
Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın en önemli
sivil mimari örneklerinden biri olan ‘Tarihi
Osman Fevzi Efendi Köşkü’nü restore ederek
tüm Bursa’ya hizmet verecek bir sosyal yaşam
merkezine dönüştürüyor. Yıldırım Belediyesi,
19’uncu yüzyılda Müslüman Türk iş insanla-
rının kurduğu ilk ipek tesisi olan Osman Fevzi
Efendi İpek Fabrikası’nın köşk yapısını ayağa
kaldırıyor. n 4. sayfada

Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle
yazdıran efsane sporcular arasında yer alan
olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu “Cep
Herkülü” lakaplı Naim Süleymanoğlu, vefatının
5 yıl dönümünde Kestel Belediyesi tarafından
anıldı. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen programda, Naim Süleyma-
noğlu’na ait fotoğrafın bulunduğu serginin
açılışı yapıldı. 4. sayfada

Bursa’da Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynakla-
rından biri olan İznik Gölü, son yıllarda kuraklık
tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Küresel ısınmaya
bağlı yağışların azalması ile göldeki su seviyesi
de düştü. Göldeki çekilme yer yer 300 metreye
ulaşırken, balıkçı kayıkları da karaya oturdu.
Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise
5’inci büyük doğal gölü olan 297 kilometrekarelik
İznik Gölü’nde küresel ısınma kaynaklı mevsimsel
kuraklık yaşanıyor.  n 8. sayfada

Göl çekildi, tekneler 
karada kaldı

Bursa’da vi-
rajı alamayan ha-
fif ticari araç ba-
riyerleri devirip
5 metre yüksek-
likteki köprüden
aşağıya uçtu. Ka-
zada kullanıla-
maz hale gelen
araçta 1’i ağır 2
kişi yaralandı.
Kaza, dün 12.30 sıralarında merkez Osmangazi
ilçesi Yeniceağbat Mahallesi Köprüsü üzerinde
meydana geldi.         n 3. sayfada

Unutulmaz halterci Naim 
Süleymanoğlu Kestel’de anıldı

Hafif ticari araç 5 metre 
yükseklikteki köprüden uçtu

“Kılıçdaroğlu, 
milli güvenlik 
sorunudur”

Çelik:

n Haberi 7’de

Bahçeli:

Türk
Silahlı Kuvvet-

lerinin "Pençe-Kılıç
Harekatı"nda muharip ve des-

tek uçaklarının yanı sıra İHA/Sİ-
HA'lar ile 70'e yakın hava aracı görev
aldı. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden
Türkiye'ye yönelik terör saldırılarını
bertaraf etmek ve hudut güvenliğini
sağlamak, terörü kaynağında yok etmek
maksadıyla Birleşmiş Milletler Antlaş-
ması'nın 51'inci maddesinden doğan
meşru müdafaa hakları doğrultusunda
gerçekleştirilen harekatta, gerek plan-
lama gerekse icra aşamasında çok hassas
davranıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçek-
leştirilen harekat öncesi Milli Savunma

Bakanı Hulusi Akar, beraberinde
Genelkurmay Başkanı Orgeneral

Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Musa
Avsever ve Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Ercü-
ment Tatlıoğlu ile Hava Kuv-
vetleri Komutanlığına gel-
di.Akar'ı, Hava Kuvvetleri

Komutanlı-
ğı Kararga-
hı'na geli-
şinde, Kuv-

vet Komuta-
nı Orgeneral Atilla

Gülan karşıladı. Muharip ve destek
uçaklarının yanı sıra İHA/SİHA'lar ile
70'e yakın hava aracının görev aldığı
harekatta, teröristlere ait barınak, sı-
ğınak, mağara, tünel ve depoların ara-
larında bulunduğu hedefler imha edildi.
Akıncı Taarruzi İHA'nın da görev aldığı
harekatta Irak'ın kuzeyindeki Kandil,
Asos, Hakurk ile Suriye'nin kuzeyindeki
Aynularab, Tel Rıfat, Cizire ve Derik
bölgelerindeki hedefler eş zamanlı vu-
ruldu. Hedefler arasında ilk defa Suri-
ye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın da yer
alması dikkati çekti.

HEDEF SAYISINDAKİ 
DİKKATİ ÇEKEN DETAY
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar

eş zamanlı olarak Irak'ın kuzeyinde,
sınır hattının 140 kilometre içindeki
Asos ile 90 kilometre içindeki Kan-
dil'deki hedefleri vurdu. Harekatın ilk
aşamasında Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığına bağlı unsurlar 81 hedefi imha
etti. Sabah saatlerinde devam eden ha-
rekatla vurulan hedef sayısı 89'a yük-
seldi. Özellikle İstiklal Caddesi'nde ikisi
çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81
kişinin yaralandığı bombalı saldırının
hemen ardından 81 hedefe yönelik ger-
çekleşen hava harekatı dikkati çekti.

Hava harekatı
ile etkisiz hale getirilen

teröristlerin arasında terör örgütünün
sözde yöneticilerinin bulunduğu belirtilirken,

harekatta büyük oranda yerli ve milli mühimmat
kullanıldığı vurgulandı. Öte yandan İstiklal Caddesi’n-
deki saldırıda hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin ile

15 yaşındaki Yağmur’un isimlerinin askerler tarafından
terör hedeflerini vuran bombaların üzerine yazılmasına
ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sosyal me-

dyada paylaşılan fotoğraflar yoğun etkileşim aldı.

Milli Savunma
Bakanlığı, Irak ve
Suriye’nin kuzeyine
yapılan “Pençe-Kılıç
Hava Harekatı”nda
toplam 89 hedefin
imha edildiğini,
arasında terör
örgütünün sözde
yöneticilerinin de
bulunduğu çok
sayıda teröristin
etkisiz hale
getirildiğini
bildirdi.

“Ülkemize göz 
dikenler en ağır 
bedelleri ödeyecekler”

n Haberi 8’de

Baykar Yönetim Kurulu
Başkanı ve Teknoloji

Lideri Selçuk Bayraktar’ın
yönettiği emniyet bağları
olmadan gerçekleştirilen

test ile Bayraktar Kızılelma
ilk uçuşuna bir adım daha

yaklaşmış oldu.
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n 7. sayfada

1-2

TFF 2.Lig’in 15. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir
Belediye Stadı'nda Isparta 32 Spor'u konuk etti. Mücadele
Isparta Davrazspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

n 11. sayfada

Yıldırım’da tarihi
köşk ihya ediliyor
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Hayatını İmam Hatiplerin
açılması mücadelesine
adayan, Türkiyenin ilk
İmam Hatip Lisesi müdürü

Alçaklardan 
hain saldırıların 

hesabı 
soruluyor…

Mahmut Celalettin Ökten
1882 - 21 Kasım 1961

n Haberin devamı 8. sayfada
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300 yıllık mumlar
yerine kondu

Yaklaşık 300 yıllık olan
Emir Sultan Hazretleri’nin
türbesindeki mumlar, restore
edildikten sonra şamdanlarına
yeniden yerleştirildi. Türki-
ye’de en çok ziyaret edilen
cami ve türbeler arasında Eyüp
Sultan Türbesi’nden sonra
ikinci sırada gelen Emir Sultan
Camii ve Türbesi’nde bulunan
mumlar yıllar önce yapılan
restorasyon esnasında zarar
gördü. Yıllardır depolarda tu-
tulan mumlar, Bursalı bir ha-
yırsever tarafından İstan-
bul’daki ustaya tamir ettirildi.
Yaklaşık 300 yıllık olduğu bi-
linen mumlar, boş kalan şam-
danlarına yeniden yerleşti-
rildi.

Emir Sultan Türbesi’nin
mimarisi, tezyinatı, gümüş ve
altından oluşan gülabdan ve
şamdanları ve bir takım hat
levhalarıyla önemli yer oldu-
ğunu belirten Emir Sultan Ca-
mii İmam Hatibi Dr. Mustafa
Bâki Efe, “Zaman içerisinde
bu malzemeler eksilmiş, bo-
zulmuş, metrukattan düşm-
üştür. Fotoğraflarında gördü-
ğümüzde, türbenin başucunda
bulunan 2 tane tarihi mum
ve şamdan bulunmaktadır. O
mumların üzerinde durduğu
şamdanlar, yani tombaklar
Sultan Ahmet’in bu türbeye
hediyesidir. Uzun yıllardan
beri üzerindeki mumlar, 1982
yıllarındaki restorasyon esna-
sında hasar gördüğü için de-
poya kaldırılmış. Bu mumları
yeniden yerine koyma fikri
ortaya çıktı. Bursalı bir ha-
yırsever vatandaş, 250-300
yıllık mumların yerine koyul-
ması için yardımcı oldu. İs-
tanbul’da bir ustaya teslim et-
tik. 2-3 haftada tamirini ger-
çekleştirip yerine koyduk”
dedi.

Ellerinde başka mumların
da olduğunu ifade eden Efe,
“Vakıflar Bölge Müdürlüğüne
de konuyu ilettik. Kendi im-
kanlarımızla o mumları da ta-
mir ettirip, caminin içerisin-
deki yerlerine koymayı düşü-
nüyoruz. Bu tarihi mumların
kaybolmaması, gelecek nesil-
lere aktarılması gerekiyor. Bu
mumları koyduktan sonra, gö-
rüntü hali değişmiş oldu” şek-
linde konuştu. (İHA)

Eşinden pankartla
özür diledi

Bursa’da bir kişi, eşinden özür
dilemek için çalıştığı marketin
önüne çeşitli aşk yazılarının yazdığı
pankart astı. Edinilen bilgiye göre,
eşiyle arasında problemleri bulunan
bir kişi ilginç bir yöntemle özür
diledi. Nilüfer ilçesi Esentepe Ma-
hallesi’nde karısının çalıştığı mar-
ketin karşısına aşk yazılarının bu-
lunduğu pankart astı. Orada geçen
vatandaşlar asılan pankartlardaki
yazıları büyük bir şaşkınlıkla okudu.
Bazı vatandaşlar “bence affetmeli”
derken, bazıları da “konu bu kadar
büyüdüyse büyük bir şey yapmıştır”
dedi. (İHA)

Aktüel

Sosyal medyada
beğeni tehlikesi  

Günümüzde teknolojinin gelişmesi
ile birlikte sosyal medya kullanımının
da yaygınlaştığını ifade eden Medicana
Bursa Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr.
Gamze Yüksel, özellikle pandemi döne-
minde fiziksel mesafe ile ilgili sorunların
internet üzerinden yapılan paylaşımları
arttırdığını ifade etti. Yüksel, “Özellikle
genç yaş grubunun sosyal medyayı sıklıkla

kullanıldığı görülmektedir. Gençler ge-
nellikle oyun oynama, video izleme gibi
sebeplerle sosyal medyayı tercih etmek-
tedir. Sosyal medya araçları, bilgi edin-
meyi, topluluğun bir parçası olmayı,
görüş bildirmeyi, fotoğraf, resim
ve video paylaşmayı, kişisel al-
büm ve anı biriktirmeyi, ta-
nıdık yüzleri bir araya ge-
tirebilmeyi, eğlenmeyi
mümkün kılan bir ortak
alan sağlamaktadır. Sos-
yal medya sayesinde ilgi-
lendiğimiz içeriklere ula-
şıp, diğer insanlarla hızlıca
bağlantı kurabiliyoruz. Ancak
sosyal medya, insanlardan kaç-
mak ya da onay kabul almak, beğeni al-
mak için de kullanılabilmektedir” dedi.

Sosyal medya kullanımının sağladığı
faydalar olmakla birlikte aşırı kullanım-
larının ortaya çıkardığı duruş bozukluğu,
görmede bozulma, uykusuzluk, zamanı
yönetmekte zorluk, etkinliklere katıla-
mama, sosyal medya dışında iletişim
kurarken zorlanma, ders başarısında ve
çalışma veriminde düşüş gibi fiziksel ve
sosyal sorunlarda artış olduğunu belirten
Yüksel, “Teknoloji araçlarına ve sosyal
medya hesaplarına hızlıca ulaşabiliyor
olmak sosyal medya kullanımına ilgiyi
artırmaktadır. Bununla birlikte sosyal
medya uygulamaları kullanım amacından
çıkarak bağımlılık haline de gelebilmek-
tedir. Sağlıklı sosyal medya kullanımı,
sosyal medyayı istediğimiz hedefe ulaş-
mak için rahatsızlık duymadan uygun

zamanda kullanmaktır. Bağımlılığı ise bir
nesne veya eylem üzerinde kontrol sağla-
yamama ve onsuz yaşamını sürdürememe
durumu şeklinde tanımlayabiliriz. Her ne
kadar çalışmalarda sosyal medya bağımlılığı

yer alsa da teşhis kılavuzlarında
sosyal medya bağımlılığı ta-

nımlanmamıştır. İnternet
bağımlılığı tanımından
yola çıkarak bir tanım
yapmaya çalışabiliriz. Sos-
yal medya bağımlılığı sos-
yal medyayı kullanma is-

teğinin önüne geçememe,
sürekli sosyal medyayı dü-

şünme, sosyal medyaya bağlı
olmadan geçirilen zamanın öne-

mini yitirmesi, sosyal medya kullanımını
kontrol etme, azaltma ya da bırakma giri-
şimlerinin sonuçsuz kalması, planlanandan
daha uzun süre sosyal medyada kalma,
kullanımdan yoksun kalındığında aşısı si-
nirlilik hali, saldırganlık olması ve kişinin
sosyal ve aile hayatının giderek bozulması
ile kendisini gösterir” diye konuştu.

Kontrolsüz sosyal medya kullanımının
yalnızlık, sosyal beceri eksikliği, depresyon,
benlik saygısında düşüklük ve algılanan
sosyal destek azlığıyla bağlantılı olduğunu
gösterdiğini belirten Yüksel, “Duygu durum
bozuklukları, sosyal anksiyete bozukluğu,
madde kullanım bozukluğu da problemli
internet kullanımına eşlik edebilmektedir.
Beğenilmek, sevilmek, kabul görmek, onay-
lanmak insanların evrensel ihtiyaçlarıdır.
Fakat bireyler bazen beğenilme, onay alma,
kabul görme ihtiyaçları sebebiyle kendilerini

fiziksel ya da kişisel olarak olduğundan
farklı göstermeye ve başka insanların bek-
lentilerine göre davranmaya, kendilerinden
ödün vermeye başlamaktadırlar. Paylaşım
yaparken ‘mükemmel’ olma, ‘toplumun
güzellik standartlarına uyma’ gerekliliği
hissedebilmektedir. Bunun için aşırı, katı,
sağlıksız diyetler yapabilmekte, kendilerini
daha farklı göstermek için bazı fotoğraf
uygulamaları kullanabilmekte ya da sürekli
mutluymuş izlenimi vermeye çalışabil-
mektedirler. Bu şekilde davranıldığında
kişi olduğu haliyle kabul edilme deneyimini
yaşayamamaktadır. Çözüm olarak, payla-
şımların altında yatan ihtiyaçlara odak-
lanmak faydalı olabilir. Paylaşım yapmadan
ya da sosyal medyada vakit geçirmeden
önce durup ‘Şu an gerçekte neye ihtiyacım
var?’ sorusu kişilere yardımcı olabilir. ‘Onay
almaya mı, kabul görmeye mi, ait hisset-
meye mi, bağ kurmaya mı ihtiyacım var
ve bunu sosyal medyadan almak yerine,
daha sağlıklı olarak hangi yoldan alabilirim’
diye kendinize sorabilirsiniz. Ayrıca birey-
lerle kişisel ihtiyaçları üzerine çalışılması,
beden memnuniyetini geliştirmeye, sosyal
becerileri ve benlik saygısını güçlendirmeye
yönelik destek verilmesi bu konuda faydalı
olabilir. Günlük yaşamın içerisinde, yüz
yüze etkileşimlere olanak sağlayacak sosyal
ve fiziksel aktivitelere yer vermek sosyal
medya bağımlılığını önlemede yardımcı
olabilir. Kişinin sosyal, ailevi, mesleki, iş-
levselliği bozulmaya başladıysa bir uz-
mandan yardım alınabilir” dedi. 

(İHA)

Psikiyatri Uzmanı 
Dr. Gamze Yüksel,
sosyal medya bağımlılığı
ve beğeni beklentisinin
hayatı olumsuz
etkilediğini söyledi.
Yüksel, “Sosyal medya
sayesinde ilgilendiğimiz
içeriklere ulaşıp, diğer
insanlarla hızlıca
bağlantı kurabiliyoruz.
Ancak sosyal medya,
insanlardan kaçmak ya
da onay kabul almak,
beğeni almak için de
kullanılabilmektedir”
dedi.

Şiddetli baş ağrısının nedeni ‘anevrizma’ olabilir! 

Anevrizmanın damar duvarı ince
olduğu için bu bölgeden patlayarak ka-
namaya yol açabiliyor. Bazen anevrizma
patlamadan önce sızıntı şeklinde ka-
namalar da olabiliyor. Yapılan çalışma-
larda; hastaların yüzde 15-50’sinde pat-
lamadan 6-20 gün önce gelişen hafif
kanamalar nedeniyle ani ve şiddetli baş
ağrısı görüldüğü bildirilmiş. Beyin ka-
naması geçiren hastaların yüzde 10-
15’inde ani ölümler oluşabileceği için
bu durumda zaman kaybetmeden sağlık
kuruluşuna başvurmak büyük önem
taşıyor. Günümüzde anjiografik tomo-
grafi, MR anjiografi ve klasik anjiografi
yöntemleriyle beyin anevrizmasına tanı
rahatlıkla konulabiliyor. 

KADINLARDA 2 KAT 
DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR
Beyin anevrizmalarının neden oluş-

tuğu henüz tam olarak aydınlatılmamış
olsa da bazı etkenlerin riski artırdığı
biliniyor. Anevrizma tüm dünyada erkek
ve kadınlarda eşit dağılım gösterse de,
50 yaş üstünde bu oran kadınlarda 2
kat fazla görülecek şekilde değişiyor.
Bu artışta damar sağlığını koruyan ös-
trojen hormonunun menopozla birlikte
azalmasının etkili olduğu belirtiliyor.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç.
Dr. Yaşar Bayri, “İleri yaş, hipertansiyon,
sigara ve aşırı alkol kullanımı, aterosk-
leroz (damar sertliği), travmalar ve en-
dokardit gibi hastalıklar anevrizma ris-
kini yükseltiyor. Bunların yanı sıra po-
likistik böbrek hastalığı ve fibromüsküler
displazi gibi bazı hastalıklarda da anev-
rizmanın görülme sıklığı daha yüksek
oluyor” diyor.  Doç. Dr. Yaşar Bayri,
ailede birden fazla kişide var olan anev-
rizma öyküsünün de riski artırdığına
işaret ederek, “Bu nedenle ailesinde
fazla sayıda kişide anevrizma öyküsü
olanların risk faktörleri ve tarama ya-
pılması için hekimlerine başvurmaları
öneriliyor. Zira erken dönemde tedbir
alınması hastanın hayatının kurtulma-
sını sağlıyor” bilgisini veriyor. 

TEDAVİDE İLK ÜÇ GÜN 
ÇOK ÖNEMLİ! 
Anevrizma, çoğunlukla damarların

ikiye ayrıldığı ve kan akımının fazlaca
zorladığı damarlarda, kan damarı du-
varlarının incelmesinden kaynaklanıyor.
Kan bu incelmiş olan damarlarda akışını
sürdürürken, kan basıncındaki artış
damardaki küçük bir bölgenin tıpkı bir
balon gibi dışarı doğru şişmesine yol

açıyor. Eğer damar gereğinden fazla
zayıflamışsa veya içerisindeki basınç
ani artmışsa patlıyor ve bunun sonu-
cunda ‘beyin kanaması’ oluşuyor. Ka-
namanın gerçekleşmesi halinde anev-
rizmanın ilk 3 gün içinde tedavi edilmesi
büyük önem taşıyor. Zira bir kez patla-
mış ve beyin kanamasına yol açmış
olan anevrizmanın ikinci kez kanama
riski çok yüksek oluyor. 

KLİPS YÖNTEMİYLE 
KANAMA RİSKİ ÖNLENİYOR 
Beyin anevrizmalarının tedavisinde

hedef, baloncuğun patlaması sonucu
gelişebilecek olan beyin kanaması riskini
ortadan kaldırmak. Bunun için iki tedavi
yöntemine başvuruluyor: Balonun açık
cerrahi ile klipslenmesi veya endovas-
küler girişimler, bir başka deyişle damar
içi uygulamalar ile kapatılması. Beyin
ve Sinir
Cerrahi-
si Uzma-
nı Doç.
Dr. Yaşar
Bayri, “İşle-
min hangi
yöntemle ya-
pılacağına karar
v e r i l m e s i n d e ;
anevrizmanın boyu-
tu, yerleşim yeri, has-
tanın yaşı ve genel sağlık
sorunlarının varlığı gibi bir-
çok faktör etkili oluyor” di-
yor. Açık yöntemle ya-
pılan anevrizma
ameliyatlarında,

mikroskop altında mikrocerrahi yön-
temler kullanılarak, genişlemiş olan ba-
loncuğun boynuna uygun olan ve klips
denilen kıskaçlarla anevrizmanın ka-
patıldığını belirterek, “Sorunlu bölgenin
dolaşım dışına bırakılması sayesinde
kanın anevrizmayla ilişkisi kesiliyor.
Kan genişlemiş olan damarın içine gi-
remediği için kanama riski önlenmiş
oluyor” diyor. Endovasküler yöntemde
de genellikle kasıktan yerleştirilen ka-
teter aracılığıyla anevrizma kesesi coil
adı verilen tel benzeri madde ile dol-
durularak kapatılıyor. Doç. Dr. Yaşar
Bayri, anevrizmaların çok büyük ol-
duğu ya da kapatma işleminin her iki
yöntemle de yapılamadığı tablolarda
by-pass cerrahisi yöntemine başvu-
rulduğunu söyleyerek, “Kanamamış
anevrizmalarda ise anevrizmanın bo-
yutuna, şekline ve kanama riskini art-
tıracak faktörlerin varlığına göre nasıl

takip edileceğine karar veriliyor.”
diye konuşuyor. 

(Bülten)

Beyin ve Sinir Cerrahisi
Uzmanı Doç. Dr. Yaşar
Bayri, kanamış olan
anevrizmaların en tipik
belirtisinin ise aniden
başlayan şiddetli baş
ağrısı ve genel durumda
kötüleşme olduğuna
dikkat çekerek, “Hastalar
bu durumu ‘hayatımın en
şiddetli baş ağrısı’
şeklinde tarif 
ediyorlar” diyor.
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Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

25/20

24/18

22/16

26/16
25/18

21/19

21/15

20/18

21/16

18/16

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

05:34 
06:57 
12:57 
16:11 
18:47 
20:05

BURSA
PAZARTESİ

25/20

ÇARŞAMBA

23/10

SALI

22/13

20/16 İMSAKİYE

4 katlı apartmanda
çıkan yangın 
korkuttu

İznik ilçesinde 4 katlı bir
apartmanın en üst katında
yangın çıktı. İtfaiye ekiple-
rinin hızlı müdahalesiyle
söndürülen yangında can
kaybı yaşanmazken, daire
kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İznik ilçesine bağlı
Mustafa Kemalpaşa Mahal-
lesi Deniz Sokak’ta bulunan
4 katlı bir apartmanın en
üst katında henüz bilinme-
yen bir nedenle meydana
geldi. Alevleri gören mahal-
leli korku dolu anlar yaşar-
ken, durum 112 Acil Çağrı
Merkezi’ne bildirildi. İhbar
üzerine olay yerine itfaiye,
sağlık ve polis ekibi sevk
edildi. Polis ekipleri çevrede
güvenlik önlemi alırken, it-
faiye ekiplerinin yangına hız-
lı müdahalesi muhtemelen
bir facianın yaşanmasını en-
gelledi. Öte yandan, yangın-
da can kaybı yaşanmazken,
ekipler yaşanan olayla ilgili
tahkikat başlattı. (İHA)

Geri dönüşüm
tesisinde
büyük yangın

Bursa’da tekstil ürünlerinin
geri dönüşümünün sağlandığı te-
siste çıkan yangın kısa sürede
kontrol altına alınırken, o anlar
dron ile görüntülendi.

Yangın, öğle saatlerinde mer-
kez Yıldırım ilçesi Şirinevler Ma-
hallesi’nde bulunan tekstil geri
dönüşüm atölyesinde meydana
geldi. Henüz yangının çıkış sebebi
belirlenemezken, yangın rüzgarın
da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Olay yerine çok sayıda polis ve
itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonucu
yangın kısa sürede kontrol altına
alınırken, polis ekipleri çevrede
geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı.
Geri dönüşüm tesisi kullanılamaz
hale gelirken, Bursa ovasını kap-
layan kara dumanlar ve iş yeri
çalışanlarının içeride bulunan
malları dışarı çıkarmaya çalıştığı
anlar dron ile görüntülendi. Polis

ekipleri yangınla il-
gili tahkikat

başlattı.
(İHA)

Hafif ticari araç 5 metre
yükseklikteki köprüden uçtu 
Bursa’da virajı alamayan
hafif ticari araç bariyerleri
devirip 5 metre
yükseklikteki köprüden
aşağıya uçtu. Kazada
kullanılamaz hale gelen
araçta 1’i ağır 2 kişi
yaralandı.

Kaza, dün 12.30 sıralarında
merkez Osmangazi ilçesi Yeni-
ceağbat Mahallesi Köprüsü üze-
rinde meydana geldi. İddiaya göre,
Muhsin Y. idaresindeki 16 KLC
27 plakalı kontrolden çıkan oto-
mobil bariyerleri devirip 5 metre
yükseklikteki köprüden dereye
uçtu. Kazayı gören çevredekiler
durumu hemen 112 Acil Çağrı
Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine
olay yerine sağlık, itfaiye, polis
ve AFAD ekipleri sevk edildi. İt-
faiye ve AFAD ekiplerince araçtan
çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine
teslim edildi. Sağlık ekiplerince
ilk müdahalesi yapılan yaralılar
bölgedeki en yakın hastaneye kal-
dırıldı. Kazada araç sürücüsü ağır
yaralanırken, yanında bulunan
Sinem A.’nın hayati tehlikesinin
olmadığı bildirildi. Öte yandan,
polis ekipleri kaza ile ilgili tah-
kikat başlattı. (İHA)
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Geçtiğimiz hafta satışı yasakla-
nan Huggy Wuggy oyuncağını anla-
tayım istiyorum sizlere, “Alt tarafı
bir oyuncak, neden yasaklandı ki?”
denilmesin diye detaylı bilgiler ve
akademik analizlere de yazımda yer
veriyorum.

Sanal dünya, teknoloji kullanma
yaşı, Z kuşağının dijital yatkınlığına
dair kafamız çok karılık aslında;
bunlar iyi mi kötü mü bir karara var-
makta zorlananlarımız oldukça çok.

Dijital dünya, sosyal medya, tek-
noloji, online oyunlar ve içeriklere
dair sık sık konuşup paylaşıyoruz, Z
kuşağının teknoloji bağımlılığından
bahsediyoruz, telefonda oyun oyna-
mayı hemen çözen çocukların zeka-
sını övüyoruz, bilgisayar başından
kalkmayan gençlerden şikayet ediyo-
ruz. Kısacası teknolojinin hayatı-
mıza bu kadar yoğun girmesine dair
hepimizin kafası epeyce karışık.
Hatta öyle ki artık tehlikenin sadece
dijital içeriklerde olduğunu sanmaya
başlayanlarımız var. oysa günü-
müzde öyle bir noktadayız ki; sanal
dünya ve gerçek iç içe geçmiş du-
rumda; online içerikte görülen bir
figür oyuncak, kitap, kırtasiye mal-
zemesi ve hatta gıda ambalajlarında

karşımıza çıkabiliyor. Bu karakterler
bazen onaylı çizgi film içerikleri ol-
masına karşın bazı zamanlar da
riskli oyunlar, tehlikeli karakterler
olabiliyor; tıpkı Huggy Wuggy gibi…

Cıvıl cıvıl renkler ve yumuşacık
peluşları görünce refleks olarak
hemen çocuklarına oyuncak olarak
seçen ebeveynlerin sorgusuz iyi ni-
yeti, Huggy Wuggy ile çocukların ka-
busuna dönüştü. Üçgen kafalı, sivri
dişli, uzun kolları ile çocukları online
oyunca kovalayan Huggy Wuggy,
renk renk peluşlarla hazırlansa da
korkutucu ve şiddeti tetikleyici ha-
lini aynen korudu. Oyuna dair hiç
fikri olmasa da böylesi bir peluşu ço-
cuklarına oyuncak olarak almak
hangi ebeveyne cazip gelebilir, bile-
miyorum. Ama oldukça çok sayıda
üretilip satılın bu oyuncak geçtiği-
miz hafta çok şükür yasaklandı. 

Uzman görüşler Huggy Wuggy
ve benzeri oyuncakların çocuklarda
hem korkuyu hem de şiddete yatkın-
lığı tetiklediğini anlatıyor. Çocukları
korumak da ailelere ve eğitimcilere
düşüyor elbette. 

Renkli parlak peluştan yapılan
oyuncağın uzman gözünden anali-
zine bir bakalım isterseniz; Uzman

Klinik Psikolog Seren Doğantekin bu
oyuncağa dair incelemelerde bulu-
nan akademisyenlerden ve diyor ki
“Huggy Wuggy keskin dişleri, üçgen
kafası ve uzun kolları ile bir korku
oyunu karakterinin oyuncağıdır. Bu
oyuncak özellikle okul öncesi ve ilk-
okul çocuklarının psikolojisini olum-
suz etkiliyor. Özellikle okul öncesi
dönemdeki çocuklar gerçek ve hayali
ayırt etmekte güçlük çektiği için bu
tarz oyuncaklardan korkuyorlar. Bu
tarz oyuncaklar çocuklarda kaygı bo-
zukluklarına ve şiddete yatkınlığın
artmasına sebep oluyor” 

Çocukların Huggy Wuggy ve
benzeri oyuncaklara dair hissettiği

en büyük korkulardan biri, oyunca-
ğın gece uyanacağı ve tıpkı oyun ya
da filmde olduğu gibi kendisine
zarar vereceği… bu korku nedeniyle
de çocuklarda yalnız uyuyamama,
odasında yalnız kalamama, tuvalet
alışkanlığını kazandığı halde alt ıs-
latma gibi olumsuz davranışlar geli-
şebilir. 

Bu olumsuz davranışların geliş-
mesinde oyuncağın etkilerini de in-
celeyen ; Uzman Klinik Psikolog
Seren Doğantekin’in, ailelerin süreci
takip etmesini sağlayacak bir değer-
lendirmesi var; “Oyuncaktan etkile-
nen çocukların uyku, yeme, içme ve
tuvalet gibi düzenleri bozulma eği-
limi gösteriyor. Oyuncağının korku
figürü olması dışında oyuncağı
merak eden çocuklar oyunu araştır-
maya veya videolarını izlemeye baş-
lıyor. Oyun, içeriğinde korku, şiddet
ve zarar verme öğeleri içeriyor.
Huggy Wuggy keskin dişleri ile
oyunda korku uyandırıyor ve oyun-
cuyu yakaladığında oyuncu ölmüş
sayılıyor. Bu tarz oyun ve oyuncaklar
çocuklarda öfke, kaygı ve korku duy-
guları uyandırıyor. Çocuklar ya kaygı
belirtileri gösterir ya da saldırgan
davranışlarda bulunmaya başlıyor.

Okula gitmeyi reddetme veya okulda
şiddet uygulama gibi durumlar or-
taya çıkabiliyor.”

Çok şükür bu oyuncak yasak-
landı, sırada benzeri daha pek çok
sanal içerik sıkı denetim bekliyor.
Ancak bu süreç gerçekleşene kadar
da ebeveynler ve eğitimcilere çok
görev düşüyor. Oyuncak çocuklar
için sadece eğlencelik değil hayata
anlamlar yüklemesine aracılık eden
önemli etkenlerdir. “Bu yüzden
oyuncak seçiminde dikkatli olmakta
fayda var.” diyen Doğantekin’in öne-
rileri ile yazımı bitirmek istiyorum:
“Ebeveyn olarak çocuğunuzun hangi
oyuncaklarla oynadığını, ne tür
oyunlar oynamayı tercih ettiğini ve
bu oyunların içeriğini kontrol etme-
lisiniz. Çocuğunuzun yaşına uygun
oyuncak seçmelisiniz. Şiddet içeren
ve korkutucu figür bulunan oyun-
caklardan uzak durulması gerekiyor.
Çocuğun bu konuda ısrarına karşı
neden bu tarz oyuncaklarla oynan-
maması gerektiği onun yaşına uygun
bir şekilde açıklanmalı. Ebeveynler
çocuğun istediği oyuncağı almayı
reddedebilir ve ona alternatif oyun-
cak seçenekleri sunabilirler.” 

Canan

GÜLEÇ

Çocuğunuza
oyuncak yerine
kabus almayın!

Meteorolojiden
Bursa için uyarısı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü,
Bursa için sarı uyarıda bulunuldu.
Bu akşam saat 20.00 saatlerine
kadar geçerli uyarıda, “Kuvvetli
rüzgarın, güney ve güneybatı (lo-
dos) yönlerden kuvvetli ve fırtına
yer yer kuvvetli fırtına (55-85
km/sa), şeklinde esmesi beklen-
diğinden soba ve baca gazı kaynaklı
zehirlenmesi, ağaç ve direk devril-
mesi, çatı uçması ve ulaşımda ak-
samalar gibi olumsuzluklara karşı
dikkatli ve tedbirli olunması ge-
rekmektedir” denildi. (İHA)

Sosyal girişimcilik
eğitim ve kampı için
başvurular başladı

İnegöl Belediyesi, Social Business
Global ve TÜMMİAD iş birliğinde 16-
35 yaş arası gençlerin katılabileceği Sosyal
Girişimcilik Eğitimi ve Kampı düzenliyor.
08-09 Aralık tarihlerinde yapılacak eğitim
ve kamp için başvurular başladı. Gençlere
yönelik düzenlenen etkinlik ve prog-
ramlarla donanımlı bir nesil inşa etmek
adına gayret sarf eden İnegöl Belediyesi,
yeni bir organizasyon için çalışmalara
başladı. İnegöl Belediyesi organizasyonu
ile Social Business Global ve İcat-İno-
vasyon ve Araştırma Derneği iş birliğinde
08-09 Aralık 2022 tarihlerinde İnegöl’de
“Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve Kampı”
düzenlenecek.

TÜMMİAD Başkanı Bülent Kavaklı
ve Social Global Business Ülke Lideri İs-
mail Hilmi Adıgüzel’in konuşmacı olarak
katılacağı Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve
Kampına, 16-25 yaş aralığındaki tüm
gençler katılabilecek. Eğitim kontenjanı
200 kişi ile sınırlı olan programda, eğitim
sonrası katılım sertifikası da verilecek.
Eğitim sonundan yapılacak sınavda ba-
şarılı olan 50 kişi ise kampa katılmaya
hak kazanacak. Kampa katılmaya hak
kazananlara ayrıca kamp eğitim sertifikası
da verilecek.

Sınırlı sayıda kontenjanın yer aldığı
eğitim için son başvuru tarihi 05 Aralık
Pazartesi olarak açıklandı. Başvuru için
katılmak isteyenlerin sgm@inegol.bel.tr
e-posta adresine veya 0530 917 30 73
no’lu telefona özgeçmişini göndermesi
yeterli olacak. Eğitim 08 Aralık Perşembe
saat 17.00’da Sani Konukoğlu Konferans
Salonunda gerçekleştirilecek. Kamp ise
08-09 Aralık tarihlerinde Yeniceköy
DOSTUM Tesislerinde yapılacak. Belediye
Başkanı Alper Taban, 2 günlük organi-
zasyon için tüm gençlere çağrıda bulundu.
Eğitimin içeriği ve organizasyon gereği
kontenjanın sınırlı olduğunu ifade eden
Başkan Taban, “Bu noktada hevesli, ge-
lişime açık ve fırsat arayan tüm gençle-
rimizi Sosyal Girişimcilik Eğitimi ve
Kampına bekliyoruz. Dolu dolu bir içerik
ve özel konuklarımızla eşsiz bir organi-
zasyon olacak” dedi. (İHA)

Unutulmaz halterci Naim
Süleymanoğlu Kestel’de anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen programda, Naim Sü-
leymanoğlu’na ait fotoğrafın bulunduğu
serginin açılışı yapıldı. Daha sonra Naim
Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem
Süleymanoğlu’nun söyleşişi ile davam
eden programda, Cep Herkülü lakaplı
Naim Süleymanoğlu filmi gösterimi ya-

pıldı. Programa, TBMM İnsan Haklarını
İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan
Çavuşoğlu, Mestanlı Belediye Başkanı
İlknur Kazım, Vetovo Belediye Başkanı
Mehmed Mehmed , AK Parti Kestel
İlçe Başkanı Nesri Demir, Gürsu Belediye
Başkanı Mustafa Işık, Kestel Kaykma-
kamı Recep Öztürk, Halter Federasyonu
Başkanı Talat Ünlü, BAL-GÖÇ Genel
Başkan Yardımcısı Ayhan Işık, BAL-
GÖÇ İnegöl Şube Başkanı Erkan Baş-

dere, FİL-DER Başkanı Mümin Tenekeci,
BAL-GÖÇ Kestel Şube Başkanı Sami
Ömer, BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu,
Mestanlı Derneği Başkanı Hasan Öz-
türk, Cep Herkülü Filminin Başrol Oyun-
cusu Hayat Van Eck ve protokol üyeleri
katıldı.

Anma programında konuşan Kestel
Belediye Başkanı Önder Tanır, “Tarihin
en önemli sporcusu, haltercisi olan ve
46 kere dünya rekoru kırarak şampi-

yonluklarına sahip olan, yeri doldurula-
mayacak bir yıldızı 5 yıl önce kaybettik.
Naim Süleymanoğlu’nun sportif kişili-
ğinin yanı sıra başta Bulgaristan Türklüğü
olmak üzere dünya Türklüğüne, attığı
adımlar ve ortaya koyduğu cesaretle,
başkaldırısıyla çok önemli katkıları ol-
muştur. Bunları anmadan geçmek ken-
disinin hatırasına haksızlık olur. Her
ülke, her devlet kendisine ait kahramanlar
yetiştirir. Biz Naim gibi bir şampiyona
ve öndere sahip olmayı hep gururla ta-
şıdık. Naim’in kırılamayan ve kırılama-
yacak rekorları, mücadelesi, zor şartlarda
Türkiye’ye iltica ederek o günlerde Bul-
garistan’da yaşanan zulmü dünyaya du-
yurması, her türlü başarının üstündedir.
Yaşamı kısa sürse de Türk sporcularına
ve yöneticilerine örnek olmuştur. Naim
Süleymanoğlu’nu ve Süleymanoğlu ai-
lesinin ahirete intikal etmiş tüm fertlerini
saygıyla ve dualarla anıyoruz. Dünya
sporu bir daha Naim gibi bir sporcu ye-
tiştiremez. Türk milleti olarak Naim’in
başarılarıyla her zaman övüneceğiz,
gurur duyacağız. Mekanı cennet, ruhu
şad olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız,
unutturmayacağız” dedi. (İHA)

Dünya ve Türk halter
tarihine adını altın
harflerle yazdıran efsane
sporcular arasında yer
alan olimpiyat, dünya ve
Avrupa şampiyonu
“Cep Herkülü” lakaplı
Naim Süleymanoğlu,
vefatının 5 yıl
dönümünde Kestel
Belediyesi tarafından
anıldı.

Yıldırım’da tarihi köşk ihya ediliyor

Yıldırım Belediyesi, 19’uncu yüzyılda
Müslüman Türk iş insanlarının kurduğu
ilk ipek tesisi olan Osman Fevzi Efendi
İpek Fabrikası’nın köşk yapısını ayağa
kaldırıyor. Restorasyonun ardından
‘Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’ olarak
Bursa’ya hizmet verecek tarihi yapıda
4 bin metrekarelik bir arsa üzerine ku-
rulu, 350 metrekare tabanlı 4 katlı bir
binadan oluşuyor. İlçeye değer katacak
olan Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi
açıldığında, giriş katı ve bahçesi sosyal
tesis olacak şekilde hizmet vere-
cek olup mekânın üst
katlarında sergi
ve toplantı
salonları
yer alacak.

Yıldı-
rım Bele-
diye Baş-
k a n ı
Oktay

Yılmaz Osman Fevzi Efendi Köşkü’nün
ilçenin en önemli tarihi değerlerinden
biri olduğunu belirtti. Çalışmaların
yüzde 7’sinin tamamlandığını kaydeden
Başkan Oktay Yılmaz, “Osman Fevzi
Efendi Köşkü’nü ‘Karaağaç Sosyal Ya-
şam Merkezi’ olarak ihya ederek Yıldı-
rım’a kazandıracağız. Açacağımız Sosyal
Yaşam Merkezi ile hem Osman Fevzi
Efendi’nin adını yaşatacağız hem de
vatandaşlarımızın hoşça vakit geçire-
bileceği bir mekânı hizmete sunmuş
olacağız. Ayrıca burada hayata geçire-
ceğimiz kültürel ve sanatsal faaliyetler
ile geçmişi geleceğe bağlayacağız. Aslına
sadık kalarak ve tarihi dokusunu ko-
ruyarak ayağa kaldıracağımız tarihi ya-
pıyı, Bursa’nın kültür, sanat ve sosyal
hayatına önemli katkılar sunacak bir
merkez haline getireceğiz” dedi.

(İHA)

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın
en önemli sivil mimari
örneklerinden biri olan ‘Tarihi
Osman Fevzi Efendi
Köşkü’nü restore ederek tüm
Bursa’ya hizmet verecek bir
sosyal yaşam merkezine
dönüştürüyor.

İnegöl gastronomide de iddialı 

İstanbul’da düzenlenen Gastroma-
sa’da İnegöl’ün lezzetleri de, ‘Gastro
İnegöl’ standında misafirlere sunuldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa
lezzetlerini bir arada topladığı alanda
stantta İnegöl köftesi, Cerrah Kuru
Fasulyesi, İnegöl çıbrıkası, Kulaca
salçası, Kurşunlu yediveren çilek
reçelini sergilerken, şefler ise İne-
göl’ün lezzetli tariflerini merak-
lılarına anlatarak ikramlarda

bulundu.
Görev süresi boyunca yaptığı çalışmalarla

birçok yeniliğe imza atan İnegöl Belediye Baş-
kanı Alper Taban, İnegöl’ün asırlık lezzetlerini
bir araya topladıklarını ve katılım sağlanan
fuarlarda şehre yerli ve yabancı turist çekmek
istediklerini söyledi. Başkan Alper Taban,
“İnegöl dediğimizde akıllara çalışkan insanı
ve birbirinden farklı kültürlerin bir arada har-
manlaştığı güzel şehir gelir. Bizler de tüm
dünyaya İnegöl’ün lezzetlerini sunmak için
“Gastro İnegöl” markası oluşturduk. Bu marka
içerisinde sadece İnegöl var. Fuarlarda şeflerimiz
tüm dünyaya lezzetlerimizi tanıtıyor. Hem
şehrimizin hem de lezzetlerimizin tanıtımı
için bu fuarlar önemli. En iyi şekilde hazırlanıp
güzelliklerimizi sunuyoruz. Buradaki amacımız
yerli ve yabancı turistlerin İnegöl’e gelmesini
sağlamak. Şehrimize çekeceğimiz her turistin
esnafımıza katkısı olacak. Yani kazan kazan
olmuş olacak. Çalışma arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Fuarın da tüm katılımcılara hayırlı
olmasını diliyorum” dedi. (İHA)

Dünyaca ünlü şefleri ve
gastronomi meraklıları bu yıl
6.kez İstanbul’da
“Gastromasa’da” buluştu.
Haliç Kongre Merkezi’nde
düzenlenen Gastromasa
Gastronomi Fuarı’nda İnegöl
Belediyesi de “Gastro İnegöl”
standı ile yer aldı.
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Hitit buğdayının
ekimine başlandı

Kastamonu’da, geçmişi 12 bin yıl
öncesine dayanan ve “Hitit buğdayı”
olarak anılan coğrafi işaretli siyezin
ekimine başlandı. Siyezin ekim işlemi
bu ayın sonuna kadar sürecek. Kasta-
monu’nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık
12 bin dekar alanda ekilen ve buğdayın
atası olarak bilinen coğrafi işaretli ürün
siyez buğdayının ekimine başlandı.
Bölgede “kabulca”, “kaplıca” veya “Hitit
bulguru” olarak da bilinen siyez bul-
gurunun ekimi sırasında hiçbir kimyasal
madde kullanılmıyor. Traktörlerle ta-
mamen doğal olarak ekilen siyez, su-
lanmadan ve hiçbir gübre kullanılmadan
kış mevsiminde kar suyuyla yetişerek
Ağustos ayında da hasadı yapılıyor.

Doğal ortamda ilaçsız gübresiz bü-
yüyebilen tek tahıl ürünü 12 bin yıllık
geçmişi ile 14 kromozom sayısıyla ge-
netik olarak yeryüzündeki ilk buğday
türü olarak kabul ediliyor. Günümüze
kadar Kastamonu’da korunarak yetiş-
tirilen siyez, en çok İhsangazi, Seydiler
ve Devrekani ilçelerinde üretiliyor. Böl-
gede üretilen siyez buğdayının yaklaşık
yüzde 70’i bulgur, geri kalan bölümü
de un ve yem olarak değerlendirilirken
buğdayın atası siyez, iç pazarın yanı
sıra yurt dışında da yoğun rağbet gö-
rüyor. Siparişleri hasat edilmeden alınan
siyez buğdayı adeta yok satıyor. İhsan-
gazi’de geçmişi 12 bin yıllık ata tohumu
siyez buğdayını toprakla buluşturduk-
larını söyleyen genç çiftçi Yasin Ciğerci,
“Siyezi üretip taş değirmenimizde işli-
yoruz. İşlediğimiz ürünlerimizden siyez
unu, siyez bulguru, siyez ekmeği, siyez
erişte, siyez makarnası, siyez tarhanası,
siyez gevreği, siyez Galetası, siyez
kısırlığı, siyez çorbalığı
gibi ürünler ortaya
çıkararak kendi
ürünümüzü inter-
net üzerinden İh-
sangazi siyez adıyla
pazarlıyorum.
Türkiye’nin
her yerine
gönderiyo-
rum ve ba-
zen talebe
yetişemi-
yoruz” dedi.
(İHA)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları
Derneği (OYDER) temsilcileriyle bir
araya geldi. OYDER Başkanı Altuğ
Erciş ve beraberindeki Yönetim Ku-
rulu Üyelerinin katıldığı görüşmede
sektöre ilişkin fikir alışverişinde bu-
lunurken, otomobildeki matrah dü-
zenlemesi de gündeme geldi. AA mu-
habirinin edindiği bilgiye göre Bakan
Nebati, görüşme sırasında otomo-
bilde matrah düzenlemesinde son
aşamaya gelindiğini ve uygulamanın
1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini
ifade etti. 

Nebati, sosyal medya hesabından
görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda
ise, “İstişare odaklı görüş ve önerilerin
yanı sıra devreye aldığımız uygula-
maların çıktılarını kapsamlı bir şe-
kilde ele aldık.” ifadelerini kullandı.
Bakan Nebati daha önce yaptığı açık-
lamada da ÖTV oranlarında değişiklik
olmayacağını, matrah tarafında dü-
zenleme yapılacağını açıklamıştı.

ERCİŞ, BAKAN NEBATİ İLE 
YAPTIKLARI GÖRÜŞMEYİ 
DEĞERLENDİRDİ
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği

(OYDER) Başkanı Altuğ Erciş, Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile
gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin,
“Bakanımıza sorunlarımızı olumlu de-
ğerlendirdiği, sektörümüzle yakından
ilgilendiği ve sorunlarımıza ivedi çö-
zümler bulmak için çaba sarf ettiğinden
dolayı çok teşekkür ediyoruz.” ifadesini
kullandı. OYDER’den görüşmeye ilişkin
yapılan açıklamada görüşlerine yer ve-
rilen OYDER Başkanı Erciş, OYDER Yö-
netim Kurulu olarak, mümkün olan
her fırsatta olduğu gibi, Hazine ve
Maliye Bakanlığı’nı sektörle ilgili so-

runları konuşmak üzere ziyaret ettik-
lerini belirtti.

Toplantı vesilesiyle sektörle ilgili so-
runları aktarma imkanı bulduklarını
ifade eden Erciş, şunları kaydetti: “Ön-
celikle, ocak ayından bu yana yapılmayan
matrah güncellemesinin bir an önce
gerçekleştirilmesi talebimizi ilettik. Ay-
rıca otomobil alımlarında, tüketicilerin
krediye ulaşma konusunda yaşadıkları
zorlukları da Sayın Bakanımız Nureddin
Nebati’ye aktardık ve sektör sorunları-
mızı paylaştık. Matrah güncellemesinin
bir zaruret haline geldiğini bildiklerini,
bu konuda çalışma yapıldığını ve müm-
kün olan en kısa sürede konunun sonuca
bağlanacağını ilettiler. Bununla birlikte
sözü geçen diğer sorunlarla ilgili çalış-

maya ve sektörü rahatlatacak adımlar
atmaya devam edeceklerini ifade ettiler.
Bakanımıza sorunlarımızı olumlu de-
ğerlendirdiği, sektörümüzle yakından
ilgilendiği ve sorunlarımıza ivedi çö-
zümler bulmak için çaba sarf ettiğinden
dolayı çok teşekkür ediyoruz.” AA mu-
habirinin edindiği bilgiye göre ise Bakan
Nebati, görüşme sırasında otomobilde
matrah düzenlemesinde son aşamaya
gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık iti-
barıyla hayata geçirileceğini ifade etti.
Nebati, sosyal medya hesabından gö-
rüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “İs-
tişare odaklı görüş ve önerilerin yanı
sıra devreye aldığımız uygulamaların
çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele al-
dık.” ifadelerini kullanmıştı. (AA)

Otomobilde matrah
düzenlemesi 1 Aralık’ta 
Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati,
Otomotiv Yetkili
Satıcıları Derneği
(OYDER) temsilcileriyle
bir araya geldi. Sıfır
otomobil almak
isteyenlerin beklediği
matrah düzenlemesinin,
1 Aralık tarihinde
yürürlüğe gireceği
öğrenildi.

Dünyanın en yüksek beşinci barajı Yusufeli’de geri sayım 

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr.
Vahit Kirişci’nin katılımıyla 22 Kasım
Salı günü hizmete açılacak Yusufeli
Barajı, ülke ekonomisine katkısı ve sağ-
layacağı faydalar yanında, devasa gövdesi
ve yüksekliği ile birçok rekorun da sahibi
olacak. Yusufeli Barajı ve HES, Devlet
Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tara-
fından, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde,
Artvin’in 70 kilometre güneybatısında,
Türkiye’nin en hızlı akan ırmağı Çoruh
Nehri üzerinde inşa edildi. Orta Çoruh
Havzasında inşa edilen en büyük baraj
olan dev tesisin yapımına 2012 yılında
başlandı. Talvegden 220, temelden ise
275 metre yüksekliğe sahip barajın göv-
desi, 100 katlı bir gökdelen yüksekliğinde.
Eyfel Kulesi’nden sa-
dece 25 metre

daha kısa olan baraj, bu devasa gövdesiyle
yükseklik bakımından Türkiye’de birinci,
dünyada 5. sırada yer alıyor. Barajın
gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli
şekilde tasarlandı. Bu çift eğrilikli tasarım
sayesinde, barajın arkasındaki milyon-
larca metreküplük suyun basıncı yamaç-
lara aktarılıyor ve gövdenin mukavemeti
artırılıyor.

Bu tasarım aynı zamanda devasa
gövdeye zarif bir görünüm kazandırıyor.
Dev gövdenin arkasında depolanan su-
yun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama
1 milyar 888 milyon kilovatsaatlik elek-
trik enerjisine dönüştürülecek. Yusufeli
Barajı, 558 megavat kurulu gücüyle ülke
ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı
sağlayacak. Yusufeli Barajı, mansabında
bulunan (nehir akış yönüne göre ken-
disinden sonra gelen) barajların hidro-
elektrik enerji üretimini de artıracak.
Böylelikle, HES vasıtasıyla Antalya’nın
bir yılda harcadığı elektrik miktarı kadar
elektrik üretimi yapılabilecek. Yusufeli
Barajı, 2 milyar 130 milyon metreküp
su depolama hacmine sahip olacak. Yu-
sufeli Barajı mansabındaki Artvin, De-
riner, Borçka ve Muratlı Barajlarına re-
güle edilmiş su bırakacağı için, bu ba-

rajların enerji üretim miktarlarına da
önemli oranda bir katkı sağlayacak.

56,7 KİLOMETRELİK 
TÜNEL İNŞA EDİLDİ
Baraj projesi çerçevesinde Yusufeli ilçe-

sinin mevcut yerleşkesi ve karayolunun bir
bölümü sular altında kalacağı için ilçenin
yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak relo-
kasyon yolları projelendirildi. Bitümlü sıcak
karışım kaplamalı tek yol standardında, 3
kesim halinde toplam 69,2 kilometre uzun-
luğunda inşa edilen relokasyon yollarında,
56,7 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel,
3 bin 615 metrelik 19 adet köprü ve viyadük
bulunuyor. Projede ayrıca, bölgedeki yer-
leşkelerin yola katılımını sağlayan 5 farklı
seviyeli, 12 hemzemin olmak üzere toplam
17 adet kavşak yer alıyor. 

Yusufeli Barajı’nın etrafında 56,7 kilo-
metrelik tünel inşa edilirken, projedeki tü-
neller Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu
(NATM) ile 5 yıl içerisinde tamamlandı.
Tünellerin yönetimi için T-11 ve T-12 tü-
nelleri arasında Yusufeli yeni ilçe merkezinde
Tünel Kontrol Merkezi de bulunacak. Gü-
zergahtaki geniş ve zorlu vadi geçişleri, top-
lam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 adet
teknolojik köprü ile sağlanacak. Tekkale

Viyadüğü 628 metre uzun-
luğunda den-

geli konsol yöntemiyle inşa edildi. 5 açıklığa
sahip viyadüğün en yüksek ayağı 144 met-
reye ulaşıyor. Köprünün üstyapı genişliği
14,5 metre. Yusufeli Viyadüğü ise itme
sürme yönteminin kullanıldığı ortotropik
çelik üstyapı tipinde 685 metre uzunluğunda,
9 açıklıklı olarak projelendirildi. En yüksek
ayağı 147 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı
genişliği 16,5 metre. Viyadüğün 2023 yılı
içerisinde trafiğe açılması hedefleniyor. Şi-
lenkar Viyadüğü’nün uzunluğu ise 530
metre. 4 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek
ayağı 135 metreye ulaşıyor. Dengeli konsol
yöntemi ile inşa edilen köprünün üstyapı
genişliği 16,5 metre. Yusufeli Baraj Viyadüğü
345 metre uzunluğunda, dengeli konsol
yöntemiyle 3 açıklıklı yapıldı. En yüksek
ayağı 72 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı
genişliği 16,5 metre.

Yüksek dağların ve derin vadilerin
bulunduğu bölgede ulaşım standardı da
arttı. Proje ile Artvin’i Erzurum’a, Kaf-
kasları ve Karadeniz sahil kesimini Doğu
ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayan ku-
zey-güney aksının standardı yükseltildi,
bölgeler arası ticari hareketliliğin artırıl-
masına katkı sağlandı. Ayrıca Artvin-Er-
zurum yolu daha güvenli ve konforlu hale
geldi. Yolun büyük bölümü tünel, köprü
ve viyadüklerle aşıldı, doğa korundu. Yu-
sufeli Barajı Relokasyon Yolları; Yusufe-

li-Sarıgöl-Öğdem ile Yusufeli-İspir gibi
yerel yol ağlarının da konforlu

karayolu bağlantısı sağ-
landı. (İHA-AA)

Çoruh Nehri üzerine inşa
edilen Türkiye’nin birinci,
dünyanın beşinci en yüksek
barajı Yusufeli Barajı, 
22 Kasım Salı günü açılacak.
Açılış öncesi 
Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişçi barajda
incelemelerde bulunacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
eylül ayında bin 300 yatırım teşvik
belgesi düzenledi. Yatırımların ger-
çekleştirilmesiyle yaklaşık 30 bin
yeni istihdam planlanıyor. Bakan-
lığın, Eylül 2022 dönemine ait ya-
tırım teşvik belgesi listesi Resmi
Gazete’de yayımlandı. Buna göre,
eylül ayında bin 300 yatırım teşvik
belgesi verildi. Belge alan projelerin
yatırım tutarı 45 milyar 161 milyon
291 bin 677 lira olarak hesaplan-
dı.

Yatırımların gerçekleştirilme-
siyle 29 bin 872 kişinin istihdam
edilmesi planlanıyor. Öte yandan,
sabit yatırım tutarı 812 milyon
763 bin 198 lira olan ve 2 bin 904
kişiye istihdam sağlaması öngörü-
len 35 yatırım teşvik belgesi iptal
edildi. Bu dönemde 265 yatırım
teşvik belgesine tamamlama vizesi
verilirken, bu projelerin sabit ya-
tırım tutarı 3 milyar 8 milyon 818
bin 559 lira, istihdam edilenlerin
sayısı 13 bin 567 oldu.

Maxion İnci Jant Sanayi AŞ’nin
Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki
2 milyar 331 milyon 77 bin liralık
yatırımı için teşvik belgesi düzen-
lendi. Dollvet Biyoteknoloji AŞ,
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde
eczacılıkta ve tıpta kullanılan kim-
yasal ve bitkisel kaynaklı ürünlerin
imalatına yönelik yapacağı 1 milyar
357 milyon 958 bin liralık yatırımı
için teşvik belgesi aldı. Akedaş Elek-
trik Dağıtım AŞ’ye de Kahraman-
maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki
1 milyar 250 milyon liralık yatırımı
için teşvik belgesi verildi. (AA)

Bakanlıktan Eylül’de
45,1 milyar liralık
yatırım teşvik belgesi 
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7. İCRA DAİRESİ 2020/2905 TALİMAT 

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcu-
zun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr 
adresi üzerinden 2020/2905 Talimat sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti 
ve önemli vasıfları: 
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İli Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mahallesi 980 Ada, 8 Parsel, 24 Nolu Bağımsız 
Bölüm Satışa konu taşınmaz İzmir Yoluna cepheli ve ticari işletmelerin yoğun olduğu, gayri-
menkullerin hızla değer kazandığı bir bölgede yer almaktadır. Ana gayrimenkul 3 Bodrum Kat + 
Zemin Kat + 3 Normal Kat + Çatı Katından oluşan 7 katlı betonarme karkas sistemde inşa edil-
miş kapalı otopark alanı da mevcut olan bir binadır. Bodrum katları kapalı otopark, zemin katı 
dükkan ve normal katları ofis olarak kullanılan taşınmazda asansör bulunmaktadır. Dış cephesi 
cam giydirme cepheli ve alüminyum kompozit panellidir. Kat aralarında dekoratif dış cephe de-
tayları ve asimetrik dekoratif güneş kırıcılar mevcuttur. Binanın ortak alanlarının zemini sera-
mik, merdivenleri mermer kaplı, merdiven korkulukları alüminyum doğramalı olup eğimli çatının 
üzeri arduaz kaplıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz Covid -19 salgın önlemleri kapsa-
mında incelenmiş olup halihazırda boş durumda olduğu anlaşılmıştır. Dubleks büronun ön cep-
hesi güney yönünde İzmir Yoluna bakmakta olup bina girişinin sağ üst kısmında yer almaktadır. 
Dubleks büronun fiili durumu ve mimari projesine göre giriş katı giriş kısmı ve açık ofis alanın-
dan, çatı katı giriş kısmı ve açık ofis alanından müteşekkildir. Taşınmazın giriş kapısı çelik ka-
pılı, duvarları alçı sıvalı, tavanı beton yüzeyli veya alçı sıvalı, zemini şap kaplı ve pencereleri 
cam giydirme cephelidir. Giriş katından çatı katına çıkan merdivenin çelik konstrüksiyon iskeleti 
tamamlanmış olup üst döşemesi yapılmamıştır. Dubleks büronun elektrik ve su tesisat alt yapı-
ları yapılmıştır. Kalorifer peteklerinin takılı olduğu görülmüştür. Dubleks büronun ince işçiliğinin 
(ofis bölmeleri, zemin döşemesi, mutfak, boya, aydınlatma armatürleri v.b.) yapılmadığı ve na 
tamam olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın hem giriş katından hem de çatı katından kapı girişi 
mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı 3. kat ve çatı katında tüm ofislerin ortak kullanımında olan bay 
ve bayan wc?ler bulunmakta olup wc?lerin zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Kıymet takdiri-
nin yapılması istenilen taşınmazın onaylı mimari projesine göre net alanı 139,80 m², brüt alanı 
269,56 m² dir. Genellikle ticari amaçlı kullanılan bitişik nizam 3-4 katlı binaların bulunduğu bir 
mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda yer almaktadır. 
Adresi                           : Ertuğrul Mah., Eflatun Sok., No:4, +Ofis 1071, K:4 D:24 Nilüfer / BURSA 
Yüzölçümü                   : 678,63 m2  
Arsa Payı                      : 99/2555  
KDV Oranı                    : %18 
İmar Durumu                : 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu U1/1000 Ölçekli 
                                        Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planında ticaret  
                                        alanında uygulama İmar Planında ticaret alanında kalmakta olduğu, 
Kıymeti                         : 808.680,00 TL 
Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında olduğu gibidir. 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                       
Başlangıç Tarih ve Saati  : 12/01/2023 - 14:00 
Bitiş Tarih ve Saati      : 19/01/2023 - 14:00 
2. Artırma                       
Başlangıç Tarih ve Saati  : 16/02/2023 - 14:00 
Bitiş Tarih ve Saati      : 23/02/2023 - 14:00 
2 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İli Nilüfer İlçesi ERTUĞRUL Mahallesi980 Ada, 8 Parsel, 25 Nolu Bağımsız 
Bölüm Satışa konu taşınmaz Bursanın önemli arterlerinden olan İzmir Yoluna cepheli ve ticari 
işletmelerin yoğun olduğu, gayrimenkullerin hızla değer kazandığı bir bölgede yer almaktadır. 
Kıymet takdirine konu taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkul 3 Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 
Normal Kat + Çatı Katından oluşan 7 katlı betonarme karkas sistemde inşa edilmiş kapalı oto-
park alanı da mevcut olan bir binadır. Bodrum katları kapalı otopark, zemin katı dükkan ve nor-
mal katları ofis olarak kullanılan taşınmazda asansör bulunmaktadır. Dış cephesi cam giydirme 
cepheli ve alüminyum kompozit panellidir. Kat aralarında dekoratif dış cephe detayları ve asi-
metrik dekoratif güneş kırıcılar mevcuttur. Binanın ortak alanlarının zemini seramik, merdiven-
leri mermer kaplı, merdiven korkulukları alüminyum doğramalı olup eğimli çatının üzeri arduaz 
kaplıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz Covid -19 salgın önlemleri kapsamında incelen-
miş olup halihazırda boş durumda olduğu anlaşılmıştır. Dubleks büronun ön cephesi güney yö-
nünde İzmir Yoluna bakmakta olup bina girişinin sağ üst kısmında yer almaktadır. Dubleks 
büronun fiili durumu ve mimari projesine göre giriş katı giriş kısmı ve açık ofis alanından, çatı 
katı giriş kısmı ve açık ofis alanından müteşekkildir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapılı, duvar-
ları alçı sıvalı, tavanı beton yüzeyli veya alçı sıvalı, zemini şap kaplı ve pencereleri cam giy-
dirme cephelidir. Giriş katından çatı katına çıkan merdivenin çelik konstrüksiyon iskeleti 
tamamlanmış olup üst döşemesi yapılmamıştır. Dubleks büronun elektrik ve su tesisat alt yapı-
ları yapılmıştır. Kalorifer peteklerinin takılı olduğu görülmüştür. Dubleks büronun ince işçiliğinin 
(ofis bölmeleri, zemin döşemesi, mutfak, boya, aydınlatma armatürleri v.b.) yapılmadığı ve na 
tamam olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın hem giriş katından hem de çatı katından kapı girişi 
mevcuttur. Taşınmazın yer aldığı 3. kat ve çatı katında tüm ofislerin ortak kullanımında olan bay 
ve bayan wc?ler bulunmakta olup wc?lerin zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Kıymet takdiri-
nin yapılması istenilen taşınmazın onaylı mimari projesine göre net alanı 140,70 m², brüt alanı 
271,30 m²dir. Genellikle ticari amaçlı kullanılan bitişik nizam 3-4 katlı binaların bulunduğu bir 
mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda yer almaktadır. 
Adresi                           : Ertuğrul Mah., Eflatun Sok., No:4, +Ofis 1071, K:4 D:25 Nilüfer / BURSA 
Yüzölçümü                   : 678,63 m2  
Arsa Payı                      : 104/2555  
KDV Oranı                    : %18 
İmar Durumu                : 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar  
                                        Planında ticaret alanında kalmakta olduğu 
Kıymeti                         : 813.900,00 TL 
Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında olduğu gibidir. 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                       
Başlangıç Tarih ve Saati  : 12/01/2023 - 14:10 
Bitiş Tarih ve Saati      : 19/01/2023 - 14:10 

2. Artırma                       
Başlangıç Tarih ve Saati  : 16/02/2023 - 14:10 
Bitiş Tarih ve Saati      : 23/02/2023 - 14:10 
3 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İli Nilüfer İlçesi ERTUĞRUL Mahallesi 980 Ada, 8 Parsel, 27 Nolu Bağımsız 
Bölüm Bursa nın önemli arterlerinden olan İzmir Yoluna cepheli ve ticari işletmelerin yoğun ol-
duğu, gayrimenkullerin hızla değer kazandığı bir bölgede yer almaktadır. gayrimenkul 3 Bodrum 
Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kat + Çatı Katından oluşan 7 katlı betonarme karkas sistemde inşa 
edilmiş kapalı otopark alanı da mevcut olan bir binadır. Bodrum katları kapalı otopark, zemin katı 
dükkan ve normal katları ofis olarak kullanılan taşınmazda asansör bulunmaktadır. Dış cephesi 
cam giydirme cepheli ve alüminyum kompozit panellidir. Kat aralarında dekoratif dış cephe de-
tayları ve asimetrik dekoratif güneş kırıcılar mevcuttur. Binanın ortak alanlarının zemini seramik, 
merdivenleri mermer kaplı, merdiven korkulukları alüminyum doğramalı olup eğimli çatının üzeri 
arduaz kaplıdır. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz Covid -19 salgın önlemleri kapsamında in-
celenmiş olup halihazırda boş durumda olduğu anlaşılmıştır. Dubleks büronun ön cephesi doğu 
yönünde 146. Sakağa bakmakta olup bina girişinin arka üst kısmında yer almaktadır. Dubleks 
büronun fiili durumu ve mimari projesine göre giriş katı giriş kısmı ve açık ofis alanından, çatı 
katı giriş kısmı ve açık ofis alanı ve terastan müteşekkildir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapılı, 
duvarları alçı sıvalı, tavanı beton yüzeyli veya alçı sıvalı, zemini şap kaplı ve pencereleri giriş 
katının cam giydirme cepheli, çatı katının antrasit renkli çift camlı pvc profildir. Giriş katından çatı 
katına çıkan merdivenin çelik konstrüksiyon iskeleti tamamlanmış olup üst döşemesi yapılma-
mıştır. Dubleks büronun elektrik ve su tesisat alt yapıları yapılmıştır. Kalorifer peteklerinin takılı 
olduğu görülmüştür. Dubleks büronun ince işçiliğinin (ofis bölmeleri, zemin döşemesi, mutfak, 
boya, aydınlatma armatürleri v.b.) yapılmadığı ve na tamam olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmazın 
hem giriş katından hem de çatı katından kapı girişi mevcut olup terasın zemini seramik kaplıdır. 
Taşınmazın yer aldığı 3. kat ve çatı katında tüm ofislerin ortak kullanımında olan bay ve bayan 
wc ler bulunmakta olup wclerin zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Kıymet takdirinin yapılması 
istenilen taşınmazın onaylı mimari projesine göre net alanı 106,60 m², brüt alanı 205,54 m² dir. 
Genellikle ticari amaçlı kullanılan bitişik nizam 3-4 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer 
alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda yer almaktadır. 
Adresi                           : Ertuğrul Mah., Eflatun Sok., No:4, +Ofis 1071, K:4 D:27 Nilüfer / BURSA 
Yüzölçümü                   : 678,63 m2  
Arsa Payı                      : 94/2555  
KDV Oranı                    : %18 
İmar Durumu                : Yok , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu 
                                        Uygulama İmar Planında ticaret alanında kalmakta olduğu, 
Kıymeti                         : 616.620,00 TL 
Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında olduğu gibidir. 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                       
Başlangıç Tarih ve Saati  : 12/01/2023 - 14:20 
Bitiş Tarih ve Saati      : 19/01/2023 - 14:20 
2. Artırma                       
Başlangıç Tarih ve Saati  : 16/02/2023 - 14:20 
Bitiş Tarih ve Saati      : 23/02/2023 - 14:20 
4 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İli Osmangazi İlçesi HAMİTLER Mahallesi 6432 Ada, 105 Parsel, 3 Nolu Ba-
ğımsız Bölüm Taşınmaz bitişik nizam inşa edilmiş ön kısmında bahçesi de bulunan bir binada yer 
almaktadır. Bina betonarme karkas inşaat tarzında yapılmış olup bodrum kat, zemin kat, normal 
kat ve çatı kat olmak üzere toplam 2 kattan(zemin üstü) oluşmaktadır. Binanın tüm katlarında 
mesken amaçlı kullanılmakta olan daireler mevcut olup asansör bulunmamaktadır. Bina dış 
cephe duvarları sıvalı, mantolamalı ve boyalı, giriş kapısı demir doğramalı ve camlı, merdiven ba-
samak ve sahanlıkları mermer, eğimli çatının üzeri arduaz kaplıdır. Keşif tarihinde borçluya ait ta-
şınmaz Covid -19 salgın önlemleri kapsamında incelenmiş olup halihazırda kiracı tarafından 
mesken amaçlı kullanıldığı anlaşılmıştır. Dubleks dairenin ön cephesi doğu yönünde Adaklı So-
kağa cepheli olup apartman girişinin sağ üst kısmında yer almaktadır. Dubleks dairenin fiili du-
rumu ve mimari projesine göre giriş katı antre, mutfak, salon, oda, banyo, wc ve balkondan; çatı 
katı kat holü, 3 oda, banyo ve 2 terastan müteşekkildir. Dubleks dairenin giriş kapısı çelik kapılı, 
duvarları alçı sıvalı ve dekoratif duvar kağıdı kaplı, antre, hol, mutfak, salon ve odaların zemini la-
minant parke kaplı olup salonunda fransız balkon ve tavanında alçıpan havuz detayları mevcut-
tur. Oda kapıları ahşap kaplamalı panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc 
profildir. Mutfakta alt üst pvc kapaklı dolap mevcut olup tezgah çimstone mermerdir. Balkon ve te-
rasların zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, wc) zemini ve duvarları tamamen seramik kaplı olup 
banyoda duşa kabin bulunmaktadır. Taşınmazın üst katına antrede yer alan basamakları mermer 
kaplı merdiven ile ulaşılmakta olup kliması bulunmaktadır. Kıymet takdirinin yapılması istenilen 
taşınmazın onaylı mimari projesine göre net alanı 130,00 m², brüt alanı 148,00 m² dir. Genellikle 
mesken amaçlı kullanılan bitişik nizam 2-3 katlı binaların bulunduğu bir mahallede yer alan borç-
luya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumda yer almaktadır. 
Adresi                           : Hamitler Mah., Adaklı Sok., No:6, K:1 D:3Osmangazi / BURSA 
Yüzölçümü                   : 183,14 m2  
Arsa Payı                      : 148/462  
KDV Oranı                    : %8 
İmar Durumu                : Yok , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Hamitler 1. Etap Revizyon İmar  
                                        Planı kapsamında kaldığı ve bitişik nizam 2 kat yapılaşma koşullu  
                                        konut alanında kalmakta olduğu 
Kıymeti                         : 555.000,00 TL 
Kaydındaki Şerhler      : Tapu kaydında olduğu gibidir. 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                       
Başlangıç Tarih ve Saati  : 12/01/2023 - 14:30 
Bitiş Tarih ve Saati      : 19/01/2023 - 14:30 
2. Artırma                       
Başlangıç Tarih ve Saati  : 16/02/2023 - 14:30 
Bitiş Tarih ve Saati      : 23/02/2023 - 14:30 
(İİK m.114 ve m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01734410

Haftalık çalışmasına 22 Kasım Salı günü
başlayacak Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri, 2.
maddeden itibaren sürecek. Teklifle, Polis Aka-

demisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Gü-
venlik Fakültesi kurulacak. Fakültenin esas
öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak
tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise
ve dengi okulların mezunları olacak. Polis
meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile İç
Güvenlik Fakültesine öğrenci alınabilecek.
İhtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında örgün
eğitim veren üniversitelerin ilgili fakülte me-
zunları da polis amiri olabilecek.

Genel Kurulda daha sonra Tütün, Tütün
Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine
Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Tek-

lifle, Ürün İzleme Sistemi’ne müdahale edenlere
3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi
almadan veya bildirimde bulunmadan tütün
ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle
cezalandırılacak. Tütün, tütün mamulleri ve
alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50
milyon liraya kadar teminat alınacak. Kesintisiz
1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefon-
larının IMEI’leri pasife alınacak. Bütçe gö-
rüşmelerinin komisyon aşaması bu hafta
sona erecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda,
yarın Ulaştırma ve Altyapı, salı Milli Savunma,
çarşamba Sanayi ve Teknoloji, perşembe Sağlık

bakanlıklarının, cuma günü ise Cumhurbaş-
kanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023
bütçeleri görüşülecek. Bu arada başörtüsüne
yönelik anayasa değişikliği teklifinin de bu
hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekle-
niyor. TBMM’de siyasi partilerin haftalık dü-

zenledikleri grup toplantıları da gerçekleşti-
rilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba
günü saat 11.45’te AK Parti TBMM Grup
Toplantısı’nda partililere hitap edecek. (AA)

TBMM Genel Kurulu,
Polis Yüksek Öğretim
Kanunu’nda değişiklik
teklifinin görüşmelerine
devam edecek.

TBMM’de bu hafta gündem yoğun
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Gündem 721 Kasım 2022 Pazartesi

PKK Terör örgütüdür.
Taksim saldırısı ABD emriyle PKK

eliyle yapılmıştır.
PKK’dan bahsetmeden yalandan te-

rörü kınayan muhaliflerin laciverti İP
Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Ero-
zan’ın muhalif açıklamalara tüy diken
açıklamasıyla yazıya başlayalım ki işin
rengi daha bir ortaya çıksın.

Ahmet Kamil Erozan, “saldırıyı ger-
çekleştiren teröriste terörist denilmesi
için elde delil olmadığını ileri sürdü.” 

13 Kasım 2022 Taksim’deki patla-
manın faili PKK’lı terörist ifadesinde
PKK/PYD üyesi olduğunu itiraf ediyor,
baskınlarda yakalan diğer failler örgüt
üyesi olduklarını itiraf ediyor ama gel
gelelim İP Bursa Milletvekili Ahmet
Kamil Erozan HDP’den hatta PKK’dan
birkaç adım öne geçerek “teröriste terö-
rist denilmesi için elde delil yok” diyor,
enteresan bir yarış.

20 Temmuz 2015 tarihinde Su-
ruç’ta bombalı intihar saldırısı düzen-
lenir 34 kişi bu katliamda hayatını
kaybeder.

Tüm Dünya’da yaşanan bir tablo ül-
kemizde de gerçekleşir; iktidar ve mu-
halefet yetkilileri DAEŞ terör örgütünü
kınarlar, tüm medya “katliam” başlığı
atar, bazı uyanıklar iktidara bazı terör
medyası istihbarata çamur atmaya ça-
lışsa da sonuçta toplu bir şekilde olay
kınanır.

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara
tren garında bombalı intihar saldırısı
düzenlenir katliamda 103 vatandaşı-
mız hayatını kaybeder.

Olayı DAEŞ terör örgütü yaptığı
için isim verilerek örgüt ve kahpe
eylem tüm siyasiler ve medya tarafın-
dan kınanır.

17 Şubat 2016 Ankara Çankaya’da,
PKK bomba yüklü araçla intihar saldı-
rısı düzenler 29 vatandaşımız hayatını
kaybeder.

Cumhuriyet gazetesi manşeti;
“Devletin kalbine bomba” 

BirGün gazetesi manşeti “Yeni Su-
riye” ve bu kahpeliği düzenleyen örgü-
tün ismi yer almaz.

Muhalefet açıklamaları “terör nere-
den gelirse gelsin…”( örgüt ismi yok)

***
13 Mart 2016 Kızılay meydanında

PKK intihar saldırısı düzenler 38 va-
tandaşımız hayatını kaybeder.

Cumhuriyet gazetesi manşeti
“Kanlı Pazar” (örgüt ismi yok)

BirGün gazetesi manşeti “Katliam”
(örgüt ismi yok)   

Muhalefet açıklamaları “terör nere-
den gelirse gelsin…(örgüt ismi yok)

***
7 Haziran 2016 İstanbul Vezneciler

PKK bomba yüklü araçla intihar saldı-
rısı düzenler 13 vatandaşımız yaşamını
yitirir.

Birgün gazetesi manşeti “Fetih
şovu yapanlar şehri savunamadı”
(örgüt ismi yok)

Cumhuriyet gazetesi manşeti “5
ayda 5. Bomba” “Bu kanlı oyuna seyirci
kalmayacağız” (örgüt ismi elbette yok)

Muhalefet açıklamaları “terör nere-
den gelirse gelsin… (örgüt ismi yok)

***
29 Haziran 2016 Atatürk Havaa-

lanı DAEŞ bombalı intihar saldırısı dü-
zenler 45 vatandaşımız hayatını
kaybeder.

Cumhuriyet gazetesi manşeti “Ci-
hatçı otobanı” İŞİD saldırında 45 can
kaybı

BirGün gazetesi manşeti “Onlar
AKP’nin eski kardeşleri” İŞİD saldırı-
sında 45 can kaybı

Muhalefet açıklamaları “Cihatçı

terör örgütü İŞİD 45 canımıza kıydı,
kınıyoruz…

***
18 Ağustos 2016 Elâzığ, PKK

bomba yüklü araçla intihar saldırısı
yapar 6 vatandaşımız hayatını kaybe-
der.

BirGün gazetesi manşeti “Bomba
ve silahla barış kazanılmaz” örgüt ismi
yok.

Cumhuriyet gazetesi manşeti
“Terör patladı” örgüt ismi yok.

Muhalefet açıklaması “Terör nere-
den gelirse gelsin…” örgüt ismi yok.

Daha çok örnek yazabiliriz ama
muradımız anlaşıldı sanırım; 

İŞİD yaparsa “kahrolsun İŞİD” (ki
elbette kahrolsun), 

PKK yaparsa “Terör nereden gelirse
gelsin” 

Nereden geldiğini bal gibi bilip bu
ikiyüzlü cümleyi kuranlardan tiksindik.

Ama artık yeter, bu numarayı yemi-
yoruz.

13 Kasım 2022 tarihinde Taksim’de
meydana gelen PKK militanlarının or-
ganize ettiği kahpe saldırı sonrası da
benzer iki yüzlülüğü yaşadık.

“Seçimler yaklaştı” şeklinde vatan
hainliğini tescil edercesine sosyal
medya paylaşımı yapanlar.

“Terör nereden gelirse gelsin” ‘le
başlayan cümle kurarak PKK ismini

gizleyerek PKK’yı meşrulaştırmaya, öv-
meye çalışan açıklamalar okuduk.

Yeni ve tam bağımsız Türkiye’nin
karşısına 7’li masa olarak çıkan” muha-
lefet” bloku da konuyla ilgili açıklama
yaptı.

Buraya alıntılamaya bile değmeyen
ikiyüzlü riyakar cümleler, PKK’yı ısrarla
saklayan, kollayan bir metin.

Peki bu muhalifler neden PKK’yı kı-
nayamıyor?

Muhaliflerin hedeflerini gerçekleş-
tirmesi için PKK ile ittifaka ihtiyaçları
var, Muhalif masanın sahibi aynı za-
manda PKK’nın sahibi, dolayısıyla pat-
ron böyle istiyor.

PKK ile verilen başarılı mücadelede
PKK’ya destek vermek için TSK’nın
Kimyasal silah kullandığı yalanını çok
kolay söylüyorlar,

IMF’ye muhtaç olmadan yürüttü-
ğümüz milli ekonomi hamlemizde
IMF’ye destek vermek için “Cari açığı
uyuşturucu parasıyla kapatıyorlar” ya-
lanını çok kolay söylüyorlar.

Ama PKK’ya terör örgütü diyemi-
yorlar ve seçim sonuna kadar da diye-
meyecekler.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Al-
lah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyo-
rum

Selam ve Saygıyla

Abdülkadir

KARAKAYA

Terörün 
nereden

geldiği belli
değil mi?

Çelik: “Ülkemize göz
dikenler en ağır bedelleri
ödeyecekler”

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
“Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile bir
kere daha gösteriyoruz, ülkemize
göz dikenler en ağır bedelleri öde-
yecekler.” ifadelerini kullandı. AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve
Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal
medya hesabından, Irak ve Suri-
ye’nin kuzeyinde teröristler tara-
fından üs olarak kullanılan bölgelere
yapılan “Pençe-Kılıç Hava Hareka-
tı”na ilişkin paylaşımda bulundu.

Teröre nerede olursa olsun bedel
ödetmeye devam ettiklerini belirten
Çelik, şunları kaydetti: “Pençe-Kılıç
Hava Harekatı ile bir kere daha
gösteriyoruz, ülkemize göz dikenler
en ağır bedelleri ödeyecekler. Cum-
hurbaşkanımızın ‘bir gece ansızın
gelebiliriz’ sözü kesin kararlılığı-
mızın ifadesidir. Çok geniş çaplı
ve yüksek kabiliyetle icra edilen
bu harekat, Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’nin ülkemize göz dikenlere her
hal ve şart altında cevap vereceğini
tüm dünyaya gösteriyor. Terör in-
sanlığın düşmanıdır. Türkiye bu
insanlık düşmanlarına karşı hangi
etiketlere sahip olurlarsa olsunlar
en etkili mücadeleyi veren ülkedir.
Hangi gücün himayesine girerlerse
girsinler tüm terör örgütlerini ber-
taraf edecek güce sahibiz.” (AA)

Şentop’tan Pençe-Kılıç
Hava Harekatı’na
destek mesajı 

Pençe-Kılıç Hava Harekatı için
destek mesajı yayımlayan TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, “Hiç kim-
se unutmasın ki; tarihimizin her
bir sayfası, ‘vatan uğruna bin can
feda’ kararlılığımızı kanıtlayarak
yazılmıştır” dedi. TBMM Başkanı
Mustafa Şentop, sosyal medya he-
sabından Irak ve Suriye’nin kuze-
yindeki terör hedeflerine yönelik
başlatılan Pençe-Kılıç Hava Hare-
katı’na ilişkin bir paylaşım yaptı.
Mehmetçiğin yolunun açık olması
temennisinde bulunan Şentop,
“Dualarımız ve yüreğimiz şanlı or-
dumuzla. Cenab-ı Hak, mazluma
kanat geren Mehmetçiğimizin yo-
lunu açık etsin, ordumuzu muzaffer
kılsın. Hiç kimse unutmasın ki;
tarihimizin her bir sayfası, ‘vatan
uğruna bin can feda’ kararlılığımızı
kanıtlayarak yazılmıştır” ifadelerini
kullandı. (İHA)

Baykar Yönetim
Kurulu Başkanı ve
Teknoloji Lideri Selçuk
Bayraktar’ın yönettiği
emniyet bağları
olmadan
gerçekleştirilen test ile
Bayraktar Kızılelma ilk
uçuşuna bir adım daha
yaklaşmış oldu.

Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve
özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız
savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk Otomatik
Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı.
Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin
ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak
olan Bayraktar Kızılelma’nın geliştirilme süre-
cinde önemli bir aşama daha katedildi. Bayraktar
Kızılelma, Tekirdağ Çorlu’da bulunan Akıncı
Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne hafta başında
intikal ettirildi. Burada önce emniyet bağları
ile yapılan Otomatik Taksi Testleri başarıyla
tamamlandı. Bugün, Baykar Yönetim Kurulu
Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın
yönettiği emniyet bağları olmadan gerçekleş-
tirilen ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi de ba-
şarıyla gerçekleştirildi. Böylece Bayraktar Kı-
zılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış
oldu.

KISA PİSTLİ GEMİLERE 
İNİŞ-KALKIŞ KABİLİYETİ
Bayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli ge-

milere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe saha-
sında devrim gerçekleştirecek bir platform ola-
cak. Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir
testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi
gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine
sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kı-
zılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı gö-
revlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle
Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik bir rol
üstlenecek. Bayraktar Kızılelma, tasarımından
elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu
görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış
ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye’nin
ilk insansız savaş uçağı, milli olarak geliştirilen
tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan
1.500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle
büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş
uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal
farkındalığa da sahip olacak. İnsansız hava
araçlarından farklı olarak agresif manevralarla
insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi
gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma,

yerli hava-hava mühimmatları ile hava he-
deflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabi-
liyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştire-
cek.

BAYRAKTAR AKINCI 
İLE BENZER SÜREÇ
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde

yürütülen “AKINCI” projesi kapsamında Baykar
tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen
Bayraktar Akıncı TİHA’da da benzer bir süreç
yaşandı. Bundan 3 yıl önce, Kasım 2019’da ilk
Taksi Testi’ni tamamlayan AKINCI, 6 Aralık
2019’da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 29
Ağustos 2021’de envantere girdi. Bayraktar
Kızılelma’da da benzer bir süreçle ilerleniyor.
Baykar’ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji bi-
rikimi ve tecrübesiyle geliştirdiği Türkiye’nin
ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma,
yer testlerine devam edecek. İlk uçuşun yakın
zamanda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava

araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne
kadar toplam gelirinin yüzde 75’ini ihracattan
elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) tarafından savunma ve havacılık
sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan
Baykar’ın, 2022 yılında imzaladığı sözleşmelerin
yüzde 98’ini ihracat anlaşmaları oluşturuyor.
Baykar, 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 Sİ-
HA’lar için 24 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA
için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladı.

“BAYRAKTAR KIZILELMA’YLA 
BİR PAZAR HATIRASI”
Öte yandan, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk

Bayraktar da Twitter hesabından “Bayraktar
KIZILELMA’yla bir pazar hatırası...” ifadesiyle
teste ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaştı. Baykar
Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Selçuk
Bayraktar’ın videolu paylaşımını “İlk uçuşa
doğru...” ifadesiyle  yeniden paylaştı. (AA)

Kirişci: Bunlara geçit verilmeyeceğini zihinlerine kazısınlar” 

Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan “Pençe-
Kılıç Hava Harekatı”na ilişkin, “Sayın Cumhur-
başkanı’mızın talimatlarıyla son saldırılara
yönelik başlatılan karşı operasyon, en azından
bunlara artık geçit verilmeyeceğini iyice zihinlerine
kazımaları ve bilmeleri noktasında önemli bir
operasyondur.” değerlendirmesinde bulundu.
Programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak
üzere Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat

Pakdil ve Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik
ile Hakkari’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişci, valiliği ziyaret etti, Vali ve Belediye
Başkan Vekili İdris Akbıyık’dan kentteki yatı-
rımlarla ilgili bilgi aldı.  Daha sonra ilgili kurum
amirleriyle İl Değerlendirme Toplantısı’na katılan
Kirişci, gazetecilere, 4 Mart 2022’de Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle
Tarım ve Orman Bakanı olarak göreve başladığını
anımsattı. O günden bu yana Bakanlığın üst
yönetimiyle birlikte 47 ilde 73 etkinlik gerçek-
leştirdiklerini belirten Kirişci, 32’ncisini bugün
Hakkari’de gerçekleştirdikleri toplantıyla sektör
paydaşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Bu
toplantılarda sektörün tüm taraflarıyla görüşüp
yaptıklarının sahada karşılığının ne olduğunu
değerlendirme fırsatı bulduklarını anlatan Kirişci,
bu nedenle toplantılara büyük önem verdiklerini
vurguladı.

Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan “Pençe-
Kılıç Hava Harekatı”na ilişkin değerlendirmelerde
bulunan Kirişci, şöyle konuştu: “Yeni bir operasyon
başladı. Türkiye’nin son yıllarda elde etmiş
olduğu huzur ve sükun ortamını yeniden bal-

talamak ve bu konuda bazı çevrelerin oyuncağı
haline gelmiş olan hainlerin ülkemizdeki insanları
ve ülkemize gelen misafirleri rahatsız edici bir
takım girişimlerin olduğunu görmeye başladık.
İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırı sonucunda
6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 81 vatandaşımız
da yaralanmıştı. Orada hayatını kaybeden kar-
deşlerimize Rabb’imden rahmet niyaz ediyorum,
yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum. İstiklal
Caddesi, yeniden eski heyecanına, hareketliliğine
kavuştu. Milletimiz buna geçit vermeyeceğini,
birlik ve beraberlik içinde olduğunu bir kez
daha gösterdi. Tabi ki bunların karşılıksız kal-
maması gerekiyordu.”

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit

olan Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak’ın ailesine
taziye ziyaretinde bulunduklarını aktaran Kirişci,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Elbette bu coğrafya
zor bir coğrafya. Bu coğrafyanın geçmişte ecdat
bedellerini ödemiş ve biz ödüyoruz. Bundan
sonra ödenmemesi için çok büyük bir gayret
gösteriyoruz. 40 yılı aşkın süreden beri verdikleri
tahribatı millet olarak hepimiz biliyoruz fakat
devletimiz güçlüdür, milletimiz, devletimizle
birliktedir. Bu manada da Sayın Cumhurbaş-
kanı’mızın talimatlarıyla son bu saldırılara
yönelik başlatılan karşı operasyon da en azından
bunlara artık geçit verilmeyeceğini iyice zihinlerine
kazımaları ve bilmeleri noktasında önemli bir
operasyondur. Bu zamana kadar bu operas-
yonlarda hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize,
askerimize, sivilimize, korucumuza, polisimize,
jandarmamıza bütün güvenlik unsurlarımıza
ve vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Onlar
ölüler değil, Rabb’imin kendi katına aldığı, bu
ülke için kanlarını ve canlarını feda etmiş yiğitler
ve şehitlerimiz. Dolayısıyla böyle bir operasyonun
olduğu güne denk gelen Hakkari ziyaretimizi
çok anlamlı ve yerinde buluyorum.” (İHA-AA)

Tarım ve Orman Bakanı
Kirişci, “Pençe-Kılıç Hava
Harekatı”na ilişkin, “Son
saldırılara yönelik başlatılan
karşı operasyon da en
azından bunlara artık geçit
verilmeyeceğini iyice
zihinlerine kazımaları
noktasında önemli bir
operasyondur.” dedi.

Bayraktar Kızılelma
ilk uçuşa hazırlanıyor
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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

21 Kasım
2022
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Beyoğlu İstiklal Cadde-
si’ndeki bombalı saldırıya ilişkin
tutuklanan Ammar J’nin, pat-
lamanın öncesi ve sonrasında
yaptığı WhatsApp yazışmala-
rına ulaşıldı. İstiklal Cadde-
si’nde 13 Kasım’da 6 kişinin
öldüğü, 81 kişinin yaralandığı
terör saldırısına ilişkin İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca yü-
rütülen soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekiplerince yürütülen ça-
lışmada, terörist Ahlam Albas-
hır’ı patlamadan sonra gittiği
Esenler’den alıp Küçükçekme-
ce’ye götüren Ahmed J’nin ağa-
beyi olan ve firari şüpheli Bilal
H’yi patlamanın ardından Edir-
ne’ye kaçırdığı tespit edilen
Ammar J’nin kullandığı cep te-
lefonu detaylı olarak incelendi.
Soruşturma kapsamında tu-
tuklanan Ammar J’nin patlama
sonrasında kız kardeşine, Ah-
lam Albashır’ı kastederek, “Gel-
diği elbiselerini çıkarsın atsın,
onları bir poşete koy.” şeklinde
WhatsApp üzerinden mesaj at-
tığı anlaşıldı. Ammar J’nin ay-
rıca Halil M. adlı bir kişiye, Al-
bashır’ın kaçarken çekilmiş fo-
toğrafını göndererek “Bu o” de-
diği, Halil M’nin ise “Beni ha-
berdar et” şeklinde yanıt verdiği
tespit edildi. Emniyet kaynak-
larından edinilen bilgiye göre,
telefonunda ele geçirilen ko-
nuşmaların Ammar J’nin pat-
lamadan önceden haberdar ol-
duğuna ve teröriste yardım et-
tiğine delil olarak değerlendi-
rildiği öğrenildi. (AA)

Kuraklığın hat safhaya ulaştığı
Türkiye’nin 5. büyük gölü İznik
Gölü’nde suların çekilmesiyle tek-
neler karaya oturdu. Bursa’da Tür-
kiye’nin en büyük tatlı su kaynak-
larından biri olan İznik Gölü, son
yıllarda kuraklık tehdidiyle karşı
karşıya kaldı. Küresel ısınmaya
bağlı yağışların azalması ile göldeki
su seviyesi de düştü. Göldeki çe-
kilme yer yer 300 metreye ulaşır-
ken, balıkçı kayıkları da karaya
oturdu. Marmara Bölgesi’nin en
büyük, Türkiye’nin ise 5’inci büyük
doğal gölü olan 297 kilometreka-
relik İznik Gölü’nde küresel ısınma
kaynaklı mevsimsel kuraklık ya-
şanıyor. İznik Gölü’nün aynı za-
manda bölgedeki tarım arazileri
için de su kaynağı olduğunu ha-
tırlatan yöre halkı, bilinçsiz ve
vahşi sulamaya dikkat çekiyor. Va-
tandaşlar, köylere kurulan gölet-
lerin İznik Gölü’nü besleyen su
kaynaklarına zarar verdiğini, sa-
nayide kullanılması için çekilen
suyun da göldeki çekilmelerin se-
beplerinden olduğunu belirtiyor.

İznik Gölü’ndeki çekilme özel-
likle Çakırca Mahallesi’nde net bir
şekilde görülürken, balıkçı kayık-
larının karaya oturduğu mahallenin
kıyı bölgelerinde ayrıca adacıkların
oluştuğu gözlendi. Göldeki çekil-
meyi gözyaşları içerisinde anlatan
70 yaşındaki Esin Ören, “Biz ço-
cukluğumuzda burada göle giri-
yorduk. Ama şimdi bataktan kimse
giremiyor, kurudu. Türkiye’nin 5.
büyük gölüydü, şimdi ne durumda.
Ben torunuma İznik Gölü diye ne-
reyi göstereceğim” dedi. Çekilen
gölün içler acısı hali bazilikanın
da suyun üzerine çıkmasıyla gözler
önüne serildi. (İHA)

Göl çekildi, tekneler
karada kaldı

Taksim saldırısının 
WhatsApp
yazışmalarına 
ulaşıldı 

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, “Kılıçdaroğlu gavurun
kılıcını sallayan, Türkiye’nin
güvenirliğini ve imajını
sakatlamaya çalışan milli
güvenlik sorunudur” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
Samsun’da düzenlenen “2023’e Doğru:
Aday Belli, Karar Net” mitinginde va-
tandaşlara seslendi. Sınır ötesi operas-
yon, 2023 seçimleri, Millet İttifakı’nın
tutumu ve terör konularına değinen
MHP Lideri Bahçeli, önemli açıklama-
larda bulundu. Kılıçdaroğlu’nu eleştiren
MHP Lideri Bahçeli, “Maalesef ekono-
mide ayak oyunları hiç bitmemiştir.
Küresel tefecilerin tertiplerinde bir
azalma görülmemiştir. Türkiye’nin faiz,
kur ve enflasyon sacayağında yıkımını
düşleyenlerin, yönetilemeyen bir ülke
olmasının hesabını yapanların, sokakları
karıştırmak suretiyle demokrasi dışı
arayışları teşvik edenlerin alçakça kur-
gularında bir gerileme yaşanmamış,
bilakis bir artış gözlenmiştir. Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’yle alayına
birden aşılmaz bir sur çekilmiş, bütün
oyunlar bozulmuştur. CHP Genel Baş-
kanı Kılıçdaroğlu’nun, 18 Kasım 2022
tarihinde, sosyal medya hesabından
yaptığı İstanbul Borsası’nın itibarına
gölge düşürme, manipülasyon yapma
teşebbüsü tek kelimeyle ahlaksızlıktır.
Son bir yıldır rekor üstüne rekor kıran
İstanbul Borsası Kılıçdaroğlu’nun uy-
kularını kaçırmaktadır. Yatırımcılara
Borsa’ya girmeyin çağrısı yapan Kılıç-
daroğlu gavurun kılıcını sallayan, Tür-
kiye’nin güvenirliğini ve imajını sakat-
lamaya çalışan milli güvenlik sorunudur.
Türk şirketlerinin değerini düşürmek

için tezvirat borsası işleten, buna karşılık
İstanbul Borsası’nın yükselişinden do-
layı çılgına dönen Kılıçdaroğlu’nun yolu
namertlik yoludur. Samsun’dan diyorum
ki, bu Kılıçdaroğlu tasfiye memurudur,
taşeron siyasetçidir; CHP, Aziz Ata-
türk’ün ilkeleri ve Türkiye tehdit altın-
dadır. Bu zillet zihniyeti ne söylerse söy-
lesin, hangi iftiradan medet umarsa um-
sun, bugün devlet çok daha güçlü, millet
çok daha umutlu, gelecek çok daha ay-
dınlıktır” ifadelerini kullandı.

ZİLLET İTTİFAKI 
KARANLIK BİR PROJEDİR”
Millet İttifakını eleştirerek konuş-

masına devam eden Bahçeli, “Zillet itti-
fakı, milletin hassas değerleri ile oyna-
yarak, devletin temel kurumları ile çatı-
şarak çıkmaz bir siyaset yolunu seçmiştir.
En başta CHP çok tehlikeli, sonuçları
ağır olacak bir yanlışın içine sürüklen-
miştir. Zillet ittifakı karanlık bir projedir,
proje sahibi ise her fırsatta Türkiye’ye
saldıran yerli ve yabancı mihraklardan
teşekkül etmiş yıkım lobisidir. Cumhur
İttifakı’na kumar masası diyenlerin aklına
ve ahlakına şaşarım, çünkü asıl kumar
masası, asıl ihanet masası bellidir, 6+1
sayıda partinin oturduğu masayı altından
üstüne inceleyen herkes neyin ne oldu-
ğunu, hangi emellerin havi olup hâkimiyet
kurduğunu çok açık görecektir. Türkiye
Cumhuriyeti masada kurulmadı, zulmet
faillerinin ayaklarına tutunduğu masaya
da bırakılmayacaktır. Türkiye Cumhu-

riyeti’ni tarih sahnesine çıkartan soylu
irade cumhurun bizatihi kendi iradesidir,
bu iradenin kifayeti ve künhü masalar
değil zafer meydanlarıdır. Tezgâh altı
siyasi ilişkilerle milli geleceğimize ipotek
koymayı heves edenlerin, bu heveslerini
kursaklarında bırakmaya söz verdik, ye-
min ettik. Onlar varsın birbiriyle oynayıp
günbegün oyalanıp dursunlar. Cumhur-
başkanı adayı o mu olsun, bu mu olsun
diye masalara yüz sürsünler. Keyifleri
yetene kadar yedi düvelle güç birliği yap-
sınlar. Cumhur İttifakı tarihine bakacak,
hizmetine bakacak, çalışmaya bakacak,
milletine bakacak, ülkesine bakacak, bü-
yük işler başarmaya bakacak, küresel
güç Türkiye’nin mimarbaşılığı nasıl olur-
muş cümle aleme ispatlayacaktır” diye
konuştu.

“ADAYIMIZ RECEP 
TAYYİP ERDOĞAN’DIR”
Cumhur İttifakı olarak adaylarının

Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını
çizen Bahçeli, “Bulanık suda balık avlama
merakında değiliz. Belirsizliğin rotasını
takip etme anlayışında değiliz. Makam,
mevki, servet, şöhret devşirme arayışında
hiç değiliz. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl
dönümünü cumhurun zaferiyle taçlan-
dırmanın gayesindeyiz. Bu haklı ve tarihi
mücadelemizde yol haritamız bellidir.
Türk ve Türkiye yüzyılına milli birlik ve
kardeşlik şuuruyla ulaşmanın azmindeyiz.
2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanı
ve Milletvekili Genel Seçimlerini Türk

milletinin karar anı, Türk tarihinin yol
ağzı, Cumhuriyet’in yeni yüzyılla demo-
kratik sözleşmesi olarak değerlendiri-
yoruz. Seçimlere giden süreçte adayımız
belli, kararımız nettir. Karar verdik, mut-
laka tatbik ve takip edeceğiz. Cumhur
İttifakı olarak beraberliğimizi sonuna
kadar koruyacağız. Hiçbir gevşemeye,
suizanna, gönül kırgınlığına müsaade
etmeyeceğiz. Seçime kadar değil Türkiye
yüzyılının çatısını el birliğiyle öresiye
kadar, aziz milletimizi medeniyetler ve
milletler mücadelesinde üst lige taşıyana
kadar biriz, diriyiz, birlikte cumhurun
ruh kökü, Cumhuriyet’in sarsılmaz gü-
vencesiyiz. Diyorum ki, Cumhur İttifakı
Türkiye’dir. Cumhur İttifakı pazarlıksız,
aracısız, hesapsız, hilafsız, hilesiz vatan
türbedarı, Türk milletinin has bahçesidir.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur
İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı da
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Birinci
hedefimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin
ikinci döneminde de çok yüksek bir oy
oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarına
ara vermeden devam etmesidir. İkinci
hedefimiz, Milliyetçi Hareket Partisi’nin
milletvekili sayısıyla siyasal destek sevi-
yesini en çoklaştırmak, yıllardır layık ol-
duğumuz hakkımızı milli iradenin olu-
ruyla almaktır. Nihai arzumuz, Cumhur
İttifakı’nın TBMM’de çok güçlü bir temsil
imkanına kavuşmasıdır” şeklinde ko-
nuştu. (AA-İHA)

Hesap zamanı!
Milli Savunma Bakanlığı, 
Irak ve Suriye’nin kuzeyine
yapılan “Pençe-Kılıç Hava
Harekatı”nda toplam 89
hedefin imha edildiğini,
arasında terör örgütünün
sözde yöneticilerinin de
bulunduğu çok sayıda
teröristin etkisiz hale
getirildiğini bildirdi.

Akar’ı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ka-
rargahı’na gelişinde, Kuvvet Komutanı Orge-
neral Atilla Gülan karşıladı. Hava Kuvvetleri
Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran’dan
harekata ilişkin brifing alan Akar’ın, “Şu andan
itibaren Pençe-Kılıç Harekatı’nı başlatıyoruz”
talimatının ardından uçaklar üslerinden ha-
valandı. Yurt genelindeki 6 farklı üsten kalkan
uçaklar, Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki hedeflere
eş zamanlı harekat gerçekleştirdi.

İSVEÇ’TE PKK/YPG YANDAŞLARI 
HAREKATI PROTESTO ETTİ  
İsveç’te terör örgütü PKK/YPG yandaş-

ları, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde terörü
bitirmek için Türkiye’nin başlattığı “Pençe-
Kılıç Hava Harekatı” operasyonunu protesto
etti. Başkent Stockholm’de Segels Torg Mey-
danı’nda toplanan terör örgütü yandaşları,
İsveç’in “Türkiye’ye yönelik silah ambargo-
sunu kaldırmasının” ve “Türkiye ile yapılan
NATO anlaşmasının” iptalini istedi.
PKK/YPG’yi simgeleyen paçavralar taşıyan
göstericiler, “Pençe-Kılıç Hava Harekatı”
operasyonunun durdurulması çağrısı yaptı.
İsveç Parlamentosunda “terörle mücadele
yasa tasarısı” 16 Kasım Çarşamba günü

onaylanmıştı. 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gi-
recek yasada teröre bulaşan grupların ör-
gütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırla-
nırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarıl-
masının önünün açılacağı belirtilmişti. 

(İHA-AA)
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Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk,
eski ABD Başkanı Donald Trump’ın
kapatılan Twitter hesabının yeniden
açılacağını açıkladı. Sosyal medya
platformu Twitter’ın yeni sahibi Elon
Musk, eski ABD Başkanı Donald
Trump’ın, 6 Ocak 2021’deki Kongre
baskınının ardından kapatılan Twit-
ter hesabının yeniden açılacağını
açıkladı. Musk, Twitter üzerinden 18
Kasım’da, “Trump’ın hesabı geri ve-
rilmeli mi?” sorusuyla bir anket baş-
lattı.
Anketin sonuçlarını açıklayan Musk,
kullanıcıların yüzde 52’sinin “evet”
oyu verdiğini duyurdu. Musk, “Halk
konuştu. Trump, geri dönecek.” me-
sajını paylaşarak, “Halkın sesi,
Tanrı’nın sesi.” anlamına gelen La-
tince “Vox Populi, Vox Dei.” ifadesini
kullandı.  Twitter, 6 Ocak 2021’deki
Konge baskının ardından, 9 Ocak
2021’de eski ABD Başkanı Trump’ın
hesabını kalıcı olarak askıya aldığını
açıklamıştı. (AA)

Musk, Trump’ın
Twitter hesabının
açılacağını açıkladı  

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınında 26 Mayıs’tan bu yana ilk kez can
kaybı yaşandı. Ulusal Sağlık Komisyonun-
dan yapılan açıklamaya göre, Pekin’de yaşa-
yan 87 yaşındaki adam virüs nedeniyle
hayatını kaybetti. Bu, 26 Mayıs’tan bu
yana ülkede virüs nedeniyle kayıtlara
geçen ilk ölüm oldu. Çin ana karasında son
24 saatte hastalık belirtisi gösteren 2 bin
204, göstermeyen 22 bin 11 vaka tespit
edildi. Ülkede sonbaharla birlikte, bulaşıcı-
lığı yüksek alt varyantların yayılmasıyla
vaka sayısının arttığı gözleniyor. Günlük
vaka sayısı son 5 günde 20 bini aştı. Vaka-
ların nüfusa oranla az olmasına ve büyük
bölümünün hastalık belirtisi göstermeme-
sine rağmen Çin, “sıfır vaka” olarak adlan-
dırılan katı salgın kontrol tedbirlerini
uygulamaya devam ediyor. (AA)

Malezya’da iki kez başbakanlık koltuğuna
oturan 97 yaşındaki Mahathir Muham-
med, yarıştığı Kedah eyaletindeki Lang-
kawi bölgesinde seçimi kaybederek 53 yıl
sonra ilk seçim yenilgisini yaşadı. Güney-
doğu Asya ülkesi Malezya’da 15. genel
seçim için oy kullanma işlemi yerel saatle
07.30’da başladı. 6 milyonu yeni seçmen
olmak üzere toplam 21.1 milyon kişi, yıl-
lardır süren siyasi kargaşanın ardından
222 sandalyeli parlamentonun yeni üyele-
rini belirlemek üzere sandık başına gitti.
Oy verme işleminin sona ermesinin ardın-
dan sandıklar açılarak oy sayım sürecine
geçildi. Malezya’da 20 yıldan uzun bir süre
boyunca iki dönem başbakanlık yapan 97
yaşındaki Mahathir, Langkawi Adası seçim
bölgesinde seçimlerde dördüncü olarak
parlamento koltuğunu koruyamadı. Kol-
tuğu, bir başka eski başbakan olan Muh-
yiddin Yasin liderliğindeki Perikatan
ittifakının adayı Mohd Suhaimi Abdullah
kazandı. 1969’dan beri ilk seçim mağlubi-
yetini yaşayan Mahathir, seçimi kaybe-
derse siyaseti bırakacağını söylemiş, “100
yaşına gelene kadar kendimi siyasette aktif
olarak görmüyorum. En önemli şey, dene-
yimlerimi partinin genç liderlerine aktar-
maktır” demişti. Siyasi istikrarsızlığın
yaşandığı Malezya’da son 4 yılda 3 başba-
kan göreve gelmişti. (İHA)

Çin’de 6 ay sonra
Kovid-19’dan ilk ölüm   

Mahathir, 53 yıl sonra
seçimi kaybetti   

Çok gelişmiş ülkelerin
karanlık yüzü: 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fo-
nu’nun (UNICEF) 10 Haziran 2021’de ya-
yımlanan son raporuna göre, dünya genelinde
işçi olarak çalıştırılan çocukların sayısı son
yıllarda artarak 160 milyona yükseldi. Zürih
Üniversitesi tarafından 14 Eylül 2022’de ya-
yınlanan bir araştırmada ise bugün dünyada
oyun oynamak yerine çalışan 373 milyondan
fazla çocuk olduğunu tahmin edildi. Bu da
dünyanın nüfus bakımından Çin ve Hindis-
tan’dan sonra üçüncü en büyük ülkesine
denk geliyor. 

Resmi verilere göre dünya genelinde ne-
redeyse her 10 çocuktan birisi çocuk işçi
olarak çalışırken, az gelişmiş ülkelerde bu

oran her 5 çocuktan birine kadar yükselebi-
liyor. Bu çocukların bazıları, sağlıklarına, gü-
venliklerine ve ahlaklarına zarar verebilecek
tehlikeli işlerde çalışıyor. ILO ve UNICEF,
Kovid-19 salgını nedeniyle 9 milyon çocuğun
daha risk altında olduğu konusunda uyarıyor.
Şirketler karlarını artırmak için maliyetleri
düşürmeye çabalarken, tüm gelişmiş ülkelerin
tedarik zincirlerinde “çocuk işçiliği” dikkati
çekiyor.

Uzmanlar, kahve, kakao ve diğer pek çok
ürünü üreten kırsal topluluklardaki sefalet
ve çocuk işçiliğinden en büyük mali yararla-
nıcıların Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük
ekonomileri olduğunu dile getiriyor. İsviçre
ve Almanya gibi ülkeler kendi “ülke çocukla-
rına” bütün imkanları açarken, kahve, çay
ve kakao tedarik zincirlerinde tüm İsviçre
ve Almanya okullarında okuyan çocuklardan
daha fazla çocuk çalışıyor. Altın ve elmas da
dahil olmak üzere İsviçre’nin mineral tedarik
zincirlerinde milyonlarca çocuk çalışıyor.
Çocuk işçilerin yüzde 70’i tarım sektöründe
çalışıyor. Ardından yüzde 20 ile hizmet ve
yüzde 10 ile sanayi sektörleri geliyor. İşçi
olarak çalışan 5-11 yaşları arasındaki çocuk-

ların yaklaşık yüzde 28’i ve 12-14 yaş ara-
sındaki çocukların yüzde 35’i okula gitmiyor.
Çocuk işçiliği, çocukları fiziksel ve ruhsal
olarak zarar görme riski altında bırakıyor,
onların eğitimini tehlikeye atıyor, haklarını
kısıtlıyor ve gelecek fırsatlarını sınırlandırıyor.
Ayrıca yoksulluğun ve çocuk işçiliğinin ku-
şaklar boyunca devam etmesine neden olu-
yor.

“300 MİLYON ÇOCUK 
ÇOK ACI ÇEKİYOR”
Tüm şirketlerin ve gelişmiş ekonomilerin

tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğinin ortadan
kaldırılması için çalışmalar yürüten insan
hakları aktivisti Fernando Morales-de la
Cruz , AA muhabirine, 20 Kasım Dünya
Çocuk Günü dolayısıyla, küresel çocuk işçiliği
ilgili değerlendirmede bulundu. Morales-de
la Cruz, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin

kabul edilişinin 74. Yılı olduğunu
hatırlatarak, insan hakları kap-
samında ele alınan çocuk hak-

larına rağmen
dünya çapında
300 milyon-
dan fazla çalı-

şan çocuk olduğunu ifade etti.
“ÇOCUKLARIN HAKLARINA 
SAYGI GÖSTERMİYORLAR”
Morales-de la Cruz, gelişmiş ekono-

milerin ve bu ekonomilerdeki şirketlerin
çocuk işçiliğinden en büyük faydalananlar
olduğunu savunarak, şöyle devam etti:
“Avrupa Birliği ve ABD’nin tedarik zincirinde
çalışan on milyonlarca çocuktan söz ede-
biliriz ve aynı şey Norveç ve İsviçre için de
geçerli. Bu çok ciddi bir sorun. Çünkü bu
ülkelerin hukukun üstünlüğü ve insan
haklarına saygıya dayalı sistemi olması
gerekiyor. Ama tedarik zincirlerine ve ya-
tırımlarına baktığınız zaman en zayıf halka
olan çocukların haklarına saygı göstermi-
yorlar. Her zaman en üst düzeydeki Alman
politikacılardan bunu durdurmak için
mümkün olan her şeyi yapmalarını isti-
yorum. Ama gerçek şu ki Almanya’nın
ithal ettiği ürünlere baktığınızda, kahve
ve çay ile başlayabiliriz, pamuk ile devam
edebiliriz. Elektrikli arabalar ve bataryalar
için kobalt ile de devam edebiliriz.” 

(AA)

Dünya genelinde her 10
çocuktan biri çocuk işçi
olarak çalışırken, küresel
tedarik zincirindeki bu
işçilikten en büyük
yararlanıcıların Avrupa
Birliği başta olmak
üzere, ABD, Japonya,
Norveç ve İsviçre gibi
gelişmiş ülkelerin
olduğu iddia ediliyor.

Ukrayna’da siviller hayata
tutunmaya çalışıyor 

Kiev bölgesinde şubat sonu ve mart
başlangıcında Gostomel Havaalanı’nı ele
geçirmeye çalışan Rus ordusunca yoğun
şekilde günler boyunca bombalandığı
için harabeye dönen Moşçun köyü, savaşın
acı yüzünü yansıtmaya devam ediyor.
Ukrayna güçlerinin nisanda yeniden kont-
rolü altına aldıkları köye yaz aylarında
dönmeye başlayan, yıkılan evlerini onar-
makla meşgul olan halk, kışın soğuk
günlerine karşı da hazırlıklı olmak için
çaba sarf ediyor. Çoğu binanın tamamen
yıkıldığı veya yandığı köyde evsiz kalanlara
geçici olarak prefabrik konutları dağıtı-
lırken bazıları da evlerini tamir ederek
yaşamlarını burada sürdürmeye çalışı-
yor.

Her gün insani yardımların ulaştı-
rıldığı köyde yaşayanlar, Moşçun’un
merkezinde bulunan idari binada
dağıtılan kışlık ayakkabı, mont
ve diğer giysiler ile çocuklar
için oyuncakları ücret-
siz alabiliyor. Savaş
başlamadan
önce ta-

til köyü olarak da bilinen ve oldukça gös-
terişli manzaraya sahip Moşçun’da yaşayan
siviller, hasar gören evlerinde kışın so-
ğuğuna karşı önlem almaya devam ediyor.
Rus güçlerinin son dönemlerde başkent
Kiev başta olmak üzere Ukrayna’nın
çeşitli bölgelerindeki enerji altyapılarına
yönelik saldırıları sonucu sık sık elektriğin
kesilmesi, sivillerin kışa karşı mücadelesini
zorlaştırıyor.

KÖYE GETİRİLEN PREFABRİK 
EVİNDE ANNESİYLE KALIYOR
Savaş nedeniyle Moşçun’daki evleri

tamamen yıkılan ailenin 13 yaşındaki
oğlu Artiom Yerema, devlet ve çeşitli
yardım kuruluşlarının desteğiyle kendi-
lerine verilen tek odalı prefabrik evde
annesiyle kalıyor. Annesi işe gittiği için
evde yalnız kalan Yerema, AA muhabirine
köydeki günlük yaşamını anlattı. Yerema,
köydeki çatışmaların başlamasına tanık
olduğunu belirterek, “Savaş başlayınca
buradaydım. 7 Mart’ta annemle tahliye
edildik ama o zamana kadar yaşanan ça-
tışmaları izledim. Bir gün oturduğumuz
yere yakın mermiler düştü.” dedi. Anne-
sinin maaşıyla geçinmeye çalıştıklarını

anlatan Yerema, savaş nedeniyle okul-
larda eğitim şimdi devam etmediği

için genelde hep köyde olduğunu,
kendisi gibi birkaç çocuk ve

gencin Moşçun’a döndü-
ğünü söyledi.

(AA)

Rusya ile Ukrayna arasında 24
Şubat’ta başlayan, Kiev
bölgesinde ilk haftalarda en
şiddetli çatışmaların yaşandığı
yerleşim yerlerinden Moşçun
köyünde aylardır savaşın izleri
silinmeye çalışılırken kar
yağışıyla yaşam şartları daha
da zorlaştı. İran’daki gösterilerde

378 kişi hayatını kaybetti 

Norveç merkezli IHR’ye ait internet sitesinde
yayımlanan raporda, İran’da 3’üncü ayına giren
gösterilere ilişkin bilgi verildi. Ülkedeki 31 eyaletten
25’ine dair verilerin yer aldığı raporda, en fazla
can kaybının Sünnilerin yoğunlukta olduğu Sis-
tan-Beluçistan eyaletinde yaşandığı belirtildi. Ra-
porda, Sistan-Beluçistan eyaletinde 123, Tahran
ve Kürdistan’da 40, Batı Azerbaycan’da 39, Ma-
zenderan’da 33, Gilan 23, Elborz’da 15, Kirman-
şah’ta 14, Huzistan’da 9, Horasan-ı Rezevi ve İs-
fahan’da 5’er, Zencan ve Doğu Azerbaycan’da
4’er, Merkezi, Kazvin ve Loristan’da 3’er, Kohgi-
luye-Buyer Ahmed, Erdebil, İylam, Buşehr, Fars
ve Hemedan’da ikişer, Hürmüzgan, Simnan ve
Kirman’da da birer göstericinin yaşamını yitirdiği

kaydedildi. Hayatını kaybeden göstericilerden
47’sinin 18 yaş altı, 27’sinin de kadın olduğu
ifade edildi. Sadece son bir haftada yaklaşık 40
kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Ma-
habad kentinde düzenlenen Mahsa Emini pro-
testolarına emniyet güçleri ateşli silahlarla müdahale
etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre,
önceki  gece Mahabad kentinde meydana gelen
olaylarda polis eylemcilere karşı silah ve patlayıcılar
kullandı. Kentte rejim aleyhine sloganlar atan
göstericiler, bazı caddeleri tuğla ve taşlarla kapattı.
Emniyet güçlerinin göstericilere ateşli silahlarla
müdahale ettiği kentte, yer yer patlama sesleri
duyuldu. Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla
bilinen bazı medya kuruluşları ise emniyet güç-
lerinin Mahabad’da rejim karşıtı İran Kürdistan
Komala Partisi üyelerine yönelik operasyon dü-
zenlediğini öne sürdü. Kente çok sayıda polisin
sevk edildiği belirtilirken, rejim karşıtları sosyal
medyadan yaptıkları paylaşımlarla “Mahabad
halkına yardım” çağrılarında bulunuyor. İran yö-
netimine yakın bazı medya kuruluşları, Mahabad
kentinde 2 gün önceki gösterilerde bazı eylemcilerin
emniyet güçlerine ateş açtıkları yönünde videolar
paylaşmıştı. Çıkan olaylarda can kaybı ya da yaralı
olup olmadığına ilişkin ise resmi makamlar tara-
fından henüz bir açıklama yapılmadı. (AA)

İran İnsan Hakları Örgütü
(IHR), Mahsa Emini
protestolarında son bir haftada
güvenlik güçlerinin müdahalesi
sonucu yaklaşık 40 kişinin
hayatını kaybettiğini,
gösterilerin başladığı günden
bu yana yaşamını yitiren
gösterici sayısının ise 378’e
yükseldiğini açıkladı.
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TCDD Ankara Demirspor Stadyu-
mu'nda saat 14:00'te oynanacan müca-
deleyi hakem Murat Türkoğlu yönetti.
Türkoğlu'nun yardımcılığını Akın Kara-
bacak ve İsmail Ertunç yaparken, kaşrı-
laşmanın dördüncü hakemi Şahin Berker
oldu.

BAŞKAN ÖZKAN'DA ANKARA'DA
Karacabey Belediye Başkanı Ali Öz-

kan'da karşılaşmayı tribünden izledi. Ali
Özkan sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda "Ankara Demirspor karşı-
laşmasında TECO Karacabey Belediyes-
por’umuza başarılar diliyorum. Vurdu-
ğunuz gol olsun." ifadelerini kullandı.
TECO Karacabey Belediyespor, Ankara
Demirspor karşısına şu 11 ile çıktı; Veysel
Sapan, Ahmet Eren, Bekir Can Kara,
Kadir Turhan,
Abdullah Ba-

lıkçı, Erdem Dikbasan, Fatih Aktay, Onur
Karakabak, Ulaş Zengin, Sadık Arda Yıl-
maztürk, Devrim Taşkaya Ev sahibi ekip
27ç dakikada kazandığı penaltıyı İrfan
Akgün ile gole çevirdi. Ankara Demirspor,
Karaca karşısında 1-0 öne geçti. 37. da-
kikada Ankara Demirspor, Mert Örnek'in
attığı gol ile farkı ikiye çıkardı. 2-0 Hakem
Murat Türkoğlu'nun düdüğü ile karşı-
laşmanın ilk yarısı sona erdi. İkinci
yarının hemen başında 46. dakikada
TECO Karacabey Belediyespor, Bekir
Can Kara'nın attığı gol ile farkı bire indirdi.
2-1 89. dakikada Ankara Demirspor'u ra-
hatlatan golü Mervan Yusuf Yiğit kaydetti.
3-1 90 dakika sonunda Ankara Demirspor
konuk ettiği TECO Karacabey Belediyes-
por'u 3-1 mağlup etti.

HAFTAYA KONUK KOCAELİ
TECO Karacabey Belediyespor ligin

16'ıncı haftasında, M. Fehmi Gerçeker
Stadı'nda Kocaelispor'u konuk edecek.
Karşılaşma 26 Kasım Cumartesi günü
saat 14:00 oynanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15'inci
hafta mücadelesinde Bursa
Temsilcisi TECO Karacabey
Belediyespor, deplasmanda
Ankara Demirspor ile karşı
karşıya geldi.

Karacabey Belediyespor
Ankara'dan puansız döndü

n Kadir Umut PEHLİVAN

Bursa Büyükşehir Belediyespor evinde galip!

Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet,
1 yenilgisi bulunan Bursa Büyükşehir
Belediyespor, 5 maçta 2 galibiyet, 1 be-
raberlik ve 2 yenilgisi bulunan rakibiyle
Dikkaldırım Spor Salonu’nda karşı kar-
şıya geldi. Maça etkili başlayan Bursa
Büyükşehir Belediyespor, ilk dakikalarda
üstünlüğü ele geçirirken, Melike Kasa-
poğlu, Sude Çifçi ve Büşranur Şaş'ın
golleriyle farkı da açtı. Karşılaşmanın
10. dakikasını 5-3 önde geçen Bursa
Büyükşehir Belediyespor, 22'de skoru
10-6'ya getirdi. İlkyarısını 13-10 önde

tamamladığı mücadelenin ikinci devresine
de etkili başlayan Bursa Büyükşehir Be-
lediyespor, Sude Çifçi'nin üst üste golleriyle
34'te farkı 6'ya (16-10) çıkardı. Karşılaş-
manın 43. dakikasını 21-14 üstünlükle
geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor,
46'da skoru 25-16 yaptı. Karşılaşmanın
son 5 dakikasına 29-28 üstün giren Bursa

Büyükşehir Belediyespor, maçtan da 32-
20 üstün ayrıldı ve üst üste 2 olmak
üzere 5. maçında 4. galibiyetini elde etti.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 7.
haftasında 26 Kasım 2022 Cumartesi
günü deplasmanda Konyaaltı Belediyesi
Spor Kulübü ile karşılaşacak. 

Kadınlar Hentbol 1. Ligi’nde
mücadele eden Bursa
Büyükşehir Belediyespor, 
6. hafta mücadelesinde
sahasında Karaman Minik
Atılım Spor Kulübü'nü 
32-20 mağlup etti.

n Kadir Umut PEHLİVAN

n Kadir Umut PEHLİVAN

Dün saat 14:00'te Muhsin Ya-
zıcıoğlu Stadyumu'nda oynanan
mücadeleyi hakem İlker Yasin Avcı
yönetirken, Süleyman Yavaşoğlu

ve Sabri Üstünel yardımcı hakem
olarak görev yaptı. Sivas Belediye
- İnegölspor mücadelesinin dör-
düncü hakemi Batuhan Bayar oldu.
İnegölspor sahaya şu 11 ile çıktı;
Sercan Çobanoğlu, Yunus Emre Du-
yan, Serhat Emirler, Taşkın Kartal,
Niyazi Batuhan Salman, Kadir Salih,
Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Yusuf
Ziya Gümüş, Taylan Özgün, Ömer

Faruk Ermeç. İnegölspor maçın he-
nüz 1. dakikasında Niyazi Batuhan
Salman'ın attığı gol ile 1-0 öne geçti.
Maçın ilk yarısında başka gol ol-
mayınca İnegölspor devreye 1-0 üs-
tün girdi. 53. dakikada İnegölspor,
Ömer Faruk Emeç'in golü ile farkı
ikiye çıkardı. 0-2 İnegölspor 90 da-
kika sonunda 3 puanı alan taraf
oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta
İnegölspor deplasmanda
karşılaştığı Sivas Belediye'sini
2-0 mağlup etti.

TFF 2.Lig’in 15. haftasında Bursaspor, 
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Isparta
32 Spor'u konuk etti. Mücadele Isparta
Davrazspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Sta-
dı'nda oynanan Bursaspor - Isparta
32 Spor mücadelesini hakem hakem
Abdullah Volkan Aydın yönetti. Ay-
dın'ın yardımcılığını Niyazi Atakan
Ataseven ve Fatih Karatağ yaparken
maçın dördüncü hakemi ise Erhan

Kaya oldu. Bursaspor Isparta karşı-
sına şu 11 ile çıktı; Canberk Yurda-
kul- Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş,
Furkan Emre Ünver, Abdullah Taz-
gel- Kubilay Sönmez, Ozan İsmail
Koç-  Mustafa Genç, Emre Tepegöz,
Berat Altındiş- Enver Cenk Şahin.

TİMSAH EVİNDE AĞIR YARALI

Bursaspor

Isparta Davrazspor

1
2

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN
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Hersek Lagünü’nde, ana yola
yakın sazlıkların arasında bıyıklı
baştankara ve sahil bölümü or-
manlık alanda ise yeşil papağan
gözlemlendi. Cumhurbaşkanlığı
kararı ile kesin korunacak hassas
alan olarak da tescil edilen la-
günde, kuş türündeki artışla ilgili
açıklamalarda bulunan Altınova
Belediye Başkanı Metin Oral,
“Her sene bir iki türümüz daha
buraya misafir oluyor. Dolayısıyla
bu da bizi gerçekten sevindiriyor.
Bu sene son bir haftada 2 türü-
müz daha geldi. Dolayısıyla tür
sayımızı 248’e çıktı. Bu çok ciddi
bir rakam bizim gölümüz için.
Bizi de sevindiriyor açıkçası. Bu-
rası artık kuşlarımız için bir ko-
naklama yeri ve vatandaşlarımız
için de çok güzel bir kuş cenneti.
Benim tabirimle ‘kuş oteli’. Bütün
vatandaşlarımızı, özellikle öğ-
rencileri bu kuş türlerini görmeye
davet ediyorum. Gölümüzün en
renkli simaları da flamingoları-
mız. Bu sene çok fazla sayıda ve
erken geldiler. İnşallah sezon bo-
yunca da burada kalacaklar” dedi.

Hersek Lagünü’nde bu yıl 60
bin civarında ziyaretçinin ağır-

landığını ifade eden Oral, “Bu
alan geçmişte 2004’lerde
resmi olarak devletin
sunduğu bir avlak
yeriydi. O günden
bu güne sit
alanı ilan
e d i l d i .
C u m h u r -
başkanımız
t a r a f ı n -
dan koru-
ma altına
a l ı n d ı .
Şu anda
t a m a -
men kuş
g ö z l e m
alanı. Kuş-
ların bir ba-
rınak alanı.
Aynı zamanda
doğa severlerin
gelip güzel bir
gün geçireceği
bir turizm ala-
nına, doğayla il-
gili bir alana
döndü” ifadesini
kullandı. (İHA)

Yalova’nın Altınova
ilçesindeki Hersek

Lagünü’nde, son
olarak bıyıklı

baştankara ve yeşil
papağan kuş türleri

gözlemlendi.
Lagündeki son
gözlemlerle tür

sayısı 248’e çıktı.

Likya’da tarihe ışık tutan kazılar sürüyor

Muğla’nın Seydikemer ilçesindeki
Yakaköy Mahallesi’nde bulunan, Likya
uygarlığının önemli yerleşim merkezleri
arasında yer alan kentte, Akdeniz Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner
Korkut başkanlığında 12 ay kazı çalış-
ması yapılıyor. Korkut, AA muhabirine,
bölgede 1994’ten itibaren başlanan yü-
zey araştırmalarının 2005’te kazı ça-
lışmalarına dönüştüğünü söyledi. Ka-
zıların Kültür ve Turizm Bakanlığı bün-
yesine aralıksız sürdüğünü belirten
Korkut, Batı Likya bölgesinde yer alan
Tlos’un, Likya medeniyetinin 3 oy hak-
kına sahip en önemli kentleri arasında
yer aldığını
vurguladı.

Homeros’un İlyada Destanı’nda bah-
settiği Santos Vadisi’nin kentin önünde
uzandığına işaret eden Korkut, “Kentin
tarihçesinin yazılı metinlerde Homeros
dönemine kadar geri gitmesi gereki-
yordu. Ancak arkeolojik belgelerin ek-
sikliği nedeniyle Likya döneminin Ar-
kaik Çağ’dan öteye gitmediğine
inanılıyordu. Tlos kazısı
2019’dan itibaren bu dü-
şünceyi değiştirmeye baş-
ladı.” dedi. Korkut, kazı
çalışmasında Erken Kal-
kolitik, Tunç ile Demir
çağları katmanlarını gör-
düklerini dile getirdi.

Bölgedeki çalışmaların
sadece Likya’nın değil Ana-
dolu’nun da tarihini ilgilendi-
ren çok önemli bilimsel veriler or-
taya koyduğunu anlatan Korkut, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Tlos’un yakın
çevrelerinde de yüzey ve kazı çalışmaları
yürütülüyor. Ovadaki Girmeler Mağ-
arası’nda bölgenin yerleşimine yönelik
çok önemli bulgulara ulaştık. Girmeler
Mağarası’ndaki höyük günümüzden
14 bin yıl öncesine kadar geri gidiyor.
Dolayısıyla artık Likya’nın tarihi, bu
buluntular ışığında artık yeniden ya-
zılmalı. Bugüne kadar ortaya atılan
savlar, halkların göç hareketleri ve bu-

ralarda yaşayan halklar

yeniden irdelenmeli. Bunların hepsini
son 10 yıl içerisinde Tlos’ta yapılan
kazılar ortaya koydu. Tlos’ta belirlenen
14 bin yıllık yerleşim geçmişi, Batı
Anadolu’daki en erken tarihtir. Batı
Anadolu’da 7-8 bin yıl öncesi yerleşimler
çok fazla bilinmiyordu.”

Kazılarla elde edilen verile-
rin, bilimsel anlamının yanı

sıra turizm açısından
önemli olduğuna dikkati
çeken Korkut, kentin,
doğrudan turizm gü-
zergahında bulunma-
masına rağmen sezon-

da günlük birkaç bin zi-
yaretçi ağırladığını kay-

detti. Kazı çalışmalarına
Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Türk Tarih Kurumu, Muğla Valiliği
ile Seydikemer Belediyesinin destek
verdiğine değinen Korkut, “Akropoldeki
kaya mezarları, meclis binası, stadyum
alanında kazı yapıyoruz. Hamam, ba-
zilika, tapınak ve kentin doğu sınırını
çizen antik tiyatroda kazı ve restorasyon
çalışmaları yapılıyor. Geçen yıl tiyat-
ronun sahne binasını sağlamlaştırdık.
Önümüzdeki yıl tiyatronun tamamının

restorasyonuna
b a ş l a m a y ı
planlıyoruz.”

diye konuş-
tu. (AA)

Muğla’nın Seydikemer
ilçesindeki, UNESCO Dünya
Mirası Geçici Listesi’nde yer
alan Tlos Antik Kenti’nde, Likya
medeniyetine ve Anadolu’nun
tarihine ışık tutan kazı
çalışmaları devam ediyor.

Yıldırım ilçesinde 80 metreden
dökülen Küreklidere Şelalesi,
sonbahar manzarasıyla
görenleri hayran bırakıyor.

Uludağ eteklerinde yer alan ve şehir
merkezine 20 kilometre, Kestel ilçesine
5 kilometre mesafedeki Küreklidere
Şelalesi, sonbahar mevsiminde tabloları
aratmayan bir manzara sunuyor. 80
metre yüksekten dökülen şelaleye ula-
şım, araçlar için toprak bir yol ve yü-
rüyüşçüler için Yıldırım Kent Orma-
nı’ndan başlayan 2 kilometrelik
dik bir parkur ile sağlanıyor.
Yaban hayat fotoğrafçısı Sa-
met Asutay, şelalenin son-
bahardaki güzelliğini dron
ile görüntüledi. Asutay,
“Burası sonbaharla birlikte
bambaşka bir görünüme
bürünüyor. Seyir terası ve
banklarda çayınızı yudumlar-
ken su sesi ve hazan mevsiminin
renkleriyle içinizi huzur kaplıyor.
Ulaşım biraz zahmetli olsa da bu
güzelliği görmek için değer. Üstelik
bu zorluk insan trafiğini azaltıyor ve
bölge tabi yapısını koruyabiliyor” dedi.
(İHA)
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