönelecekler, sanayi
bölgelerine taşınmak için sıraya girecekler ve
ithalatın önünde bir nebze set olacaklar, Uy-
gunluk Değerlendirme alanında yurt dışına
giden yıllık ortalama 5 milyar doları aşağıya
çekecekler. Markalaşma ve kurumsallaşmayı
ilke olarak benimseyecekler, fasonculuk, te-
darikçilik, taşaronculuk anlayışından kurtu-
lacaklar. Şehir kazanacak, KOBİ kazanacak,
çalışanlar daha mutlu olacak, refah seviyesi
daha da yükselecek. İthalat ile orantılı olarak
cari açık azalacak. Sanayicinin öz sermayesi
arsaya değil, inovasyona ve üretime yönlen-
dirilmeli, devlet bu konuda gereğini hesap
yapmadan yapmalıdır. Her fabrikanın, bir
kale ve ekonomik bağımsızlığımızın temel
argümanının da sanayi kuruluşları olduğu
unutulmamalıdır. Sizlerle işbirliğine hazırız
ve KOBİ Konseyinin çalışmalarını destekliyoruz.
BTSO bizim kurumsal üyemiz. Tüm çalışma-
larını destekliyoruz. Konseyinize üye olan
tüm sanayi kuruluşlarına destek vermeye ha-
zırız. 2023 yılını Milli Egemenlik ve Kalite
Yılı ilan ediyoruz. 21 Aralık 2022 günü, saat
13.30’da paydaşlarımızla birlikte projemizi
açıklayacağız” dedi. Toplantının sonunda
Kalite Birliği yetkilileri, Bursa KOBİ Konseyi
Başkanı Cafer Yıldız ve Başkan Yardımcısı
Arif Demirören’e, Kalite Şehri Bursa beratı,
Türk bayrağı ve Kaliteye Yolculuk kitabını ar-
mağan etti. (İHA)

BTSO KOBİ Konseyi Başkanı
Cafer Yıldız, “Şehir içinde
kalan sanayi kuruluşlarında
230 bin kişi istihdam ediliyor.
Bu durum, sağlıksız çalışma
ortamlarına ve çevre, trafik
sorunlarına sebep oluyor. Bu
sebeple kaliteli bir yaklaşım
gösterip, bu kalitesizliği
ortadan kaldırıp, Bursa’ya
yakışır bir düzenleme acilen
yapılmalı” diye konuştu.

BOSİAD Z Meclisi dijital dönüşümü konuştu

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve
İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) Z kuşağının iş
dünyasından beklentilerini belirlemek ve sanayici
ile Z kuşağı arasında köprü görevi üstlenmesi
amacıyla hayata geçirdiği Z Meclisi, dijitalleşmeyi
masaya yatırdı. Z kuşağının mezun olduktan sonra
iş seçimi yaparken dijitalleşme ile ilgili kafalarındaki
sorulara yanıt bulmak ve firmalara ‘ne kadar dijital’
olduklarını sorgulatmak amacıyla ‘Dijital Dönüşüm
ve Z Kuşağının Rolü’ konulu bir etkinlik düzen-
lendi.

ÇAĞAN: “Z KUŞAĞI DİJİTAL 
ŞİRKETLERİ TERCİH EDİYOR”
Z Meclisi Danışmanı, Profesyonel Koç, Eğitmen

ve Yazar İpek Gezer’in moderatörlüğünde ger-
çekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan BO-
SİAD Başkanı Rasim Çağan, iş hayatında X, Y ve
Z kuşağının ilk defa bir arada çalışmaya başladığını
belirterek, “Bundan sonra da ekibimize katacağımız
yeni çalışanlar Z Kuşağı’ndan olacak. Bu sebeple
Z Kuşağı’nın beklentilerini iyi analiz etmek zo-
rundayız. Yeni gençliği daha iyi anlamak için BO-
SİAD Z Meclisi’ni oluşturduk ve bu çalışmadan
elde ettiklerimizi sizlerle muhtelif sunumlarla pay-
laşacağız. Z Kuşağı’nın en büyük özelliklerinden

bir tanesi de dijital olmaları. Z Kuşağı dijital
şirketleri tercih ediyor. Şirketler başarılı olmak
için genç yetenekleri kendilerine çekmek zorundalar.
Bir başka ifadeyle yetenekli gençlerin tercih ettikleri
firmalar olmak zorundayız. Z’nin tercih ettiği bir
firma olmak için yapacaklarımızdan bir tanesi de
dijital bir firma olmaktır” dedi.

Etkinliğin ilk konuşmacısı Şahince Otomotiv
Genel Müdürü Özgür Şahin, şirketinin dijitalleşme
sürecindeki deneyimlerini paylaştı. Dijital dönüşümü
odağına almış bir şirket olduklarını dile getiren
Şahin, şunları söyledi: “Şahince eski adıyla Şahinkul,
iki aile tarafından kurulmuş bir işletmeydi ve
şirketin bağımsız iki şirket olarak yollarına devam
etmesi kararı alınmıştı. Bu karar sonrası yapılan
yatırımlar sonrası önemli oranda finansal borç
oluşmuştu. Bu yükün altından hızlıca kalkabilmek
adına dahili kayıpların hızlıca tespit edilmesi ve
ortadan kaldırılması gerekmekteydi. Sahadan veri
toplama sistemleri kurulumu ile yola başladık.
Sonuç olarak veriye dayalı bir yönetim şeklini kul-
lanarak içinde bulunduğumuz durumu aşmayı
başarabildik. Burada da dijital dönüşüm araçlarını
kullanmanın çok büyük katkıları olduğunu düşü-
nüyorum. Bu süreç çok kolay geçmedi. Hâlâ emek-
liyoruz. Karşılaştığımız birçok problem oldu. En
büyük problem de teknolojinin uygulanması değil
zihinsel dönüşümün gerçekleşmesi. Şirketimizde
X ve Y kuşağından çalışanlar var. Arkadaşlar bu
dönüşüme çok kolay adapte olamadılar. Özellikle
konfor alanından çıkmak herkese zor geldi. Piyasada
da bu konuda yetkin arkadaş bulmak zor.  O
yüzden gelecekte buralarda çalışmak için sizler
gibi genç arkadaşlara çokça ihtiyacımız olacak.”
(Bülten)

BOSİAD Z Meclisi, düzenlendiği
‘Dijital Dönüşüm ve Z Kuşağının
Rolü’ başlıklı panelle dijital hayatın
içinde doğup yetişen bir nesil
olarak çalışma hayatlarında bu
dönüşüme ayak uyduran
işletmeleri tercih edecekleri
mesajını verdi. 
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TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -ÇEKİRGE SAĞLIK 
BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIM mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1360984
1- İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -ÇEKİRGE SAĞLIK BAKANLIĞI 

BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Hüdavendigar Mah. Nazlı Cad. 16090 ÇEKİRGE 

OSMANGAZİ/BURSA
c) Telefon ve faks numarası : 224 294 81 00 - ...............
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu mal alımın
a) Adı : 2 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIM
b) Niteliği, türü ve miktarı : 2 KALEM TIBBİ CİHAZ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : BURSA ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ AYNİYAT DEPO
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ilgili deponun sipariş 

tarihinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içerisinde 
cihaz/cihazların montajı, kurulumu, kalibrasyonları ve 
tüm bakımları yapılarak çalışır bir vaziyette teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.01.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Bursa Çekirge Devlet Hastanesi - Satınalma Birimi
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-
cak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alın-
ması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği  kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve
Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan
etmeli idare istediği zaman ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
-Tedarikçi firmalar ve Tıbbi Cihaz Yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itiba-
riyle ÜTS’de “kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” durumunda olmalıdır.
-İstekliler, teklif edilen cihaz ile birlikte aksesuar ve sistemlerin de  ÜTS Barkod numarala-
rını yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
- İhale tarihi itibari ile geçerli ve TS 12426 Yetkili Servisler- Tıbbi Cihazlar İçin Kurallar”
standardına veya “TS 13703- Özel Servisler - Tıbbi cihazlar için Kurallar” standardına
uygun ‘Hizmet Yeterlilik Belgesi’ni yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.
- İstekliler teklif ettikleri ürünün Üretici/ithalatçı olmaması durumunda, Üretici/ithalatçı ko-
numunda bulunan firmanın bayisi olmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile tek-
nik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a-) KATALOG: Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname  belirtilen şartlara
uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogları İhale komisyonu
tarafından istenmesi durumunda idareye sunacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tama-
mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek-
life ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonu-
cunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci
maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01750444

Politika
Keşir: “Kadınlar hep bir fırsat bekliyor” 

AK Parti, çalışma hayatında yeni fikirleriyle
yer almak isteyen, girişimcilik faaliyetlerinde
bulunarak Türkiye ekonomisinin kalkınma-
sında “Ben de varım” diyen girişimci kadınları
“Kadın Emeği Zirvesi”nde buluşturacak.       AK
Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı
Ayşe Keşir, AA muhabirine, “Kadın Emeği
Türkiye’nin İstikbali” sloganıyla 9 Nisan
2021’de Hakkari’den yola çıktıklarını söyledi.
Keşir, devletin eğitim ve finans desteklerinden
kadınların haberdar olmasını sağlamayı amaç-
ladıklarını belirtti. 81 ildeki programların fi-
nalini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması
planlanan programla yarın İstanbul’da ger-
çekleştireceklerini aktaran Keşir, “Türkiye’nin
dört bir yanından gelen üretici, çiftçi, girişimci,

işletme sahibi, ihracat yapan kadınlarla Sayın
Cumhurbaşkanımız bir araya gelecek. Türkiye
Yüzyılı’nda kadınlarla kalkınma, büyüme
vizyonumuzu orada tekrar gündeme getire-
ceğiz.” diye konuştu. Zirvenin açılış konuş-
malarının ardından çeşitli başlıklarda; giri-
şimciler, akademisyenler ve ekonomi yazar-
larıyla oturumların yapılacağını belirten
Keşir, “Kadın girişimcilerin beklentilerini,
sorun gördükleri alanlarla ilgili çözüm öne-
rilerini istişare edeceğiz.” dedi.

Ayşe Keşir, 81 ildeki kadın buluşmalarıyla
“Şunu yapsam, bunu yapsam” şeklinde ak-
lından projeler geçiren kadınlara küçük bir
kapı araladıklarını ifade etti. Keşir, “Bu yıl
kadın girişimcilik hedefimiz yüzde 10,5’ti,
şu an ise yüzde 13’ü aştı. Türkiye’deki ka-
dınların, girişimcilikle kendi işletmelerine
sahip olmalarıyla, kendi hayallerini gerçek-
leştirmeyle ilgili çok daha büyük adımlar
atacağına inanıyoruz. Biz de onlarla birlikte
heyecanlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.
(AA)

Çelik: “Bu
CHP içindeki
tartışmayla

ilgili bir
konu” 

Bir dizi ziyaret için kente gelen Çelik, havaa-
limanı çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Çelik, “Birkaç gündür İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı hakkında verilen yargı kararı hakkındaki
tartışmaları izliyoruz. Bu konunun bir siyasal
tartışma alanına taşındığını net bir şekilde gö-
rüyoruz. Bu yargı kararı henüz kesinleşmeden
bir siyasal tartışma haline 6’lı masadaki bazı ta-
raflar tarafından getirildi. Bunun neticesinde de
herkes bunların tartıştığı şeyin yargı süreci ya
da yargı kararı olmadığını 6’lı masada birbirlerine
kabul ettiremedikleri düşünceleri, bu yargı kararı
ve süreci birbirlerine fiili durum yaratarak da-
yatmaya çalıştıklarını gördü. Konunun biraz daha
ileri gittiğini CHP içinde bir tartışmaya dönüş-
tüğünü görüyoruz. O gün birileri sanki CHP
Genel Merkezini Ankara’dan Saraçhane’ye taşımış
gibi ya da Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili yü-
rütülen tartışmalar başka birilerinin adaylığına
dönüşmüş gibisinden bir yaklaşım sergilediler.
Ve bunun ortasına da sayın cumhurbaşkanımızı
ve partimizi bir takım kafalarındaki komplo teo-
rilerinin neticesi olarak bu işin bir tarafı gibi
göstermeye çalışma şeklinde bir strateji izlediler.
Cumhurbaşkanımız ve partimiz vesayetin en ka-
ranlık olduğu dönemlerde demokrasi mücadelesi
verirken bugün bu sözleri söyleyenler o gün ve-
sayetin yanında yer alıp bu demokrasi mücade-
lesini akamete uğratmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla
cumhurbaşkanımızın ve partimizin herhangi bir
şekilde bunların dayattığı siyasi kumpaslarla ya
da siyasi yasakçılık anlayışıyla yan yana getirilmesi
haddini aşan hiçbir şekilde ortaya konulamayacak,

söylenemeyecek eski vesayet artığı bir yaklaşımın
neticesidir” diye konuştu.

Çelik, AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın adını kimsenin siyasi kumpaslarla bir
araya getiremeyeceğini dile getirerek şöyle devam
etti: “Hiç kimse cumhurbaşkanımızın ve parti-
mizin adını siyasi yasakçılıkla yan yana yazamaz.
Biz siyaset meydanlarının partisiyiz. Bütün teş-
kilatlarımız ile birlikte kurulduğumuz günden
bugüne kadar bütün dünyanın gözü önünde en
şeffaf demokratik yarışlara girerek en güçlü siyasi
sonuçları almış siyasi hareketiz. Biz sandığın üs-
tünlüğüne demokrasiye inanan sandığın milli
iradenin namusu olduğuna inanan bir siyasi ha-
reketiz. Dolayısıyla kendi aralarında yürüttükleri
adaylık tartışmaları bizi ilgilendirmiyor. Ama
kendi aralarındaki adaylık kavgasının parçası
haline cumhurbaşkanımızı ve partimiz getirmeye
çalıştıkları zaman bunun karşısında dururuz.
Bunların yürütmeye çalıştıkları nefret siyasetine
de linç kampanyasına da geçit vermeyiz. Şimdi
diyorlar ki ortada bir yargı kararı var. AK Parti
kendisini mağdur gibi gösteriliyor. Sizin bizi
mağdur edecek bir siyasi kapasiteniz yok. Sadece
cumhurbaşkanımızın ve partimizin adını kulla-
narak siyasi fırsatçılık yapıp istismar siyaseti
üretmeye çalışıyorsunuz. Birileri CHP genel mer-
kezine karşı saraçhaneyi alternatif hale getirmeye
çalışır, birileri Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı
CHP içerisinden başkalarını fiili bir durum haline
getirmeye çalışır hiçbir şekilde bizi ilgilendirmez.
Adı geçen adayları ister üst üste yazsınlar ister
sağdan sola, ister toplasınlar, çarpsınlar bizim
için fark etmez. Biz yolumuza devam ediyoruz.
Önümüzdeki seçimlerde de en büyük arzumuz
milletimizin duasını ve onayını almaktır. Son
tahlilde millet kararını verecek. Sandık ne derse
millet ne derse o olacak. Bizim adımızın bunların
bahsettiği komplolarla, yasakçılıkla anılması söz
konusu değildir. Bundan sonrasında da adaylarını
belirleyeceklerse belirlesinler. Bunların aday be-
lirlemeleri 2023 seçimlerinin sonlarında olabilir.
Böyle bir siyasi yetersizlik ortaya çıkıyor. Kendi
kararlarını kendileri versinler. Bizim için hiç fark
etmez. Henüz yargı süreci tamamlanmamış he-
men büyük bir propaganda aygıtı çalıştırılmaya
başlandı ‘saraçhanede hemen aday ilan edilsin’
diyerekten. Bu konu bizimle ilgili bir konu değil.
Bu CHP içindeki tartışmayla ilgili bir konu. 6’lı
masanın kendi içindeki dağınıklığıyla ilgili bir
konu. Bu onların gündemi. Yapmaları gereken
tek şey adaylarını belirleyip meydana çıkmaktır.”
(İHA)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
hiç kimsenin Cumhurbaşkanı
Erdoğan’la ve AK Parti’nin
adını siyasi yasakçılıkla yan
yana yazamayacağını
söyleyerek, “Kurulduğumuz
günden bugüne kadar bütün
dünyanın gözü önünde en
şeffaf demokratik yarışlara
girerek en güçlü siyasi
sonuçları almış siyasi
hareketiz” dedi.

Bakan Bilgin: “EYT ile ilgili teknik
çalışmalarımız tamamlanmak üzere”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Baş-
kanlığında yönetim kuruluyla kahvaltıda bu-
luştu. Kahvaltı programında açıklamalarda
bulunan Bakan Bilgin, asgari ücrette salı
günü 3. komisyon toplantısının yapılacağını
hatırlatarak, “Uzlaşmayla neticeleneceğini
bekliyorum. Esas problem, enflasyon şartla-
rından emekçilerimizin rahat nefes alacağı,
onları kurtaracak bir ücretin belirlenmesi.
Bunun yanı sıra da işverenlerimizin ve işlet-
melerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin
olması. Çünkü işyeri, işletme, işveren olmazsa
işçi olmaz. Onun için işvereni ayakta tutacak
ama işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari
ücret seviyesinin de bu uzlaşmada belirlenmesi
gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“EYT İLE İLGİLİ TEKNİK 
ÇALIŞMALARIMIZ 
TAMAMLANMAK ÜZERE”
EYT ile ilgili çalışmaların devam ettiğini

ifade eden Bakan Bilgin, “EYT ile ilgili teknik
çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Eskiden
dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için özel-
likle özel sektörde çalışanların kaybı olmaması
için, çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışında
çalışanların, burada çalışıp daha sonra yurt
dışına giden emekçilerimizin talepleri var.
Bugünlerde yurt dışındaki konsoloslarda yo-
ğun bir çalışma var EYT ile ilgili. Tüm bunları
bitireceğiz ve o konuda da tüm tedbirleri alı-
yoruz. Kıdem tazminatının ödenmesi konu-
sunda KGF’den bir kredi verilmesi, Maliye
Bakanımızla görüştük bu konuda hazırlıklar
yapıldı. Süreç başladığı zaman herhangi bir
aksama olmayacak” ifadelerini kullandı. (İHA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete
ilişkin, “İşvereni ayakta tutacak
ama işçimize rahat nefes aldıracak
bir asgari ücret seviyesinin de 3.
toplantıda belirlenmesi gerektiğini
düşünüyoruz” dedi. Bilgin, EYT
düzenlemesi ile ilgili teknik
çalışmaların tamamlanmak üzere
olduğunu da belirtti.
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Suriye’nin kuzeyinde
3 terörist etkisiz hale
getirildi 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),
Suriye’nin kuzeyinde 3 PKK/YPG’li
teröristin etkisiz hale getirildiğini
bildirdi. Bakanlıktan yapılan açık-
lamada, “Saldırı girişiminde bulu-
nan teröristleri hendeklere göm-
meye devam ediyoruz. Türk Silahlı
Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuze-
yinde tespit ettiği 3 PKK/YPG’li
teröristi etkisiz hale getirdi. Mü-
cadelemiz kararlılıkla sürecek.” ifa-
delerine yer verildi. (AA)

‘Nitelikli Kadın Nitelikli
Toplum Semineri’ne
yoğun ilgi 

MHP Mustafakemalpaşa İlçe Baş-
kanlığı Kadın Aile Çocuk ve Engelli
Politikaları (KAÇEP) tarafından or-
ganize edilen ‘Nitelikli Kadın, Nitelikli
Toplum’ semineri yoğun ilgi gördü.
Kadın Eğitim Derneği (KAED) Bursa
Dernek Başkanı Aslı Orcan, kadının
toplumdaki rolü, erkek kadın ilişkileri,
kadının hayatındaki görevleri, iş pay-
laşımları ve ilişkiler üzerine bilgiler
verildi. Gece sonunda tüm katılımcılara
karanfil hediye edilirken, çekilen hatıra
fotoğrafları ile seminer noktalandı.

MHP İlçe Başkanlığı tarafından
yapılan açıklamalarda seminerlerin
ve benzer etkinliklerin devam edeceği
belirtildi. Seminere Milliyetçi Hareket
Partisi Bursa İl Teşkilatı Kadın, Aile,
Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP)
Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Filiz
Dağhan Duzcu, AK Parti Mustafa-
kemalpaşa İlçe Başkanı Murat Hal-
laçoğlu’nun eşi Alev Hallaçoğlu ve
çok sayıda davetli katıldı. (İHA)

Yeni asgari ücrette
sona doğru

Asgari Ücret Tespit Komisyonu,
2023’te geçerli olacak asgari ücret ra-
kamını belirleme çalışmalarında sona
yaklaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralık’ta
birinci, 14 Aralık’ta ikinci toplantısını
yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu,
üçüncü toplantısını yarın saat 14.00’te
gerçekleştirecek. Hazine ve Maliye
ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilci-
lerinden istenen ilave verilerin görü-
şüleceği toplantıda, işçi ve işveren
tarafı rakamlar üzerinden pazarlık
edecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari
ücret rakamının bu toplantıda belir-
lenmesi bekleniyor. Öte yandan,
TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun, ko-
misyon toplantısından önce asgari
ücret gündemiyle toplanıp, değer-
lendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Komisyonda işçi kesimini temsil
eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın
Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırma-
sının kasım ayına ait açlık sınırı verisi
olan 7 bin 785 lira üzerinden başla-
masını istiyor. Bunun yanında, refah
payı ile enflasyona karşı satın alma
gücünün korunmasını talep ediyor.
Bu rakamsal talebin yanında, gelir
vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine
düzenlenmesi ve sendikal örgütlen-
menin önündeki engellerin kaldırıl-
ması da TÜRK-İŞ’in pazarlık masasına
taşıdığı konular arasında bulunuyor.

İşveren kesimini temsil eden Tür-
kiye İşveren Sendikaları Konfederas-
yonu (TİSK) ise asgari ücrete dair ra-
kam paylaşmamakla birlikte, temel
olarak işçilerin ve işverenlerin göze-
tildiği dengeli bir asgari ücretten yana
tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret
rakamında, istihdamın korunmasını,
yeni istihdam yaratılmasını ve işlet-
melerin rekabet gücünün dikkate
alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret
işveren desteğinin 2023’te de sürdü-
rülmesini talep ediyor. (AA)

Bahçeli: “Sahte mağdurlara Türk
milleti hiçbir şekilde değer vermez”  

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
partisinin “2023’e Doğru: Aday Belli,
Karar Net” temalı açık hava toplantıları
kapsamında Millet Bahçesi yanında dü-
zenlediği mitingde, alandaki coşku ve
heyecandan dolayı katılımcılara şükran-
larını sundu. Mersin’in ilçelerini ve “Başı
Toroslar kadar dik, gönlü Mavi Vatan
kadar zengin” diyerek tanımladığı va-
tandaşları selamlayan Bahçeli, “2022’yi
uğurlayıp umutlarla karşılayacağımız
2023 yılına çok az bir zaman kaldı. Cum-
huriyetin 100. yıl dönümü için geri sayım
artık başladı. 2023, millet iradesinin bir
kez daha tecelli edeceği sandık yılıdır.”
ifadesini kullandı.

Milletlerin tarihinde kritik ve stratejik
dönüm noktaları olduğuna dikkati çeken
Bahçeli, şöyle devam etti: “Söz konusu
mühim dönüm noktaları, milli ve tarihi
hedeflerin güncellenip yeni bir güçle ser-
pilmesinin fırsat kapısıdır. Biz bu kapıyı
ardına kadar açıp önümüze çıkacak altın
fırsatları yakalamak istiyoruz. Kaldı ki
hakkımızın, hukukumuzun ve parlak
hedeflerimizin peşindeyiz. Haysiyetli ve
huzurlu bir hayatı tahkim ve tesis gay-
retindeyiz. Zamanın gerisine düşemeyiz,
gelişmelere sahne arkasından bakamayız,
hayatın ve hadiselerin akışını uzaktan
seyredemeyiz. Atıl, etkisiz, edilgen, pasif,
güdümlü, başı eğik, sesi çıkmayan, eline
vurulup ekmeği alınan bir pısırıklığa ta-
hammül edemeyiz. Şartlar mecbur bı-
rakmadıkça ‘ya hep ya da hiç’ diyeme-
yiz.”

“KENDİMİZE GÜVENİYOR, 
AZİZ MİLLETİMİZE 
GÖNÜLDEN İNANIYORUZ”
Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yıl dö-

nümünü Türk ve Türkiye yüzyılının
“cümle kapısı” olarak gördüklerini ifade
ederek, “Kendimize güveniyor, aziz mil-
letimize gönülden inanıyoruz. Türkiye’yi
üzerinde hesapların yapıldığı, oyunların
kurgulandığı, müdahale edilir ülke ol-
maktan çekip çıkarmak istiyoruz. Elbette
bu süreç meşakkatlidir, zorludur, insan
üstü emek ve fedakarlık gerektirecektir.
Aynı zamanda bu süreç milletinin se-
vinciyle sevinen, üzüntüsüyle üzülen,
bunun yanında milli ve manevi değerlerle
bütünleşip tek nefes olan inanmış yü-
reklere ve yürekli duruşlara ihtiyaç du-
yacaktır. Hamdolsun bu yürek Milliyetçi
Hareket Partisinde ziyadesiyle vardır,
bu yürekli duruş Cumhur
İttifakı’nda mevcut-
tur.” değerlendir-
mesinde bulun-
tu.

T ü r k i y e
Cumhuriye-
ti’ni kuran ve
vatanı kurta-
ran Kuvayımil-
liye ruhunun, o
dönemin Cumhur İt-
tifakı olduğunu aktaran
Bahçeli, şöyle konuştu: “Zira Cumhur
İttifakı, Türk milletinin ta kendisi, öz-
lemlerinin ve özgüveninin taşıyıcısıdır.
Bu ittifak, ihanetlere karşı her zaman
sur örmüş, set çekmiş, baraj olmuştur.
Bu ittifak, işgal ve istila girişimlerinin
karşısında yer almış, her kalkışmaya
canla, başla, kahramanca direniş gös-
termiş, bundan sonra da göstermeye
aynı kararlılıkla devam edecektir. Cum-
huriyetin kurucu felsefesi, muasır ve
müreffeh bir gelecek fikriyatı Cumhur
İttifakı’nın kurşungeçirmez, taviz ve tes-
lim olmaz iradesine emanettir. Tevarüs
ve tebarüz edilen kutlu emanet zayi edil-
meyecek, zillet masalarında meze ya-
pılmasına göz yumulmayacaktır.”

“EN UFAK DURGUNLUK 
EMARESİ GÖSTERMEYECEĞİZ”
Devlet Bahçeli, dualarının, dileklerinin

ve dirayetlerinin ülkenin her yöresinde
dalga dalga yükseldiğini vurgulayarak,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Kardeşlik bağ-
larımız kırılmadan, vatan sevdamız kül-
lenmeden, millet varlığımız küflenmeden,
yöresi ve kökeni ne olursa olsun 85 mil-
yon Türk vatandaşı al bayrağın altında
bir olmayı kaderi görmekten vazgeçme-
den ne bir infaz hükmü ne bir linç hücresi
ne de bir yenilgi hüznü bizim semtimize
dahi yanaşamayacaktır. Cumhuriyetin
100’üncü yıl dönümünde, 1923’ün anıları

tazelenecek, bu suretle geçmiş
gelecekle eklemlene-

cektir. 100 yıl evvel
kurtuluşumu-

zun mukave-
meti Cum-
h u r i ye t i n
mukaddera-
tıyla birleş-

mişti. 2023’te
de lider ülke

Türkiye’nin müj-
desi Cumhuriyetin

müstesna kazanımlarıyla bu
defa sadırdan sahaya, kuvveden fiile, fi-
kirden eyleme, tefekkür alanından tatbik
safhasına geçecektir. İnancımız budur,
irademiz budur, gayemiz ve gayretimiz
de bu kutlu amaca yöneliktir. Bu nedenle
durmayacağız, en ufak durgunluk emaresi
göstermeyeceğiz.”

“SİYASET BEZİRGANLARININ 
ALTILI MASAYA DİNAMİT 
FIRLATTIĞI ORTADADIR”
Bahçeli, adaletin ve hukukun herkese

lazım olduğunu, hukuk önünde hiç kim-
senin ayrıcalıklı bir konumu bulunma-
dığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
hakkında 14 Aralık 2022 tarihinde ve-

rilmiş kesin olmayan 2 yıl 7 ay 15 günlük
hapis kararından sonra Saraçhane ti-
yatrosu düzenleyenlerin devlete, hükü-
mete ve Türk yargısına saldırması en
hafif tabirle fırsatçılıktır. İBB Başkanı
bir suç işlemişse bunun sonuçlarına el-
bette katlanmalıdır. Bu şahsın ne üs-
tünlüğü vardır? Bu şahsın hukuki so-
rumsuzluğu diye bir şey söz konusu mu-
dur? Henüz mahkeme kararı açıklan-
madan halkı Saraçhane’ye davet eden
Belediye Başkanı, sonuç açıklanmadan
apar topar yola koyulan İP Başkanı, altılı
masaya Saraçhane dayatması yapmak
ve Kılıçdaroğlu’na operasyon çekmek
için harekete geçmişlerdir. Birbirlerine
kazık atanların, yargı kararını kucakla-
şarak ve sevinç çığlıkları içinde karşıla-
yanların, ‘yeni başlıyoruz’ diyenlerin gizli
kapaklı işler çevirdiğini görmemek için
sadece kör değil akli ve zihni melekeleri
de kaybetmek lazımdır. İmamoğlu’nu
cumhurbaşkanı adayı olarak sivriltmeye
çalışan, Kılıçdaroğlu’na çalım üstüne
çalım atmak için her durumdan istifadeye
çalışan siyaset bezirganlarının altılı ma-
saya dinamit fırlattığı ayan beyan orta-
dadır. Bu tipler siyasetin en güvenilmez
simalarıdır. Kılıçdaroğlu’nu tuzağa dü-
şürmek amacıyla manevra yapanlara en
büyük cevabı CHP’ye oy veren kardeşle-
rim verecektir. Saraçhane kumpası tut-
maz. Sahte mağdurlara, ucuz kahraman-
lığa, kağıttan kaplanlara, mahkeme sa-
lonlarından siyaset çıkarmaya niyetlenen
bukalemun siyasetçilere Türk milleti hiç-
bir şekilde değer veremez, saygı duymaz.
Altılı masadaki parti başkanlarının bir-
birini tekzip eden konuşmalarını hiç
kimse kale almaz, nitekim almamıştır.
Saraçhane’de yargı kararına sarılıp ‘fırsat
bu fırsattır’ diye meydana dökülen si-
yasetçilerin alayı birden samimiyetsizdir.”
(AA)

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, “Sahte
mağdurlara, kağıttan
kaplanlara Türk milleti
hiçbir şekilde değer
vermez. Henüz
mahkeme kararı
açıklanmadan halkı
Saraçhane’ye davet 
eden Belediye Başkanı,
sonuç açıklanmadan
apar topar yola koyulan
İP Başkanı, altılı masaya
Saraçhane dayatması
yapmak ve
Kılıçdaroğlu’na
operasyon çekmek 
için harekete
geçmişlerdir.” dedi.

Milli füzeler Çakır ve Siper’de geri sayım

ROKETSAN Genel Müdürü Murat
İkinci, kara, deniz ve hava platformla-
rından atılabilen seyir füzesi Çakır ve
uzun menzilli yüksek irtifa hava sa-
vunma sistemi Siper’e ilişkin AA mu-
habirine açıklamalarda bulundu. Ça-
kır’ın, ROKETSAN’ın kendi AR-GE pro-
jelerinden biri olarak başladığını dile
getiren İkinci, bu konuda Baykar ile
çok güzel bir işbirliği yaptıklarını söyledi.
İkinci, “Yıl sonundaki hedefimize ulaş-
mak için var gücümüzle ekiplerimiz ça-
lışmaya devam ediyor. Füzenin ilk atı-
şının yapılması konusunda çok risk
görmüyoruz. Birkaç gün oynamayla yıl
sonunda başarıyla atışını gerçekleştir-
meyi planlıyoruz.” dedi.

Çakır’ın önümüzdeki yıl itibarıyla
ilk hedef olan çoklu angajman, sensör
füzyonu başta olmak üzere sahip olduğu
kabiliyetler ve teknolojilerin geliştiril-

mesiyle savaş alanında oyun değiştirici
füzelerden bir tanesi olacağını ifade
eden İkinci, şöyle konuştu: “Çakır, At-
maca’dan daha küçük bir füze. Özellikle
İHA’lardan, çoklu platform kara araç-
larından, deniz araçlarından, mobil ba-
taryalardan kullanılması, bunların hep-
sinden aynı anda saldırı yeteneğinin
tek bir mühimmat üzerinde toplanması
bize mühimmat çeşitliliği konusunda
çok büyük esneklik tanıyor. Özellikle
Deniz ve Hava kuvvetlerinin kullanmış
olduğu mühimmatlarda da belli bir se-
viyede eşleme ve eşleniklik ortaya çık-
masını, bunu da lojistik açısından çok
büyük avantajlar getireceğini değerlen-
diriyoruz. Çakır’ın programında hiçbir
gecikme yok, programına uygun olarak
gidiyor.” Murat İkinci, Çakır füzesinin
ihracat potansiyelinin çok yüksek ol-
duğunu vurgulayarak, “İlgilenen çok
sayıda ülke var, onlarla da iş birlikteliği

konusunda özellikle çalışmalarımız hızla
ilerliyor.” diye konuştu. 

“ÖNÜMÜZDE ENGEL 
KALMADI”
Siper Blok-1 füzesinin başarılı atış-

larını üst üste yaptıklarını ve projenin
üzerine koyarak devam ettiğini bildiren
İkinci, “Hedefimiz önümüzdeki yılın
başında Siper’in sahaya inmesi ve bütün
fonksiyonlarıyla yapısal olarak Türk Si-
lahlı Kuvvetlerine hizmet verebilecek
bir aşamaya gelebilmesi.” bilgisini pay-
laştı. Siper Blok-1 Projesi’nin sorumlu-
luğunun ROKETSAN’da olduğunu ve
üzerlerine düşeni yaptıklarını dile getiren
İkinci, şunları kaydetti: “Siper, ülkemiz
için çok önemli bir program. Çünkü
yüksek irtifa, uzun menzil hava savunma
sistemimizin belkemiğini oluşturacak
sistemi olacak. Burada ilk etapta 100
kilometrenin üzerindeki bir menzil

Blok-1 füzesinden hedefleniyor. Bir
sonrasında TÜBİTAK SAGE’nin tasar-
ladığı monoblok olan Blok-2 füzesi 150
kilometreye kadar bir menzili hedefliyor
şu anda. Bunları, bu kabiliyetleri bir
araya getirdiğimizde Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin yüksek irtifa uzun menzil
hava savunma ihtiyaçlarına çok iyi cevap
verebilecek bir sistemi hayata geçirmiş
olacağız hep beraber. Burada ASELSAN,
TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN çok gü-
zel bir işbirliği modeliyle hareket ediyor.
Herkes mümkün olduğunca hızlı şekilde,
Savunma Sanayii Başkanlığımızın ko-
ordinasyonunda, bu sistemin hayata
geçirilebilmesi için elinden geleni yapıyor.
Şu anda teknik olarak, teknolojik olarak
önümüzde bir engel kalmadığını söy-
leyebiliriz. Bir an önce herkes ‘bu sistem
sahaya insin’ diye elinden geleni yapmaya
devam ediyor.” (AA)

Türk Silahlı Kuvvetlerine
önemli harekat
kabiliyetleri sağlayacak
füzelerden Çakır ilk atış,
Siper Blok-1 ise göreve
hazır şekilde sahaya
çıkmak için gün sayıyor.
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KENT REHBERi
n Polis İmdat
n Jandarma İmdat
n Yangın İhbar
n Orman yangını ihbar
n Acil Servis
n Bilinmeyen Numaralar
n Zabıta

112
112
112
112
112    
11811
444 1 600

n Emniyet Müdürlüğü  (Fomara)
n Emniyet Müdürlüğü (Acemler)

270 50 00
270 55 72

POLİS

n Garnizon J.Blg.Kom.Sant.
n İl Jandarma Kom. Sant.

261 57 07
261 57 08

GARNİZON

n Su Arıza
n Elektrik Arıza
nDoğalgaz Arıza
nTelefon Arıza
nADSL İnternet Arıza

185
186
187
121
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma
n Şehirlerarası Otobüs Terminali 
n THY

(212) 444 44 36
261 54 00
444 0 849

ULAŞIM

n Ali Osman Sönmez Onkoloji
n Bursa Diş Hastanesi
n Çekirge Devlet Hastanesi
n Çocuk Sağlığı Merkezi 
n Duaçınarı Diş Hastanesi
n Dörtçelik Çocuk Hastanesi
n Kızılay Kan Merkezi 
n Bursa Şehir Hastanesi
n Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

223 82 00
366 85 60
294 99 99
220 10 20
364 91 91
295 96 00
221 15 08
975 00 00
295 50 00

SAĞLIK

n Barış Manço Kültür Merkezi
n Fethiye Kültür Merkezi
n Gökdere Kültür ve Sanat Merkezi
n İncirli Kültür Merkezi
n Konak Kültür Merkezi
n Merinos AKKM
n Nazım Hikmet Kültür Merkezi
n Ördekli Hamamı Kültür Merkezi 
n Tayyare Kültür Merkezi
n Uğur Mumcu Kültür Merkezi

366 02 02
243 36 63
220 31 19
329 23 15
451 21 50
272 16 00
413 27 37
221 80 69
220 88 47
544 09 48

KÜLTÜR MERKEZLERİ

19 Aralık
2022
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Üç dört harfliler yazımıza kaldığı-
mız yerden devam edelim;

Devlet Güvenlik Mahkemeleri
(DGM) ilk kez 26 Haziran 1973
Anayasa değişikliğiyle yani 12 Mart
ara rejimi döneminde yasalaşır.

Ekim 1976 yılında Anayasa Mah-
kemesi kararıyla görevine son verilir.

Ardından yine bir darbe dönemi
olan 12 Eylül 1980 rejimiyle tekrar
Türk yargı sistemine geri döner ta ki
AK Parti demokrasi hamlesi yani ül-
keyi normalleştirme döneminde
2004 yılına kadar faaliyetine devam
eder.

DGM’ ler ABD menşeli güvenlik
devleti konseptine uygun olarak ku-
rulduğunda kapsadığı davalar; devle-
tin sahiplerinin en çok korktuğu ve
sisteme sokmak istemediği yine üç
düşman üzerine kurulmuştur, Ko-
münistler, Kürtler, İslamcılar.

80 anayasasının 142. Maddesi
“mahkemeler kanunla kurulur” de-
mesine rağmen DGM’nin kuruluşu
82 anayasasıyla gerçekleşir.

Bu olağanüstü mahkemeler 1
Nisan 1984 tarihinde göreve başlar,
ilgili yasa Adana, Ankara, Diyarba-
kır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Ma-

latya ve Van şehirlerinde mahkeme-
lerin kurulmasını yargı çerçevelerini
tüm ülke olarak belirliyordu.

DGM üç üyeli yargıçlar kurulun-
dan oluşuyor, bir asıl bir yedek üye
ise asker hakimlerden oluşuyordu.

Atanmışlar MGK eliyle yürüt-
mede, DGM eliyle yargıda seçilmiş-
lerin yönetimine ortak oluyordu,
yani vesayet diye yakındığımız şey
aslında buydu.

DGM vasıtasıyla ikili hukuk siste-
mine geçmiş oluyorduk.

DGM’nin yetkileri 1991 yılında
çıkan TMK (terörle mücadele ka-
nunu) ile dahada genişliyordu.

2003 yılında gerçekleşen Altıncı
Uyum paketiyle TMK’nın 1. Madde-
sinde daha somut, daha köşeli ta-
nımlar yapılmak suretiyle binlerce
mağduriyetin önüne geçiliyordu.

Yargısal uygulamalarda DGM nin
kapsamında yer alan ifade özgürlüğü
önündeki en büyük iki engel “sosyal
sınıf, ırk, din, mezhep, veya bölge
farklılığına dayanarak …halkı düş-
manlığa tahrik etmek hükmünü içe-
ren 312. Maddesi ve “devletin
bölünmezliği aleyhine propaganda”

başlığını taşıyan 8. Hükmüydü.
Etnik farklılıkların dile getiril-

mesi TMK 8. Maddesine göre “ay-
rımcılık yaratma” suçlamasıyla
yargılanmaya sebepti.

Yine meşhur 312. Maddeyi hepi-
miz hatırlarız ki Rahmetli Necmet-
tin Erbakan bu madde ileri sürülerek
1994 yılında Bingöl’de yaptığı bir ko-
nuşmadan dolayı Diyarbakır
DGM’de yargılanarak 1 yıl hapis ce-
zasına çarptırılıyor, ömür boyu si-
yasi yasaklı oluyordu.

Recep Tayyip Erdoğan 1998’de,
İstanbul büyükşehir belediye baş-
kanı olduğu dönemde Siirt’te oku-
duğu bir şiir ve konuşma nedeniyle

312. Maddeden ceza alıyor Danıştay
8 dairesi kesinleşmiş hapis mahku-
miyet kararı gereği Erdoğan’ın bele-
diye başkanlığına son veriyor seçme
ve seçilme hakkını elinden alıyordu
Erdoğan hapis yatmak zorunda kalı-
yordu.

Recep Tayyip Erdoğan’ın oku-
duğu mısraları aşağıda yazdım;

Minareler süngü, kubbeler miğ-
fer,

Camiler kışlamız, müminler
asker,

Bu ilahi ordu dinimi bekler,
Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ne var bu mısralarda diyebilirsi-

niz ama İslamcıları düşman gören
güvenlik siyasetinin yargısı için bu
mısralar insanların hapis yatması si-
yasi yasaklı olması için yetiyor hatta
artıyordu.

Aynı dönemlerde TMK 8. Madde
ileri sürülerek sadece düşüncesini
açıkladığı için binlerce insan
DGM’lerde yargılanıyor ve cezalar
alıyordu. İslamcılar gibi devletin teh-
dit olarak gördüğü Kürtlerde örne-
ğin “Kürdüm” dediği için veya
Kürtçe konuştuğu veya Kürtçe
müzik dinlediği için DGM’lerde yar-

gılanarak cezalar alıyordu.
12 Eylül Faşist darbesinin en ra-

dikal kararı Kürtçeyi özel hayatta
bile yasaklamasıydı.

312 maddeye ilişkin ilk değişiklik
2001 tarihinde esaslı değişiklik ise 1
Nisan 2005 yılında yapılarak ülke
normalleşiyordu.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri
(DGM) 12 Eylül sonrası bir nevi sıkı-
yönetim mahkemesi gibi işleyen özel
yetkili mahkemelerdi.  

Avukatın dosyaya erişimini kısıt-
layan, tutuklamanın somut delillere
dayanması ilkesini daraltan DGM’ler
özellikle 1990’lı yıllarda Doğu ve Gü-
neydoğu bölgelerinde sürekli tar-
tışma konusu olmuştu. Bu sebeple,
önce 22 Mayıs 2004’te yürürlüğe
giren Anayasa değişikliği ile DGM’le-
rin anayasal dayanağı kaldırıldı, son-
rasında ise DGM’ler 20 Haziran
2004’te yapılan kanun değişikliği ile
lağvedildi. 2014 yılına gelindiğinde
ise bütün özel yetkili mahkemeler
kaldırıldı.

DGM’lerin kaldırılmasıyla, AK
Parti iktidarında ülkenin normalleş-
mesi yönünde çok önemli bir adım
daha atılmıştır.

Abdülkadir

KARAKAYA

ÜÇ 
HARFLİLER-

DGM

7’den 70’e sporun
merkezi Karacabey    

Karacabey Belediyesi, spora ve spor-
cuya verdiği önemle dikkatleri üzerine
çekmeye devam ediyor. Binlerce lisanslı
sporcuya ve onlarca spor tesisine ulaşan
Karacabey’de, 7’den 70’e herkes sporla
ilgileniyor. Bu kapsamda ev hanımlarını
da spor yapmaları için evlerinden servisle
alıp yine evlerine servisle ücretsiz bırak-
tıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ali
Özkan, “Türkiye’de emsali az olan bir
uygulama diye düşünüyorum. Spor için
her fırsatı vatandaşımız adına kolaylaştırıp
onları spora teşvik etmeye çalışıyoruz”
dedi. Özkan, engelli vatandaşların da
tesis imkanlarından faydalanması için
eğitmenlerle birlikte ayrıca bir program
uyguladıklarını ve tesislerin o günlerde
engelli eğitim merkezleri için ayrıldığını
belirterek, herkes için spor vurgusunu
yineledi.

Önceki gün, Karacabey Özel Eğitim
Merkezi öğrencilerinin spor tesislerindeki
programına katılan Özkan, engelli öğ-
rencilerle birlikte spor yaptı, sohbet etti.
Onlara spor çantası da hediye eden Öz-
kan, “Sporu herkes için her zaman ve
koşulda uygulanabilir hale getirmek be-
lediyemizin hedeflerindendir. İlçemiz
genelinde adeta spor seferberliği başlattık.
Merkez ve kırsalda onlarca spor tesisimizle
vatandaşlarımızın bu alanda da hizme-
tindeyiz” ifadelerini kullandı. (Bülten)

Meteorolojiden
Bursa’nın 4 ilçesi için
son dakika uyarısı  

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
Bursa’nın dört ilçe için sarı uyarı-
sında bulunuldu. Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
mada şu cümlelere yer verildi;
“Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Mu-
danya ve Karacabey ilçelerinde
salı günü saat 23.59’a kadar sür-
mesi kuvvetli rüzgar beklenmek-
tedir. Kuzey ve kuzeydoğu yön-
lerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli
fırtına (50-70 kilometre/saat) bek-
lendiğinden başta ulaşımda aksa-
malar olmak üzere meydana ge-
lebilecek olumsuzluklara karşı dik-
katli ve tedbirli olunmalıdır.” (İHA)

Su samurunu görenler
hayrete düştü 

Mudanya sahilinde su samuru
görüldü. Mudanya ilçesinde dün
sabahın ilk ışıklarında sahilde ge-
zinen vatandaşlar, kumsalda gör-
düğüne inanamadı. Sudan çıkmaya
çalışan su samurunu görenler, şaş-
kınlığını gizleyemedi. Kumsala çık-
madan tekrar suya dönen su sa-
muru, gözden kayboldu. (İHA)

Uygunsuz avlanmaya geçit yok
Bursa İl Tarım ve
Orman Müdürlüğü
Balıkçılık ve Su
Ürünleri Şube
Müdürlüğü ile
Büyükşehir
Belediyesi
tarafından av
yasağının sona
erdiği 1 Eylül’den
bu yana Balık
Hali’nde yapılan
denetimlerde kaçak
veya usulsüz
avlanma nedeniyle
toplam 1361
kilogram balığa el
konuldu.

Bursalıların sağlıklı gı-
daya erişimi noktasında iş-
letmeciliğini yaptığı Bursa
Hikmet Şahin Kent Ha-
li’nde denetimlerini kesin-
tisiz sürdüren Tarım ve Pey-
zaj A.Ş., özellikle av yasa-
ğının bittiği 1 Eylül’den iti-
baren Su Ürünleri Hali’nde-
ki denetimleri de sıklaştırdı.
Bir taraftan balıkçıların av-
lanma kurallarına uymala-
rını sağlamak, diğer taraf-
tan da halk sağlığını tehdit
eden unsurları ortadan kal-
dırmak amacıyla yapılan
denetimlerde Su Ürünleri
Hali’ne balık getiren tüm
araçlar tek tek durdurulup,
kontrol ediliyor. Sağlıklı
beslenmede değerli bir be-
sin kaynağı olan balık ve
diğer su ürünlerinin sağlığa
uygun, kaliteli, ekonomik
olarak tüketiciye ulaşmasını
sağlamak, balık stoklarının
korunması ve sürdürülebi-
lir balıkçılığın sağlanması
amacıyla yapılan denetim-

lerde su ürünlerinin taze-
liği, boy ve ağırlıkları, hijyen
kurallarına uygun taşınıp,
taşınmadığı inceleniyor.

İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü Balıkçılık ve Su
Ürünleri Şube Müdürlüğü
işbirliğiyle yapılan dene-
timlerde 1380 sayılı Su
Ürünleri Kanununa aykırı
olarak avlandığı belirlenen
balıklara el konuluyor. Se-
zon başından bu şana ya-
pılan denetimlerde kaçak
veya usulsüz avlandığı tes-
pit edilen toplam 1361 ki-
logram balığa el konuldu.
El konulan balıklardan in-
san tüketimi ve sanayi
hammaddesi olarak kulla-
nılmasında sakınca olma-
dığı yönünde sağlık raporu
verilenler sosyal hizmet ku-
rum ve kuruluşlara teslim
edildi. Kaçak avlandığı tes-
pit edilen vatoz balıkları
ise Hayvanat Bahçesine
gönderildi. 

(Bülten)

İki komşu, saçaktan akan yağmur ve
kar suları sebebiyle mahkemelik oldu. Kom-
şusunun binasından akan suların evine
zarar verdiğini belirten davacı B.D., İmar
Kanunu’na aykırı yapılan saçağın yıkılmasını
istedi. Binanın çatısının imar planına uygun
olarak yapılmadığından binasının duvarlarına
yağmur ve kar sularını akıtarak zarar verdiğini
öne sürdü. Davalıya ait taşınmazda bulunan
binanın çatısının imara uygun hale getiril-
mesini, binasına kar ve yağmur sularının

sızarak zarar vermesinin önlenmesini, da-
valıların haksız müdahalesinin men’ini ve
komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesini
talep ve dava etti.

Davalı komşu S.G. ise maliki olduğu ba-
ğımsız bölümü yaklaşık iki yıl önce aldığını,
bu bağımsız bölümü satın aldığında davacının
binasının olmadığını, davacı bina yapmaya
karar verdiğinde kendi binalarına ait çatıların
oluklarını davalılara haber vermeden kal-
dırdığını öne sürdü. Binası bitince de hali-
hazırdaki gibi çatı oluklarını yaptırdığını,
yaptırdığı oluğun tahliye borusunu harçla
kapattığını, yaptığı bu yeni çatı oluğunun
kendi binasına zarar verdiğini, davacının
kendi kusuru ile yapmış olduğu işlemden
dolayı sorumlu olmamaları gerektiğini sa-
vunarak davanın reddini talep etti.

Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın ka-
bulü ile davalıya ait taşınmazda bulunan
binanın çatısının akıntı yönünün Planlı

Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin Çatılar ve
Dış Görünüm başlıklı 35. maddesine isti-
naden yol cephelere ve komşuya çekme
mesafesi bırakılarak çekme mesafelerine
göre verilmesi gerektiğine hükmetti. Çatının
imara uygun hale getirtilerek davacıya ait
taşınmazdaki binaya kar ve yağmur sularının
sızarak zarar vermesinin önlenmesine, da-
valıların haksız müdahalelerinin men’ine,
komşuluk hukukuna aykırılığın giderilmesine
karar verildi.

Kararı davalı temyiz edince devreye Yar-
gıtay 14. Hukuk Dairesi girdi. Emsal nite-
likteki kararda şöyle denildi: “Komşuluk
hukukunun öngördüğü sınırları aşan kul-

lanım halinin tespiti halinde, mahkemece
kurulacak hükümde zararlı davranışın gi-
derilme şeklinin ve taraf yükümlülüklerinin
karar yerindeaçıkça gösterilmesi zorunludur.
Ne var ki, bilirkişi raporunda zararın gide-
rilme şekli - nasıl giderilmesi gerektiği gös-
terilmemiş ve mahkemece genel ibareler
kullanılarak karar verilmiştir. Hal böyle
olunca, uzman bilirkişilerden oluşturulacak
bilirkişi kurulu aracılığıyla yerinde yeniden
keşif yapılarak, komşuluk hukukuna aykırı
olduğu iddia edilen eylemler tek tek de-
ğerlendirilerek bu eylemlerin haksızlık
teşkil edip etmediğinin tespit edilmesi ge-
rekir. Bu sebeplerle davacıya ait taşınmazda
zarar meydana gelmişse, ne gibi önlemlerle
zararın giderilebileceği hususunda infaza
elverişli rapor alınması ve sonucuna göre
bir karar verilmesi gerekirken eksik araş-
tırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm
kurulması doğru görülmemiştir. Mahkeme
kararının bozulmasına oy birliği ile hük-
medilmiştir.” (İHA)

Yargıtay, komşu binanın çatı ve
saçağından akan yağmur ve
kar suyunun yan komşu
parsele akmasıyla meydana
gelen zarardan mülk sahibinin
sorumlu olduğuna hükmetti.

Yargıtay’dan ‘saçak’ kararı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy,
Rusya’nın saldırılarında enerji altyapıları-
nın hasar görmesi nedeniyle birçok böl-
gede elektrik kesintilerinin sürdüğünü, en
fazla kesintinin ise Kiev’de yaşandığını bil-
dirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir
Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı
görüntülü mesajında, Rus ordusunun ev-
velki gün Ukrayna’nın birçok bölgesine dü-
zenlediği füze saldırılarında, enerji nakil
hatlarının hasar gördüğünü söyledi. Uk-
rayna’nın birçok bölgesinde, su ve elektrik
hizmetinin sağlanması konusunda sıkıntı-
lar yaşandığını belirten Zelenskiy, “Kiev’de
durum kötü. Vinnytsia Lviv ve bölgele-
rinde de.” dedi. Zelenskiy, hava savunma
sistemleri konusunda müttefiklerinden
daha fazla yardım beklediklerini ifade ede-
rek “Böylelikle Rus terörünün ana tarzı
(füze terörü) imkansız hale gelecektir.” diye
konuştu. (AA)

Zelenskiy: “Kiev’de 
durum kötü” 

ABD’nin New York eyaletinde, silahsızlan-
mayı özendirmek amacıyla başlatılan kam-
panyada silahını yetkililere teslim edenlere
500 dolara kadar ödeme yapıldı. Brooklyn
Bölge Savcısı Eric Gonzales ve New York
Polis Teşkilatının (NYPD) desteklediği
kampanyada, ateşli silahını teslim eden
herkese, silahın türüne göre 50 ila 500
dolar ödeniyor. Gonzales, kampanyaya iliş-
kin “Sokaklardan silahları toplamak ortak
bir sorumluluktur ve silahları geri alma et-
kinliği, mahallelerimizdeki silahlı şiddeti
azaltmaya yönelik kapsamlı stratejinin bir
parçasıdır.” açıklamasında bulundu.
Kampanyanın başarıya ulaşmasını umdu-
ğunu belirten Gonzales, “Evinde ateşli
silah bulunduran herkesi bu fırsattan ya-
rarlanmaya ve önemli miktarda para ka-
zanmaya davet ediyorum.” ifadesini
kullandı. NYPD Komiseri Keechant Sewell
ise “Şehrimizde silahlı şiddeti azaltmanın
en etkili yolu, sokaklarımızdaki silah sayı-
sını azaltmaktır.” dedi. Silahını getiren her-
kese, kimlik ve soru sorulmaksızın 50, 150
ve 500 dolarlık hediye kartları takdim
edildi. Silahını teslim eden ilk 25 kişiye,
ilanda belirtildiği gibi iPad tablet bilgisayar
hediye edildi. (AA)

Uganda hükümeti, Ebola virüsünün yayıl-
maya başladığı iki bölgeye uygulanan ka-
rantina ve kısmi sokağa çıkma yasağı
kısıtlamalarını kaldırdı. Uganda Devlet
Başkanı Yardımcısı Jessica Alupo, 20
Eylül’de patlak veren ve 30 Kasım’da son
hastanın taburcu edildiği salgında Mu-
bende ve Kassanda bölgelerine uygulanan
tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.
Alupo, şu anda takip edilen kimse olmadı-
ğını ve hasta da kalmadığını belirtti.
İki bölgede marketler ve ibadet yerleri ka-
panırken, geceleri sokağa çıkma ve seyahat
yasağı uygulanıyordu. Karar, bu bölgelerde
yaşayan halkın karantinanın sonlandırıl-
ması çağrısı sonrasında geldi. Öte yandan,
virüse karşı geliştirilen ve Uganda’ya gön-
derilen aşıların ne zaman kullanılacağı
henüz açıklanmadı. Salgında eylülden bu
yana 56 kişi hayatını kaybetti. Bir tür kana-
malı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976’da
Sudan’ın Nzara ve Kongo Demokratik
Cumhuriyeti’nin Yambuku kentlerinde eş
zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. Ebola,
Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmıştı.
Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-
2017’de görülen salgında 30 bin kişiye
virüs bulaşmış, hastaların 11 binden faz-
lası hayatını kaybetmişti. (AA)

New York’ta “silahını getirene
500 dolar” kampanyası 

Uganda, Ebola 
kısıtlamalarını kaldırdı   

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu
Başkanı Faruk Buasker, sandıkların ka-
panmasının ardından basın toplantısı
düzenledi. Ülke genelindeki ve yurt dı-
şında toplam 4 bin 692 merkezde kurulan
11 bin 485 sandıkta oy verme işleminin
tamamlandığını belirten Buasker, se-
çimlere katılımın, resmi olmayan ilk so-
nuçlara göre yüzde 8,8 oranında ger-
çekleştiğini kaydetti. Buasker, sandıkların
kapanmasının ardından oy sayma işle-

minin başladığını belirterek kazanların,
oy sayma işleminin tamamlanmasının
ardından duyurulacağını belirtti. Tunus’ta
2019 yılında düzenlenen son genel se-
çimlerde katılım oranı yüzde 41,7 idi.

1055 ADAY 161 SANDALYELİ 
PARLAMENTOYA GİRMEK İÇİN 
YARIŞIYOR
Kayıtlı 9 milyon 136 bin 502 seçme-

nin olduğu Tunus’ta, 161 sandalyeli
Meclis için 10’u diasporada olmak üzere
161 seçim bölgesinden, 120’si kadın
1055 aday, milletvekili olmak için yarı-
şıyor. Adaylık sürecinde 7 seçim bölge-
sinden herhangi bir başvuru yapılmaz-
ken 10 bölgeden ise sadece birer aday,
milletvekilliği için başvurdu. Yeni seçim
sisteminde partilerin listelerine göre
değil, bireysel başvuru sistemi benim-
sendiğinden başvurularda bağımsız
adaylar ön plana çıktı.

TUNUS’TA ERKEN 
SEÇİME GİDEN SÜREÇ
Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Tem-

muz 2021’de Meclisin çalışmalarını askıya
alarak milletvekili dokunulmazlıklarını
kaldırmış, 22 Eylül 2021’de yeni karar-
namelerle yetkilerini genişleterek yü-
rütme organını tamamen kendine bağ-

lamıştı. Said, 13 Aralık 2021’de açıkladığı
“siyasi krizden çıkışın yol haritası” ile
ülkede 25 Temmuz 2022’de Anayasa de-
ğişikliği referandumuna, 17 Aralık
2022’de de erken genel seçime gidileceğini
ve o zamana kadar Meclisin kapalı kala-
cağını bildirmişti. Ülkede 25 Temmuz’da
seçmenlerin yüzde 30,5’inin katılımıyla
düzenlenen referandumda, yüzde 94,6
“evet” oyuyla yeni Anayasa kabul edil-
mişti.

GENÇLER SEÇİMLERE 
RAĞBET ETMİYOR
Başkent Tunus’taki Bab Suveyka se-

çim merkezinde sandık başkanlığı yapan
Zekiye Buganemi AA muhabirine yaptığı
açıklamada, “Seçim merkezini tam saa-
tinde sorunsuz olarak açtık. Bu saate
kadar merkezimizde herhangi bir seçim
ihlali yaşanmadı.” dedi. Oy kullanan va-
tandaşların arasında gençlere pek rast-
lanmadığını aktaran Buganemi, oy verme
işleminin düşük seyrettiğini ama ilerleyen
saatlerde katılımın artabileceğini dile
getirdi.

Seçimlerde oy kullanan Lübnan asıllı
Tunus vatandaşı Fadia el-Huseyni ise
oy vermenin bir vatandaşlık görevi ol-
duğunu ve Mecliste kendilerini temsil
edecek kişiye destek vermek için oy kul-

landığı belirtti. Tunus’ta reform için se-
çimlerin önemli olduğunu belirten Hu-
seyni, “Tunus’un yanındayız. Bu ülkede
herkes özgür, isteyen oy kullanabilir is-
teyen boykot edebilir.” ifadelerini kul-
landı.

PARTİLERİN ÇOĞU SEÇİMİ 
BOYKOT EDİYOR
Cumhurbaşkanı Said, 15 Eylül’de de

erken genel seçimlerde uygulanacak yeni
seçim yasasını açıklamasının ardından
Nahda Hareketi, Tunus’un Kalbi Partisi,
Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa
Partisi, Afak Tunus Partisi gibi Tunus’ta
önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı
oluşumu Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi,
peş peşe yaptıkları açıklamalarla seçimleri
boykot edeceklerini duyurmuşlardı. Se-
çimleri boykot eden siyasi partiler iki farklı
nedenle bunu yapıyor.

Bazı parti ve siyasi girişimler, Tunus
Cumhurbaşkanı Said’in meclisi feshettiği
25 Temmuz 2021 kararlarını “darbe” olarak
nitelendirdikleri için 25 Temmuz kararla-
rının ardından atılan her adıma “prensipte”
karşı çıkıyor. Diğer kesim ise 25 Temmuz
kararlarını destekliyor fakat Cumhurbaşkanı
Said’in 25 Temmuz kararlarının ardından
attığı adımları “demokratik bulmadıkları”
için katılmıyor. (AA)

Tunus’ta düzenlenen
erken genel seçimlere
katılım oranının yüzde
10’un altında kaldığı
duyuruldu. Tunus’ta
halk, dün düzenlenen
erken genel seçimlerde,
161 sandalyeli
parlamentonun
üyelerinin seçilmesi için
sandık başına gitti.

Türk yardım kuruluşlarından
Pakistan’a insani yardım

Pakistan’da eğitim alan Türk öğ-
rencilerin kurduğu sivil toplum örgütü
Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği
(PAMDER), İnsan Vakfı ve Almanya’daki
Türklerin kurduğu UMUT Uluslararası
İnsani Yardım Nürnberg Derneği iş-
birliğinde Sind eyaletinin Biria ve Ka-
rarah şehirlerindeki selzedelere insani
yardımda bulunuldu. Türk yardım ku-
ruluşları, yaklaşık 550 gıda paketi ve
110 set ev araç gereç malzemesi yardı-
mında bulunurken, 1200’den fazla kişiye
sıcak yemek dağıttı. Selzedelere 30 ton-
luk insani yardım sağlandı.

İnsan Vakfı Genel Başkanı Sinan
Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, bölgedeki tarım arazilerinin sular
altında kaldığına ve ekinlerin yok ol-

duğuna dikkati çekerek, “Hayvanlar
telef olmuş, insanlar hem kendilerine
hem de hayvanlarına yiyecek bulmakta
zorluk yaşıyor. Çadırlarda yaşayan çok
fazla kişi var.” diye konuştu. Aktaş, ih-
tiyaç sahiplerini bir nebze olsun rahat-
latabildikleri için memnun olduklarını
kaydetti.

Almanya’dan Pakistan’a gelen UMUT
Uluslararası İnsani Yardım Nürnberg
Derneği Başkan Yardımcısı Erol Gen-
çalioğlu ise sel felaketinin izlerinin de-
vam ettiğini dile getirerek, suların yüzde
30’undan fazlasının çekilmediğini, yol
kenarlarında çadırların kurulu olduğunu
söyledi. Gençalioğlu, ülkede çok sayıda
ihtiyaç sahibi bulunduğunu vurgula-
yarak, “Yardım getirebildiğimiz için
mutluyuz.” dedi. Pakistan’da haziran-
eylül döneminde muson yağmurlarının
yol açtığı sel felaketleri sebebiyle yaklaşık
1740 kişi hayatını kaybetmiş, 12 binden
fazla kişi yaralanmıştı. Sellerden 33
milyondan fazla kişi etkilenmiş, afetin
ülkeye maliyetinin 30 milyar doların
üzerinde olduğu belirtilmişti. (AA)

Pakistan’ın Sind
eyaletindeki selzedelere,
Türk yardım
kuruluşlarının desteğiyle
30 tonluk insani yardım
ulaştırdı.

Han, hükümette olduğu eyalet
meclislerini 23 Aralık’ta feshedecek

Ulusal basındaki haberlere göre, Han, Pencap
Eyaleti Başbakanı Pervez İlahi ve Hayber Pahtunhva
Eyaleti Başbakanı Mahmud Han’ı yanına alarak
Lahor’daki evinden görüntülü açıklamalarda bu-
lundu. Han, 23 Aralık’ta Pencap ve Hayber Pah-
tunhva eyaletlerinde meclislerin feshedileceğini
açıklayarak, 90 gün içerisinde bu eyaletlerde yeni
seçime gidileceğini vurguladı. Meclislerin feshinin
ardından iki eyalette yapılacak seçimlerle ülkenin
yüzde 66’sının sandığa gideceğini belirten Han,
bu eyaletlerde yapılacak seçimlerin genel seçimler
için belirleyici bir rolü olacağına işaret etti.

Han, hükümetin ülkedeki genel seçimleri za-
manında yapmayacağını ve erteleyeceğini savundu.
Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan eski
ordu komutanı General Kamar Cavid Bacva’nın
sorumlu olduğunu ifade eden Han, “Ona karşı
konuşmak istemiyorum çünkü o ordunun başın-
daydı.” dedi. İmran Han’ın 23 Aralık’ta Pencap ve
Hayber Pahtunhva eyalet meclislerini feshetmesi
halinde yasalara göre bu iki eyalette 90 gün içerisinde
yeni seçimlerin yapılması gerekiyor.

İmran Han’ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet
Hareketi Partisi (PTI), Hayber Pahtunhva ve Pencap
eyaletlerinde iktidarda bulunuyor. Hayber Pahtunhva
eyaletinin 2017 verilerine göre nüfusu 35,5 milyon.
Bununla birlikte eyaletin nüfusunun 2022 itibarıyla
yaklaşık 40 milyon olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin
en kalabalık eyaleti Pencap’ın nüfusu ise 110 mil-
yonun üzerinde. Dünya Bankası verilerine göre
Pakistan’ın nüfusu 225 milyon civarında. İmran
Han’ın meclisleri feshetmesinin ardından nüfusu
150 milyonu aşan bu iki eyalette yapılacak seçimler,
ülkenin yarısından fazlasının seçime gitmesi an-

lamını taşıyor. Uzmanlar, bu iki eyalette yapılacak
seçimlerde İmran Han’ın sandalye sayısını artıra-
cağına ve hükümete erken genel seçimleri ilan
etme konusunda baskı oluşturabileceğine inandığını
belirtiyor.

İMRAN HAN HÜKÜMETİ 
NİSANDA DÜŞMÜŞTÜ
Pakistan’da parlamentoda 10 Nisan’da yapılan

güven oylamasında 174 “hayır” oyuyla İmran
Han hükümeti düşmüştü. Ülkede 3 dönem baş-
bakanlık yapan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz
Şerif, 11 Nisan’da mecliste düzenlenen seçimde
174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan
seçilmişti.

HAN, SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan

etmediği gerekçesiyle 28 Ekim’de Lahor’dan İs-
lamabad’a yürüyüş başlatmıştı. Vezirabad’da 3
Kasım’da konvoyuna ateş açılması sonucu Han,
iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda
Han’ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda
bir kişi ölmüş, 13 kişi yara-
lanmıştı. Han’ın saldırıya
uğramasının ardından
İslamabad’a doğru
yürüyüşe ara verilmiş
ve daha sonra yürü-
yüş 10 Kasım’da Ve-
zirabad’dan yeniden
başlamıştı. (AA)

Pakistan’da eski Başbakan
İmran Han, iktidarda
olduğu Pencap ve Hayber
Pahtunhva eyalet
meclislerinin 23 Aralık’ta
feshedileceğini duyurdu.
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Bursaspor, TFF 2.Lig'in 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye
Satdı'nda Nazilli Belediyespor'u uzun süren sakatlığının ardından
sahalara dönen genç golcüsü Hasan Sabri Karaca ile devirdi.

Bursaspor 4 haftadır süren
mağlubiyet serisine Nazilli kar-
şısında son verdi. Bursaspor’u
3 puana Hasan Sabri Karaca
uçurdu. Bursaspor – Nazilli Be-
lediyespor mücadelesini hakem
Selim Özen yönetti. Özen’in
yardımcılığını Sinan Bilen ve
Mehmet Şengül yaparken, ma-
çın dördüncü hakemi ise Engin
Atmaca oldu. Bursaspor Teknik
Direktörü İsmail Ertekin sa-
haya Deniz Aydın, Eren Tunalı,
Ertuğrul Kurtuluş, Furkan
Emre Ünver, Kubilay Sönmez,
Ozan İsmail Koç, Mustafa
Genç, Hasan Ayaroğlu, Emre
Tepegöz, Berat Altındiş, Enver
Cenk Şahin 11’i ile çıktı. Konuk
ekip Nazilli Belediyespor ise
sahada Zekeriya Topayan, Meh-
met Ersavaş, Furkan Apaydın,
Anıl Arıcıoğlu, Hakkı Can Aksu,
Bilal Ceylan, Şükrü Kaan Kılı-
çaslan, Cemal Şener, Alim Har-
lak, Emre Toptan, Berkay Ay-
doğmuş 11’i ile yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR
DAKİKA 13: Bursaspor, Eşin

Group Nazilli Belediyespor kar-
şısında atak bir futbol sergilese
de henüz istediği pozisyonları
üretebilmiş değil.

DAKİKA 16: Bursaspor Mus-
tafa Genç ile etkili geldi. Ye-
şil-beyazlı futbolcu aldığı pasla
rakibinden sıyrılıp ceza sahası
dışından sert vurdu ancak top
üstten auta gitti.

DAKİKA 31: Bursaspor’da
erken oyuncu değişikliği… Fur-
kan Emre yerini Kerem Kök’e
bıraktı.

DAKİKA 35: Bursaspor’un
sağ kanattan geliştirdiği atakta
ceza sahası içinde topu önünde
bulan uygun durumdaki Hasan
Ayaroğlu’nun vuruşu savun-
maya çarpıp kornere gitti.

DAKİKA 40: Bursaspor’un
geliştirmeye çalıştığı atakta
Ozan İsmail Koç’un defansın
arkasına sarkan Berat’a indir-
meye çalıştığı topun şiddeti
fazla kaçınca kaleci Zekeriya
topu kontrol etti.

DAKİKA 43: Berat Altın-
diş’in düşürülmesiyle ceza sa-
hası dışından kullanılan serbest
vuruşta topun başına geçen

Enver Cenk Şahin’in şutu üst-
ten farklı şekilde auta gitti.

DAKİKA 54: Bursaspor’da
rakibini formasından çekerek
durduran Kerem Kök sarı kart-
la cezalandırıldı.

DAKİKA 48: Nazilli ceza sa-
hası içinde gelişen karambolde
Hasan Ayaroğlu’nun röveşatası
kaleci Zekeriya’da kaldı.

DAKİKA 54: Bursaspor’da
rakibini formasından çekerek
durduran Kerem Kök sarı kart-
la cezalandırıldı.

DAKİKA 62: Bursaspor’da
oyuncu değişikliği Mustafa
Genç, Hasan Sabri Karaca, Be-
rat yerine Ömer Turan oyuna
dahil oldu.

DAKİKA 66: Bursaspor’un
gelişen atağında Hasan Sabri
Karaca’nın vuruşunda top de-
fansa çarpıp kornere gitti.

DAKİKA 74: Bursaspor gole
çok yaklaştı. Nazilli Belediyes-
por ceza sahası içerisinde olu-
şan karambolde son olarak
topu önünde bulan Ömer Tu-
ran Görgüç’ün şutu defanstan
döndü.

DAKİKA 77: Bursaspor’da
son oyuncu değişiklikleri…
Ozan İsmail Koç ile Emre Te-
pegöz’ün yerine Samet ile Me-
lih oyuna dahil oldu.

DAKİKA 79: Bursaspor’un
sol kanattan gelişen atağında

sol kanattan yapılan ortada
Ömer Turan’ın kafa vuruşu az
farkla yandan auta gitti.

DAKİKA 80: Bursaspor’da
Kubilay Sönmez sarı kartla ce-
zalandırıldı.

DAKİKA 85: GO-
OOOOOOOOOOOOOOOOOO
OL Hasan Sabri Karaca… Sol
kanattan gelişen Bursaspor
atağında arkadaşından pası
alan Hasan Sabri’nin vuruşun-
da top filelerle buluştu (1-0)

DAKİKA 86: Bursaspor’da
rakibiyle şiddetli tartışma ya-
şayan Ömer Turan Görgüç ha-
kem Selim Özen’den sarı kart
gördü.

DAKİKA 90: Maçın sonuna
en az 6 dakika eklendi.

DAKİKA 90: Bursas-
por’da Eren Tunalı’ya
sert müdahale-
de bulunan
Eşin Group
Nazilli Be-
lediyes -
por ’dan
A l i m
H a r l a k
kırmızı
k a r t l a
cezalan-
dırıldı.

AKRAN Gemlik  deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup oldu

İlk dakika Devante Foster 3lü-
ğüyle başladı .devamında Jeremy
Shapperd 2liğiyle devam etti.  Mü-
cadelenin alevlendiği ilk anlardan
itibaren Akran Gemlik FB Kolejinin
sayı atmasına izin vermemekte bü-
tün gayretini gösterdi. Mücadelinin
ilk 5 dakikası hücumda ve savun-
mada aktif performansıyla 1. Pe-
riodu Akran Gemlik Gökhan Şirin'in
üçlüğüyle periyodu 26-24 önde ta-
mamladı.

Çekişme ikinci çeyrekte de sür-
dü, 4. dakika 35-34 Fenerbahçe
Koleji galibiyetiyle geçildi. D'Shawn
Schwartz ile skor üreten Fenerbahçe
Koleji 7. dakikada skoru 39-34'e
getirdi. İlk devre iki sayı isabetinde
15-11 fark yapan Fenerbahçe'nin

üstünlüğü ile sona ererken Gemlik
3 sayı bölgesinden yüzde 15 (2/13)
isabet bulabildi. Üçüncü periyodun
4. dakikasında fark 10 sayıya (60-
50) yükseldi, Akran Gemlik Eray
Akyüz'ün zorlama birebirleriyle ile
oyuna tutunmaya çalıştı. Fener-
bahçe Koleji son periyoda 68-60
önde girdi. Tempoyu yüksek tutan
ve top kayıplarını göze alan Fener-
bahçe 6 dakika kala farkı 12 sayıya
(80-68) çıkardı. 2 dakika kala skoru
90-77'ye getiren Fenerbahçe Koleji
karşılaşmayı 97-81
kazandı.

F e n e r b a h ç e
Koleji DS Energy:
Marreon Jackson
14 sayı, 2 ribaund,
5 asist, Ekrem San-
caklı 13 sayı, 6 ribaund,
Ahmet Can Duran 10 sayı, 6 riba-
und, D'Shawn Schwartz 22 sayı, 7
ribaund, 5 asist, Berkay Bayar 11
sayı, 5 ribaund, 1 asist, Burak
Gözeneli 12 sayı, 3 ribaund,
5 asist Akran Gemlik: Je-
remy Sheppard 10 sayı
(0/4 üçlük), 3 ribaund,

5 asist, Devante Foster 14 sayı, 1
ribaund, 3 asist, Eray Akyüz 11
sayı (0/7 üçlük), 2 ribaund, 7
asist, Ege Demir 16 sayı , 4 ri-
baund, Gökhan Şirin 17 sayı
(4/4 üçlük), 3 ribaund, 2 asist
ile maçı tamamla-
dı.

Misli.com Türkiye
Basketbol Ligi 11.Hafta
maçında AKRAN Gemlik
Basketbol Fenerbahçe
Koleji DS Energy evinden
16 sayı farkla mağlup
ayrıldı.
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Kültür ve
Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, Mev-
lana Kültür Merkezi’nde düzenlenen
Hazreti Mevlana’nın 749. Vuslat Yıl Dö-
nümü Uluslararası Anma Törenleri’nde,
Mevlana’yı rahmetle yad etti. Mesnevi’nin
yazıldıktan 750 sene sonra dahi aynı he-
yecanla okunmasının, Mevlana’nın fi-
kirlerinin asırları aşan etkiye sahip ol-
masının sıradan bir durum olmadığına
dikkati çeken Ersoy, “Mevlana eserlerini
öyle bir aşk ile meşk etmiştir ki yanan
ateş halen yolumuzu aydınlatmaya devam
etmektedir. Bizi bir duvarın tuğlaları gibi
bir arada tutan bu yol Mevlanaların,
Yunus Emrelerin, Hacı Bektaş-ı Velilerin
yoludur. Onlar bize hayata sevgiyle, mer-
hametle, adaletle, diğerkamlıkla bakmayı
öğrettiler. Her şeyin başının muhabbet
olduğunu biz bu büyük velilerden öğ-
rendik. Anadolu topraklarının mayasını
onlar oluşturdu. Dün ekilen tohumlar
bugün hoşgörümüzün, kardeşliğimizin,
ahlakımızın ve kültürümüzün oluşma-
sında büyük öneme sa-

hiptir.”

ifadelerini kullandı.
Anadolu topraklarında din, dil, ırk,

mezhep ayrımcılığının bulunmadığını
belirten Ersoy, “Bizim düşünce kodları-
mızda insanları renginden, ırkından, di-
linden ötürü aşağılamak yoktur. Bizim
ticaretimizde komşumuzdan, dostumuz-
dan, arkadaşımızdan daha fazla kazan-
mak için her şeyi mübah gören bir tutum
meşru görülemez. Bizim gönlümüzde,
kalbimizde bizim gibi yaşamayan, dü-
şünmeyen bir insanın düşman görülmesi
diye bir şey asla olmamıştır. Tarih bo-
yunca ne dün ne bugün kendi varlığımızın
gerekliliği olarak bir ötekine ihtiyaç du-
yulmamıştır.” diye konuştu.

“MEVLANA’YA 
ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”
Ersoy, yaratılmış olan her şeyin

sahibinin Allah olduğuna inanıp, bu
inanç doğrultusunda Mevlana’nın işa-

ret et-

tiği gibi Yaradan’a hürmet dolayısıyla
yaratılana saygı duyduklarını vurgu-
layarak şöyle devam etti: “Mekke’den
Balkanlar’a, Afrika’dan Endülüs’e, Orta
Asya’dan Anadolu topraklarına uzanan
bu ruhun etkisini kırmak isteyenlerin
bugün dünyayı getirdiği nokta orta-
dadır. Günümüzde dünya nü-
fusunun sadece yüzde birlik
kesiminin serveti 7 milyar
insanın servetinin top-
lamına eşittir. Dünya ge-
nelinde temiz suya eriş-
me sorunu yaşayan
insanların sayısı 3
milyara yaklaştı. Sö-
mürgecilik, kolonya-
lizm, savaşlar nedeniy-
le yaklaşık 1 milyara
yakın insan açlık karşı-
sında yaşam mücadelesi

vermektedir. Milyonlarca
insan evlerini terk edip

göç etmek

zo-
runda kalıyor. İnançları, dü-

şünceleri, derisinin rengi nedeniyle
milyonlarca insan, insanlık onuru
ayaklar altına alınarak ayrımcılığın
her türlüsüne maruz bırakılıyor. İna-
nıyoruz ki yeryüzü bu kadar zulmü,
adaletsizliği ve kaosu kaldıramaz. Hiç-
bir insan bu kadar kötülüğü hak et-
miyor. Çocukların, kadınların, yaşlı-

ların, mazlumların uykularına bom-
ba seslerinin eşlik etmesini kabul
etmiyoruz ve biz buradan, Kon-
ya’dan, Anadolu coğrafyasından in-
sanlığa sesleniyoruz, artık bu kaosa
bir son verilmeli. Çatışmalara, sa-
vaşlara, bencilliğe, sömürüye, ay-
rımcılığa karşı insanların daha büyük
acılar yaşamaması için dünyada bazı
şeylerin değişmesi gerektiğini hay-

kırıyoruz.” Mevlana’nın yeryü-
zünde adaletin ve barışın ege-

men olması için ihtiyaç du-
yulan paradigmayı asırlar

önce “Sevgi şifadır. Sevgi
g ü ç -

tür.
S e v g i ,

d e ğ i ş i m i n
mührüdür.” sözleriyle

ifade ettiğini aktaran Ersoy, şunları
kaydetti: “İşte bugün bize düşen en
önemli görev, insanlığın muhtaç olduğu
bu sesin dünyanın dört bir yanında
yankılanması için bu değişim mührünü
vurmaktır. İnanıyoruz ki daha fazla
bomba, savaş, işgal, gözyaşı değil, dün-
yayı sevgi, hoşgörü ve adalet güzelleş-
tirecektir. Bize aşkı, kardeşliği, merha-
meti anlattığı için, bu toprakların ha-
murunu muhabbetle yoğurduğu için
Mevlana’ya sonsuz şükranlarımı sunu-
yorum. Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi
anmak 8 asır önce yaşamış bir tarihsel
şahsiyeti anmanın ötesinde, onu her
yönüyle anlamak ve bu çağa taşımakla
mümkündür. Bu nedenle Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı olarak Mevlana’nın ta-
nınmasına, düşüncelerinin bilinmesine
ayrı bir önem veriyoruz. Sadece yurt
içinde değil, özellikle yurt dışında Mev-
lana ve Mesnevi merkezli çalışmalar
yürütüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı
daha da arttırarak insanların istifadesine
sunmaya devam edeceğiz.” 

(AA)

Türkiye Dağcılık Federasyo-
nunun (TDF) Ardahan ve Kars’ta-
ki üyelerinden oluşan 10 kişilik
grup, derin ve uzun vadiler, ma-
ğaralar ve tarihi yapılar bulunan
kanyonda doğa yürüyüşü yaptı.
Kanyonun sonbahar renklerine
bürünen doğasında güzel vakit

geçiren dağcılar, etkinliği yaklaşık
10 kilometre yürüyüşle tamamladı.
Tarihi olduğu değerlendirilen taş
odalar ve etrafı kale surlarını an-
dıran duvarlarla korunan mağara-
ları da gezen dağcılar, doğayla iç
içe piknik yapmanın keyfini de çı-
kardı. Federasyonun Ardahan Tem-

silcisi Muhammed Yıldırım, AA
muhabirine, Liksor Kanyonu’nun
güzel doğasını yakından görmek
amacıyla etkinlik düzenlediklerini
söyledi. Kanyonun önemli bir gezi
yeri olduğunu, bu nedenle başka-
larının da bölgeyi görmesini iste-
diklerini ifade eden Yıldırım, “Daha

önce birçok noktaya yürüyüş yaptık.
Onları görme ve tanıma şansımız
oldu. Amacımız bu ve benzeri yer-
leri keşfederek bölgemizin tanıtı-
mını sağlamak. Bu kez de rotamız
Liksor Kanyonu oldu. İyi ki olmuş.
Çünkü çok güzel. Gelmemize ve
görmemize değdi.” dedi. (AA)

Erzurum’un Şenkaya
ilçesi sınırındaki 

doğal ve tarihi güzelliğe
sahip Liksor Kanyonu,
dağcıların yürüyüş ve

tırmanış rotaları 
arasında bulunuyor.
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Bakan Ersoy, “İnanıyoruz ki daha fazla bomba, savaş, işgal,
gözyaşı değil, dünyayı sevgi, hoşgörü ve adalet güzelleştirecektir.

Bu toprakların hamurunu muhabbetle yoğurduğu için
Mevlana’ya sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
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