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Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) gündemine gelmesi planlanan Emek-
lilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi
öncesi Yargıtay’dan önemli bir karar çıktı. Si-
gortalılık başlangıç tarihi ve hizmet tespitine
yönelik davaların kamu düzenini ilgilendirdi-
ğine dikkat çeken Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu, bu tür davalarda hâkimin özel bir du-
yarlılık göstererek delilleri kendiliğinden top-
laması ve sonucuna göre karar vermesi ge-
rektiğine hükmetti.  n 5. sayfada

EYT’lilere bir destek de
Yargıtay’dan geldi
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Burulaş’ın bağışladığı
37 otobüs hizmete
devam ediyor

Kılıçdaroğlu’nun 

kardeş
acısı “14 eve baskın

düzenledik”

Değer mi
220 milyar
dolara?

Alpaslan
YILDIZ

4’TE

İstanbul’da düzenlenen Ulus-
lararası Asya Siyasi Partiler Konfe-
ransı (ICAPP) 11. Genel Kurul Top-
lantısı kapsamında düzenlenen ba-
sın toplantısında konuşan Ala,
30’dan fazla Asya ülkesinden 70
siyasi parti ve çeşitli uluslararası
kuruluşun konferansa katıldığını
söyledi. Güney Kore’den Tayland’a,
Çin’den İran’a, Endonezya’dan Rus-
ya’ya, Pakistan’dan Kamboçya’ya,
Azerbaycan’dan Japonya’ya Ye-
men’den Lübnan’a kadar birçok

Asya ülkesinden 195 siyasi parti
temsilcisinin konferansa katıldığını
aktaran Ala, 3 gün boyunca “Küresel
Barış, Refah ve İşbirliği için Diyaloğu
Güçlendirmede Siyasi Partilerin
Rolü” başlığı altında çeşitli konuların
müzakere edildiğini söyledi. 

“İNSANLIK BİR ÇOK SORUNLA 
MÜCADELE EDİYOR”
Ala, belirsizliğin giderek hakim

olduğu bu çağda insanlığın, nükleer

silahlardan uluslararası terörizme,
ekonomik krizlerden yoksulluğa,
gıda ve enerji güvenliğinden iklim
değişikliğine kadar, birçok sorunla
mücadele etmek zorunda kaldığını
dile getirerek, şunları kaydetti:
“Uluslararası kuruluşlar da maalesef
bu sorunların çözümünde etkili ini-
siyatifler alamamaktadırlar. Tam
da bu şartlarda Türkiye’nin yürüt-
tüğü etkili, vizyoner ve proaktif dış
politika özel bir anlam kazanmıştır.
Bu çerçevede, bölgesel ve küresel

sorunların çözümünde sayın Cum-
hurbaşkanımızın ‘Daha adil bir dün-
ya mümkündür’ anlayışıyla yürüt-
tüğü liderler diplomasisi, dünyanın
birçok ülkesinde dikkatle takip edil-
mektedir. Ancak dünyanın bu de-
vasa sorunların çözümünde çok
daha fazla ülkenin ve siyasi aktörün
inisiyatif almasına ve işbirliği yap-
masına ihtiyacı olduğu açıktır. Böyle
bir dönemde, ICAPP’in çok kapsamlı
katılımla İstanbul’da AK Parti’nin

ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş ol-
ması, uluslararası sorunların dip-
lomasi, diyalog ve işbirliği ile çö-
zülmesini esas alan dış politikamızın
bir yansıması olmuştur.”

“SORUNLARIN İVEDİLİKLE 
ÇÖZÜME YÖNELTİLMESİ 
HER ZAMANKİNDEN 
DAHA ÖNCELİKLİDİR”
Türkiye olarak, Asya ülkeleri

ile geliştirilen ikili ilişkilere değinen
Ala, bunun yanı sıra, bölgesel ve
küresel sorunların, diplomasi ve

diyalog yoluyla çözümü konusunda
üzerlerine düşen bütün sorumlu-
lukları yerine getirmek için çalış-
tıklarını aktardı. Ala, “Ülkeler ara-
sında giderek artan karşılıklı ba-
ğımlılık, bir yandan bazı ihtilafların
çatışmaya dönüşmesini önleyici
bir rol oynayabilirken, diğer yan-
dan yaşanan çatışmaların etkile-
rinin de hızla bölgesel ve küresel
ölçekte hissedilmesine ve maalesef
bazı durumlarda insani felaketlerle

karşı karşıya kalınmasına neden
olabilmektedir. Bu nedenle kritik
noktalardaki sorunların ivedilikle
barışçıl çözüme yöneltilmesi her
zamankinden daha önceliklidir.”
diye konuştu. ICAPP’in Asya’da
önemli bir siyasi platform olarak,
siyasi partileri bir araya getirme-
sinin ortak ve kapsamlı bir vizyon
oluşturmak için daha güçlü koor-
dinasyon ve işbirliğini teşvik et-
mesinin önemli olduğuna işaret
eden Ala, ICAPP’in bütün dünyada
barış, refah ve istikrara önemli
katkı sağlayacağını vurguladı. AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Ef-
kan Ala, ICAPP’in 3 günlük çalış-
ması sonunda ICAPP Medya Fo-
rumu İstanbul Bildirisi, ICAPP Tu-
rizm Teşvik ve Şehirlerarası İşbirliği
Konseyi İstanbul Bildirisi ve kü-
resel ölçekte insanlığın karşı kar-
şıya kaldığı, birçok bölgesel ve kü-
resel sorunun ele alındığı ICAPP
11. Genel Kurulu İstanbul Dekla-
rasyonu’nun yayınlandığını hatır-
latarak, “ICAPP Başkanlık Divanı,
ilk gün terör saldırısının yapıldığı
İstiklal Caddesi’ne giderek çelenk
koymuş ve teröre karşı Türkiye
ile tam bir dayanışma içinde ol-
duklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca
ICAPP genel kurulu ilk açılışında
yapılan terör saldırısını oy birliğiyle
kınayan ortak bir bildiri yayınla-
mıştır.” dedi. (AA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
ve Bursa Milletvekili Ala:

I C A P P ’ a
yüksek katılım, 
dış politikamızın 
bir yansıması! 

I C A P P ’ a
yüksek katılım, 
dış politikamızın 
bir yansıması! 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, “Böyle bir dönemde, Uluslararası Asya
Siyasi Partiler Konferansı’nın (ICAPP) çok kapsamlı katılımla İstanbul’da AK Parti’nin
ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş olması, uluslararası sorunların diplomasi, diyalog ve
işbirliği ile çözülmesini esas alan dış politikamızın bir yansıması olmuştur.” dedi.

n Haberi 6’da

Soylu:
n Haberi 6’da

Rakip Isparta
hedef 

3 puan!

Rakip Isparta
hedef 

3 puan!

Bursaspor
hazırlıklarını
tamamladı

n 11. sayfada

Burulaş, yönetmeliğe göre 12 yaş sınırı olduğu
ve engelli uyumu bulunmadığı için filodan
çıkardığı 37 otobüsün 18’ini Bursa Büyükşehir
Belediyesi’ne, 2 tanesini Kızılay’a, 1 tanesini
Milli Eğitim Bakanlığı’nın gezici atölye pro-
jesine, 5 tanesi Bursa’da olmak üzere 16 be-
lediyeye hibe etti.  n 4. sayfada

AK Kadınlar Türkiye
Yüzyılı için hazır

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen organizasyonla
AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev yapan il ve ilçe kadın kolları başkanları
biraraya geldi. Bursa Merinos AKKM’de düzenlenen buluşmaya AK Parti Bursa
İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç,
Vildan Yılmaz Gürel ve kuruluşundan bu yana AK Parti Bursa il ve ilçe kadın
kolları teşkilatlarında görev yapmış başkanlar katıldı. n 8. sayfada

Teröristin planı adım 
adım deşifre edildi

Emniyet güçleri, 13 Kasım’da 6 kişinin hayatını
kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör sal-
dırısına ilişkin yaptıkları çalışmalarda, te-
rörist Ahlam Albashır’ın Türkiye’ye girdiği
27 Temmuz’dan itibaren yaptıklarını adım
adım ortaya koydu.  n 7. sayfada

Bursa’da 3.5 milyon liralık
sahte çek operasyonu

Bursa’da sahte çekle 1 milyon değerinde
ürün alan şüphelilere yönelik yapılan ope-
rasyonda ayrıca 2,5 milyon lira değerinde
sahte çek ele geçirildi. Gözaltına alınan 6
şüpheliden 5’i tutuklandı. n 3. sayfada

Bursaspor, bu-
gün sahasında Is-
parta 32 Spor’u ağır-
layacak. Bursa Bü-
yükşehir Belediye
Stadyumu’nda oy-
nanacak olan mü-
cadelenin 14.00’da
başlayacak.
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18 Kasım 23.46

N e z i r  A s a r o ğ l u

17 Kasım 17.34

16 Kasım 12.33

15 Kasım 13.11
Gürsu’dan gol haberi var..

15 Kasım 10.50
Yılın Transfer Haberi…

Mecliste PKK ve diğer terör örgütlerine
verdiği destekle bilinen CHP Bursa milletvekili
Orhan Sarıbal’ın kuzenleri Mihrali Sarıbal,
Nedim Sarıbal , Gürsu Ak Parti ilçe Başkanı
Zekeriya Hacioğlu’na gelerek Ak Parti üyelik
Formlarını doldurmuş. Hayırlı olsun.

12 Kasım 22,49

14 Kasım 07.14
İstiklal Caddesindeki terör eyleminde;

Arzu ÖZSOY ve kızı Yağmur UÇAR , 
Yusuf MEYDAN ve kızı Ecrin MEYDAN,
Adem TOPKARA ve eşi Mukaddes Elif TOP-
KARA hayatını kaybetmiştir. 
Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan
rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz.

13 Kasım 18.28
Bugün İstiklal Caddesi'nde meydana

gelen patlamada maalesef ölü sayımız
6’ya, yaralı sayımız 53’e yükseldi.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyoruz.

18 Kasım 21.58
Suudi prense ABD yargılanamaz di-

yerek dokunulmazlık verdiği gün petrolün
varili %3 düştü ve gerisi gelecektir…

18 Kasım 20.24
Nur topu gibi yeni bir işadamı der-

neğimiz olmuş …başkanlığına Orhangazi
de bir dönem belediye başkanlığı yapmış
ve belediyeyi borç batağına saplayarak Ak
Parti nin Seçim kaybetmesini sağlamış Av
Yusuf korkusuz getirilmiş… getirilmiş di-
yorum çünkü yönetimi oluşturan isimlere
bakınca Faruk Çelik’in imzası görülüyor.
Faruk Çelik Artvinliler üzerinden kendisine
yeni bir siyaset alanı açma peşinde en
son konfederasyon kurmak istiyordu …
girişimci İşadamı derneği ile yeni bir
halka eklemiş oldu

17 Kasım 15.19
Aslı Baykal, Ak Parti ye katılıyor… 

Reis Kemalistleri partiye doldurup sonra
partiyi kapatacak mı nedir çözemedim  

17 Kasım 14.37
Ekonomide arzu ettikleri çöküş

olmadığı hatta tersine cdsler 600 e
inince borsa rekor üzerine rekor
kırınca şimdi alçakça bir ihanetle
borsa yatırımcısını korkutulmaya
başladılar…

15Kasım 21.17
6’lı masa başkan adayı araya dursun 

‘Kılıçdaroğlu gönüllüleri’ diye bir oluşum
her ile tabela asmaya devam ediyor… Bay
Kemal masayla dalga geçmeye başlamış.

Bursa’nın dünyaca ünlü tarihi il-
çesi İznik’te neredeyse her gün bir
tarihi eser keşfediliyor. Roma, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine
ev sahipliği yapan Bursa’nın İznik
ilçesindeki 2 bin yıllık İstanbul Kapı
restoresi tam 5 yıl sürdü. Çalışma
yapılan tarihi alanda taşlarla inşa
edilen Roma yürüyüş yolu, yapıtlar
ve mozaik ortaya çıktı. İlçeye gelen
yerli yabancı turistler mozaiğe yoğun
ilgi gösterdi. Yüzyıllar boyu pek çok
kuşatma, doğal afet ve müdahale so-
nucunda değişimler geçirerek, gü-
nümüze ulaşan İznik surlarının en

karakteristik bölümlerinden İstanbul
Kapı, dönemin savaş ve savunma
stratejilerinin de inceliklerini yansı-
tıyor. İlk yapımı M.S. 1. yüzyıla ta-
rihlenen ve antik Niceae kentinin

kuzey girişinde yer alan İstanbul
Kapı, Konstantinapolis’e açıldığından
surların en gösterişli kapısı olma
özelliği taşıyor.

(İHA)

UNESCO’ya aday tarihi
kent İznik’te restorasyonu

tamamlanan bir bölgede
Roma dönemine ait
olduğu iddia edilen

mozaik ve taş yol ortaya
çıktı. Tarihi alan halka

açılmazken, etrafı demir
perde ile halen

korunuyor.

Nilüfer Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle
sinema tutkunlarını değerli film ve yönetmenlerle
buluşturmaya devam ediyor. Konak Kültür-
evi’nde düzenlenen ve her ay farklı bir film ile
yönetmenini ağırlayan ‘Bir yönetmen bir söyleşi’
etkinliğine bu kez “Sabırsızlık Zamanı” filminin
yönetmeni Aydın Orak katıldı. Oyuncu Feride
Çetin ve filmin kurgucusu Murat Hasarı’nın da
yer aldığı etkinlikte sinemaseverler ilk olarak
filmi izledi. Dünya prömiyeri Varşova Uluslararası
Film Festivali’nde gerçekleşen “Sabırsızlık Za-
manı”, Diyarbakır’ın yakıcı yaz sıcağı altında
yoksul bir kenar mahallede yaşayan iki kardeşin,
mahallelerinin hemen yanındaki lüks sitenin
duvarını aşıp havuzuna girme mücadelesini
konu ediyor. Okulda karşılarına çıkan havuz
problemleriyle başı dertte olan ve havuzu gerçek
yaşamlarında da bir takıntı haline getiren iki
kardeşin bu konudaki çabaları filmde çarpıcı
bir şekilde anlatılıyor. Başrollerini Pelin Batu,
Mirza Zarg ile Mirhat Zarg’ın paylaştığı film
ilgiyle izlendi. Bir buçuk saat süren gösterimin
ardından yönetmen Aydın Orak, oyuncu Feride
Çetin ve kurgucu Murat Hasarı, sinemaseverlerle
filme ilişkin söyleşi gerçekleştirdi. Filme çok
emek verdiklerini ve olumlu tepkiler aldıklarını
ifade eden yönetmen Aydın Orak, “Film boyunca
genel akış farklı gelişiyor ama sonu biraz trajik
bitiyor. Finalde izleyicinin yorum katmasını is-
tedim. Mirhat ve Mirza’yı daha önce farklı bir
projede kısa süre oynatmıştık, çok başarılı ço-
cuklar. Filmde oyuncuları serbest bıraktığım

için doğal ve rahat oynadılar. Bu da filmi
doğaçlama yapılmış gibi gösterince
izleyiciye daha samimi geldi. O coğ-
rafyada yaşayan her yaştan insanın
farklı özlemleri, hayalleri, hedefleri
var. Bu film de iki küçük çocuğun
özlemine ışık tutan bir yapım oldu”
şeklinde konuştu. Senaryonun ken-

disini çok etkilediğini ifade eden oyuncu Feride
Çetin de “Bu film, gerçek hayatlara dokunan
senaryoya sahip. Çocuk oyuncularımız çok ye-
tenekliydi. Biz de onlara destek olduk ve güzel,
gerçekçi bir yapım ortaya çıktı. Bu kadar gerçek
bir filmi çekmek bizim için de büyük deneyim
oldu” dedi. Filmin kurgucusu Murat Hasarı da

yapım aşamasında gözlemlerini aktardı. Ekibin
filme çok emek verdiğini ifade eden Hasarı,
“Yönetmenimiz bu filmde çok kararlı dav-
randı. Oyuncular da benimseyerek oynadılar

ve verilen emeğe gerçekten değdi. Çok fazla
malzeme vardı ama kurgusu beni zorla-

madı” sözleriyle yapım aşamasında
yaşadıklarını anlattı. Söyleşi sonra-
sında Nilüfer Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan,

Aydın Orak, Feride Çetin
ve Murat Hasarı’ya katılım-

ları için teşekkür etti. (İHA)

Aydın Orak “Sabırsızlık Zamanı”nı anlattı
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği
“Bir yönetmen bir söyleşi”
buluşmasına “Sabırsızlık Zamanı”
isimli filmiyle, yönetmen Aydın
Orak katıldı. Gösterimin ardından
sinemaseverlerle buluşan Orak,
filmde iki küçük çocuğun
özlemine ışık tutan bir yapım
ortaya koyduklarını belirtti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölge-
sinde bölücü terör örgütü mensup-
larınca açılan taciz ateşi sonucu 11
Kasım’da şehit olan Piyade Astsubay
Kıdemli Çavuş Emre Sevinç için
memleketi Bursa’da mevlit okutul-
du. Sevinç’in şehadetinin 7’nci günü
dolayısıyla baba ocağı Harmancık
ilçesine bağlı Çatalsöğüt Mahalle-
si’nde mevlit programı düzenlendi.
İlçe protokolünün katıldığı program
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Daha sonra Harmancık İlçe Belediye
Başkanı Yılmaz Ataş tarafından
Eko Turizm Tesisleri’nde yemek ik-
ram edildi. Program, dua edilmesiyle
sona erdi. (AA)

Şehit Emre 
Sevinç için
mevlit okutuldu

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatro-
su’nun yeni oyunu Bir Kumarbazın
Ölüm Kılavuzu izleyici karşısına çıktı.
Hayatını bir zar gibi umuda sallayan
bir kumarbazın öyküsünü anlatan
oyun ilk gösterimde alkışları topladı.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu,
yeni sezonda sanatseverleri yeni
oyunlarla buluşturmaya devam edi-
yor. 1984 isimli oyunun ardından
yine büyük ilgi görecek yeni bir oyun
sahnelenmeye başlandı. Yeni sezonun
ikinci oyunu, Gary McNair’in yazdığı,
Cansu Aybaş’ın çevirdiği ve Güray
Dinçol’un yönetmenliğini yaptığı ‘Bir
Kumarbazın Ölüm Kılavuzu’ isimli
oyun oldu. Murat Daltaban’ın genel
sanat yönetmenliğini, Özlem Dalta-
ban’ın genel yapım yönetmenliğini
yaptığı Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun
sahneye koyduğu ‘Bir Kurmabazın
Ölüm Kılavuzu’ ilk gösterimle izleyici
karşısına çıktı. Nazım Hikmet Kül-
türevi’nde sahnelenen oyunu Nilüfer
Belediye Başkanı Turgay Erdem, eşi
Zeynep Terzioğlu Erdem, Nilüfer Be-
lediyesi Başkan Yardımcısı Zafer
Yıldız ile çok sayıda tiyatro meraklısı
izledi. Oyunda, geride bıraktığımız
asrın sonunda insanın, düzenin, işçi
sınıfının ve bunu yıkmak üzere ha-
yatını bir zar gibi umuda sallayan
bir kumarbazın öyküsü konu ediliyor.
1966 Dünya Kupası’nda bahis oy-
nayarak bir servet kazanan oyunun
kahramanı kumarbaz Archie, bütün
birikimini ‘kanseri yenmek’ üzere
girdiği bir bahse yatırır. Yazar Gary
McNair, dram ve komediyi ustaca
aynı potada erittiği bu anlatıda, mul-
timedya ve tiyatronun oyunsu haki-
kati birleşip kendine has bir dille se-
yirci karşısına çıkıyor. İbrahim Er-
soylu’nun başarıyla oynadığı oyun
izleyicilerden büyük alkış aldı. Nilüfer
Belediye Başkanı Turgay Erdem de
gecede sahneye çıkarak yönetmen
Güray Dinçol, performansıyla alkışları
toplayan İbrahim Ersoylu ve oyunun
sahnelenmesinde emek veren bütün
ekibi ayrı ayrı kutladı. Yönetmen
Güray Dinçol da emeği geçen tüm
ekibi kutlayarak, sanatseverleri oyunu
izlemeye davet etti. (İHA)

Bir kumarbazın
ölüm kılavuzu 
izleyiciyle buluştu



Ahlak Büro
Amirliği koor-
d i n e s i n d e ,
Asayiş Şube
Müdürlüğü
kısım ekip-
leri, Narko-
tik Suçlarla
M ü c a d e l e
Şube ve Trafik
Denetleme Şube
Müdürlüğü ekiplerince
Görükle’de bin polisle asayiş
uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan
asayiş uygulamalarında mekanlar
ve umuma açık alanlar denetlendi.
Uygulamada 907 araç denetlenir-

ken, 3 farklı araç içerisinde 1 adet
kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız
tabanca ve kişinin üzerinden sen-
tetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ayrıca trafik yönünden 25 araç sü-
rücüsüne 56 bin lira idari para
cezası uygulanırken, 4 araç trafikten
men edildi. Denetlemelerde 5 bin
080 kişinin kimlik sorgulaması ya-
pılırken, 10 ile 15 yıl arası kesin-
leşmiş hapis cezası ile aranan 2 şa-
hıs, 5 ile 10 yıl arası kesinleşmiş
hapis cezası ile aranan 4 şahıs, 1
ile 5 yıl arası kesinleşmiş hapis ce-
zası ile aranan 1 şahıs olmak üzere

57 kişi yakalandı. Umuma
açık alanlarda yapılan

denetimlerde ise
180 iş yeri denet-

lenirken, 45 iş
yerine işlem ya-
pıldı.1 bodygu-
ardın üzerin-
den ise 7.65

mm çapında ta-
banca, şarjör ve

5 adet mermi ele
geçirildi. Yapılan de-

netimlerin vatandaşların
huzur ve güvenliğine yönelik ça-
lışmalar olduğunu belirten Bursa
Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uy-
gulamaların artarak devam edece-
ğini ifade etti. (İHA)
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Bursa’da 3.5 milyon liralık
sahte çek operasyonu

Bursa ve İstanbul illerinde sahte
çeklerle piyasadan 1 milyon lira
değerinde ürün alıp vatandaşları
dolandıran şüphelilere yönelik Bur-
sa Cumhuriyet Savcılığının talima-
tıyla operasyon düzenlendi. Bursa
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla
Mücadele Şube Müdürlüğün ekip-
leri Bursa ve İstanbul ilinde bulunan
şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı
operasyon düzenledi. Yapılan ope-
rasyon sonucu 6 kişi gözaltına alın-
dı. Şüphelilerin ikametlerinde ya-
pılan aramalarda ise ayrıca piyasa
sürülmek üzere hazırlanmış 2.5
milyon liralık sahte çekler ele ge-
çirildi. Gözaltına alınan şüpheli şa-
hıslardan A.A, H.H.Y, C.E, G.B ve
S.K çıkarıldığı mahkemece nitelikli
dolandırıcılık ve resmi belgede sah-
tecilik suçlarından tutuklanırken,
T.P isimli şüpheli adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. (İHA)

Bursa’da sahte çekle 1
milyon değerinde ürün
alan şüphelilere yönelik

yapılan operasyonda
ayrıca 2,5 milyon lira

değerinde sahte çek ele
geçirildi. Gözaltına

alınan 6 şüpheliden 5’i
tutuklandı.

İddiaya göre, Bursa’da yaşayan öğ-
retmen Fatma Karasu, bir öğrencisinin
kendisine uygun ve güzel bir ev buldu-
ğunu söyledi. Bunun üzerine Fatma Ka-
rasu öğrencisinin vasıtası ile emlakçı
F.D. ile tanıştı. Fatma Karasu uygun ve
güzel olduğu öne sürülen evi sorunsuz
şekilde parasını vererek satın aldı. Evi
eşyalı satın aldıktan sonra iddiaya göre,
emlakçı F.D. adına sahte kira kontratı
imzalayarak eve doğalgaz, elektrik ve su
bağlattı. Bunun üzerine Fatma Karasu,
savcılığı suç duyurusunda bulundu. Sav-
cılık, Fatma Karasu’nun adına düzen-
lenmiş olduğu iddia edilen sahte kira
sözleşmesinde imzaların karşılaştırılma-
sını istedi. Belgeler ve Fatma Karasu’nun
imzasını bilirkişi olan Uludağ Üniversi-
tesi’nde bir profesör karşılaştırdı. İmza-

ların Fatma Karasu’ya ait olmadığı ortaya
çıktı. Emlakçı F.D., “özel evrakta sahte-
cilikten” 10 ay cezaya çarptırıldı. Fatma
Karasu’nun iddiasına göre, yaklaşık 5
senedir görmediği emlakçı F.D. Fatma
Karasu adına vadesi geçmiş 575 bin TL
senet düzenledi. Ardından Fatma Kara-
su’nun evine haciz geldi. Fatma Karasu
aynı şekilde savcılığa suç duyurusunda
bulundu ve imzanın ona ait olmadığı
ortaya çıktı. Emlakçı F.D. ise bu duruma
itiraz etti. 2. kararda ise imzanın Fatma
Karasu’ya ait olduğu kararı çıktı. Davaya
bakan hakim ise emlakçı F.D.’yi haklı
buldu.

“EVİME 7 KEZ HACİZ GELDİ”
Mağdur olduğunu, biran önce yanlış

karardan dönülmesi gerektiğini ve evine
7 kez haciz geldiğini belirten öğretmen
Fatma Karasu, “Doğanbey TOKİ’den ev
almaya kalktım. Öğrencim vasıtasıyla
gayrimenkul sahibi F.D ile tanıştım. Ev
almama yardımcı oldular, parasını ödeyip
evimi aldım. Bu olaylar evi alma ile
başladı. Benim evime haberim dışında
birilerini soktular. Benim adıma kira
kontratı hazırlayarak elektrik, su, doğalgaz
bağlattılar, evimi istila ettiler. Çıkarmaları
için zorladığımda bin bir güçlükle karşı-
laştım. Savcılığa suç duyurusunda bu-
lundum bunun üzerine imzanın bana
ait olmadığı ortaya çıktı. Daha önce bir
çok suçu olan F.D. adlı kişi 10 ay hapse
mahkum oldu. 4-5 yıldan beri görmedi-
ğim bu kişi 10 ay önce kadar benim
adıma 575 bin TL değerinde senet dü-
zenledi. Vadesi geçmiş olarak göstererek
evime hacze gelindi. Avukatıyla birlikte
başıma çöktüler. İtiraz ettik itirazımın
karşılığında imzanın bana ait olmadığı
ortaya çıktı. Karşı taraf 2’nci itirazlarında
türlü hilelerle imzanın bana ait olduğunu
kanıtladılar. Oğlumun aracına haciz ko-
nuldu, satışa sunmaya çalıştılar, itiraz
ettik. 5 dakika içinde 7-8 tane alacaklı
arabamın üzerine haciz koymuş” dedi.
Öte yandan, Emlakçı F.D. hakkındaki
iddiaları kabul etmeyerek “Bizim onunla
kar ortaklığımız vardı. Birlikte alım satım
yaptık” dedi. (İHA)

Aldığı ev öğretmenin
hayatını kabusa çevirdi!

Bursa’da 1000 polisle
‘Huzur Uygulaması’

Bursa’da bir öğrencisi
sayesinde emlakçıyla tanışan
öğretmen Fatma Karasu’nun
hayatı bir anda kabusa döndü.
Fatma öğretmenin satın aldığı
ev iddiasına göre, talan edildi
ve evine defalarca haciz geldi.

Bursa’da bin polisin katılımıyla
‘Huzur Uygulaması’
çerçevesinde gece uygulaması
yapıldı. Denetimlerde,
aralarında çeşitli suçlardan 
5 ile 15 yıl arasında kesinleşmiş
hapis cezası ile aranan 7
kişinin de bulunduğu toplam
58 kişi yakalandı. 45 iş yerine
işlem yapılırken, yapılan trafik
uygulamasında ise 25 araç
sürücüsüne 56 bin lira idari
para cezası kesildi.

Makas atan
otomobili
tekmelediler

Bursa’da trafikte makas attığını
iddia ettikleri otomobilin sürücü-
süne ve aracına tekmelerle saldır-
dılar. Bursa-Ankara yolu Gökdere
mevkiinde trafikte makas atarak
gittiğini iddia ettikleri otomobilin
önüne kesen kişiler, araç içerisinde
bulunan sürücüye hakaretler sa-
vurdu. Sinirini alamayan kişilerin
otomobili tekmeledikleri anlar ise
bir vatandaşın cep telefonu ka-
merasına yansıdı. (İHA)

Bursa İl Jandarma Komutan-
lığına bağlı Jandarma Arama Kur-
tarma (JAK) timleri nefes kesen
kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı
bünyesindeki Jandarma Arama
Kurtarma timleri kış turizminin
en önemli merkezlerinden biri
olan Uludağ kayak merkezinde
bulunan Cennetkaya, Tutyeli, Ku-
şaklıkaya, Maden pistlerinde kış
sezonunda telesiyejlerde ihtimal
üzerine mahsur kalma olaylarına
müdahaleye yönelik (112) Jan-
darma Arama Kurtarma personeli
ile nefes kesen kurtarma tatbikatı
gerçekleştirdi. (İHA)

Jandarmadan
kurtarma tatbikatı

Bursa’da tersten giden at ara-
bası, işçileri taşıyan servis mi-
dibüsü ile kafa kafaya çarpıştı.
At telef olurken, kaza anı saniye
saniye güvenlik kameralarına
yansıdı.

Nilüfer’deki kaza, Çamlıca Ma-
hallesi Lefkoşa Caddesi’nde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre,
ters şeritten son sürat ilerleyen
at arabası, araçların gelmesiyle
ne yapacağını şaşırdı. Bir araç ya-
vaşlarken, gecenin karanlığında
fark edilmeyen at arabası ile servis
midibüsü kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle at olay
yerinde telef olurken, at araba-
sında bulunan kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen
sağlık ekipleri yaralıyı ilk müda-
halesinin ardından Çekirge Devlet
Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza anı
çevredeki bir güvenlik kamerasına
saniye saniye yansıdı. Telef olan
at ise belediye görevlileri tarafın-
dan yoldan alındı. (İHA)

Dört nala ölüme
böyle koştu



Kent420 Kasım 2022 Pazar

Ne yazık ki son birkaç yüzyıl-
dır İslam coğrafyasında bir batıya
yaranma, batıdan medet umma,
Batıya kendini ispat etme gayreti
var ki, belki bu coğrafyaya yapı-
lan en büyük zulm budur. Kendi
medeniyetini yükseltmek, kendi
ekonomisini kurmak, kendi gü-
cüne sahip olmak yerine, sürekli
bir batıya sevimli görünme, ken-
dini batıya ispat etme kaygısı. 

Son yüzyılda düyadaki en
büyük zenginlik Arap yarımadası
ve çevresindeki petrol kuşkusuz.
Bu zenginlik doğru kullanılsa
İslam coğrafyasında bugün yaşa-
nan sorunların sıkıntıların hiç-
biri belki olmayacaktı. 

Dahası gelişmiş, teknolojisini

üretmiş, ekonomik gücünü bir-
leştirmiş bir İslam coğrafyası
dünyanın refah merkezi haline
gelebilirdi. 

Dünya Kupası bugün Katar’da
başlıyor. Katar’ın ayırdığı bütçe
tam 220 milyar dolar. Bu parayla
bu coğrafya için bir fon kurulsa,
Suudi Arabistan başta diğer pet-
rol ülkelerinin de katkıları olsa,
fakirlik diye bir şey kalmaz. Bu
paralarla bilime teknolojiye yatı-
rım yapılsa, ABD’nin iki de bir

milyar dolarlara sattığı ancak
alan ülkenin olası bir durumda
kaldırma yetisi bile olmayan o
uçaklar, silah sistemlerine gerek
kalmaz. 

Bu paralar insanı gelişime,
teknolojik gelişime harcansa, mo-
dern devlet düzenlerinin kurul-
ması için harcansa, güvenli
ülkeler listesinde İslam coğraf-
yası en sonda değil ilk sıralarda
yer alır. 

Bu korkunç para belki de hiç-
bir getirisi olmayacak (ki ne ola-
cak? kendini tatminden başka?)
dünya kupası gibi bir organizas-
yona harcanıyor. Öyle ki bunca
para harcanmasına rağmen batı
zaten kupanın burada oynanma-
sına da hala tepki veriyor. 

Aslolan medeniyetini yükselt-
mek ve kendi medeniyetinin in-
sanını geliştirmek ve refaha
ulaştırmak olması oysa bu zen-
ginliğin getirisi. 

Daha güzel daha adil bir dün-
yanın kuruluşu için harcanma-
lıydı bu paralar. Bir ay sürecek bir
organizasyon için bu parayı har-
cayıp sonra yaşanan açlık ve sefa-
lete kör olmak utanç verici. 

Dünya kupasını kim düzen-
lerse düzenlesin. Düzenlense ne
olur olmasa ne olur. Katar dünya
kupası düzenleyince ülkeler ara-
sında prestij kazanacak değil.
Batı hiçbir zaman İslam coğrafya-
sına hayırlı bir gözle bakmadı
bakmayacak. Batı kendinden baş-
kasına hep sömürge muamelesi
yaptı. Bugün de yapıyor ve ya-
rında yapacak. 

Buradan alamadığımız ders ya
da alacağımız ders kendi medeni-
yetimizin yükselmesi için kay-
naklarımızı harcamak olmalı. Her
defasında İslam coğrafyasının
zenginliğinin emmek için bir ba-
hane bulan batı bu kez de bu tür
organizasyonlarla kanını emiyor. 

İnsani gelişim için devletlerin
gelişmesi gerek. Devletler geliş-
meyince insanı gelişim de ol-
dukça yavaş ilerliyor maalesef.
Topluma yapılacak yatırım bu tür
faydasız işlere harcanınca da dış
manüplasyonlara çok açık oluyor
o toplumlar. 

İslam coğrafyasında devletle-
rin güvenliği de toplumlara yapı-
lacak yatırımla ancak üst düzeye
çıkabilir. Aksi durum mevcudun
devamıdır ki bu geleceği karartan
bir durumdur. Her an her türlü
müdahaleye açık olmak demektir.
Yazık oluyor hem kaynaklara
hem İslam coğrafyasına hem de
bu coğrafyanın insanına.  

Tekrar soralım. 30 günlük hiç-
bir katkısı olmayacak bir organi-
zasyon için 220 milyar dolar
harcamaya değer mi?

Değer mi 
220 milyar 
dolara?

Alpaslan 
YILDIZ

alpaslanyldz@gmail.com

Bursa’da yenilediği araçlar ve hafif
raylı sistemler ile ulaşıma kalite ve
ucuzluk getiren Burulaş’ın, yönet-
melik sebebiyle seferden çektiği 37
otobüsü hibe etmesi tartışmaları da
beraberinde getirdi. Sayıştay tara-
fından eleştirilen Burulaş’ın otobüs-
lerden 18 tanesini Bursa Büyükşehir
Belediyesi’ne, 16 tanesini de Bur-
sa’daki ilçe belediyeleri ile talep eden
yurt genelindeki belediyelere verdiği
belirlendi. Sayıştay Burulaş’ın 2021
yılında 5.1 milyon lira sembolik değer
biçilen 37 otobüsü hibe etmesini
eleştirmişti. 

SOSYAL MEDYADA 
ALGI YAPILIYOR
Burulaş’tan alınan bilgiye göre,

otobüslerin yaşı 12’yi geçtiği, engelli
taşımaya uygun olmadığı için yönet-
melik dışında kaldığı ve filodan çı-

karılması kararı alındığı ortaya çıktı.
Sosyal medyada yapılan algının ak-
sine bu otobüslerden 18 tanesinin
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-
fından çeşitli hizmetlerde kullanıl-
maya devam ettiği, 2 tanesinin Kı-
zılay’a bağışlandığı bu otobüslerin
de birisi Şehreküstü meydanı olmak
üzere günlük 100 ünite kan bağışı
topladığı, 5 tanesinin Bursa’daki ilçe

belediyelerince kullanıldığı, 11 ta-
nesinin de talep eden dış şehirlerdeki
belediyelere hibe edildiği belirtildi.

OTOBÜS HİBE EDİLEN 
BELEDİYELER
Hibe edilen otobüslerden birisinin

de Milli Eğitim Bakanlığı’nın gezici
projelerinden kendin yap atölyesi
çerçevesinde öğrencilere hizmet ver-

diği belirtildi. Otobüs hibe edilen
Bursa ve diğer şehirlerdeki beledi-
yelerin isimleri şöyle: “Orhaneli, Ye-
nişehir, Kestel, İnegöl, Orhangazi,
Siirt Kurtalan, Afyon Sandıklı, An-
talya Aksu, Edirne Keşan, Yalova Al-
tınova, Konya Ilgın, Yalova Çınarcık,
Yalova Belediyesi, Kütahya Simav ve
Pazarlar, Mamuşa”.

(İHA)

Nilüfer Belediyesi, spor alanında
hayata geçirdiği değerli projelerine
bir yenisini daha ekledi. Hayırsever
iş adamı Şevket İlhan’ın destekle-
riyle hayata geçirilen Balat Satranç
Evi, düzenlenen törenle açıldı. Baş-
kan Turgay Erdem, çocukların ha-
yatına kültür-sanat ve sporu yer-
leştirmek için farklı alanlar oluş-
turmanın mutluluğunu yaşadıklarını
belirtti. Hayırsever iş adamı Şevket
İlhan’a da desteklerinden dolayı te-
şekkür eden Erdem, “Bugün en yay-
gın zeka oyunlarından biri olan sat-
rancın, çocukların zihinsel gelişi-
mine önemli katkısı olduğunu bili-
yoruz. İnsana analiz ve öngörü ye-
teneği kazandıran bu sporu Nilü-
fer’de yaygınlaştırmak istiyoruz.

Geçtiğimiz yıl 12 yaş altı satranç
turnuvası yaptığımızda gördük ki
katılım oldukça yüksek. Bu spora
ilgi var ve bu ilgiye karşılık vererek,
bu sporun icra alanlarını genişlet-
mek için, ülkede örneği az olan bir
modeli Nilüfer’de hayata geçirmeye
karar verdik. Bugün Nilüfer’e ka-
zandırdığımız Satranç Evi bu çaba-
nın ürünüdür” dedi. Projenin ya-
pılmasında bölge halkının talebinin
de etkili olduğuna dikkati çeken
Başkan Erdem, “Balat Satranç Evi,
110 kişi kapasiteli turnuva alanı,
grup ve birebir çalışmalar için dü-
zenlenmiş derslikleri, bahçesi, ka-
feteryası ile kente spor anlamında
katkı sağlayacak bir aktivite alanıdır.
Burada çocuklara ve gençlere yönelik

ücretli eğitimler yapılabileceği gibi,
aynı zamanda burası tüm vatan-
daşlarımızın ücretsiz faydalanabi-
leceği satranç oynayabilecekleri sos-
yal bir alan olacaktır” diye konuştu.
Balat Satranç Evi’nin işletmesinin
Nilüfer Belediyespor Kulübü tara-
fından gerçekleştirileceğini söyleyen
Başkan Erdem, satranç evinin uz-
man eğitmen kadrosu ile kısa za-
manda eğitim çalışmalarına başla-
yacağını ve Türkiye Satranç Fede-
rasyonu iş birliğiyle önemli orga-
nizasyonlara ev sahipliği yapacağını
belirtti. Balat’a bu satranç evini ka-
zandırırken vatandaşların talebini
dikkate alarak hayata geçirdiklerini
söyleyen Başkan Turgay Erdem,
“Burası birlikte yönetim anlayışının

da güzel bir örneğidir” dedi. Önceki
dönem Nilüfer Belediye Başkanı ve
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Mustafa Bozbey de yaptığı
konuşmada satrancın önemine de-
ğindi. Ailelerden tesise sahip çık-
maları çağrısında bulunan Mustafa
Bozbey, “Bu tür tesisler sosyallik
ve özellikle çocuklarımızın zihinsel
gelişimi açısından çok önemli. Uz-
man kişilerin yer alacağı tesisten
çocuklarımızın en iyi şekilde fay-
dalanacağını umuyorum. Emeği ge-
çen katkı sunan herkese teşekkür
ediyorum” diye konuştu. İş adamı
Şevket İlhan da, projeye katkı sun-
duğu için mutlu olduğunu ifade
ederek, tesisin hayırlı olmasını di-
ledi. Açılış konuşmaların ardından
Başkan Turgay Erdem, iş adamı
Şevket İlhan’a katkılarından dolayı
teşekkür plaketi verdi. Başkan Er-
dem ve beraberindekiler daha sonra
Balat Satranç Evi’nin açılışını ger-
çekleştirdi. Açılışın ardından Büyük
Usta (Grand Master) Batuhan Daş-
tan, UKD puanı bin 500’ün üzerin-
deki 15 sporcuyla simültane satranç
gösterisi yaptı. Balat Satranç Evi,
açılışın hemen ardından ilk etkin-
liğine de ev sahipliği yaptı. Balat
Satranç Evi’nde 50 satranç sporcu-
sunun katılımıyla Yıldırım Satranç
Turnuvası düzenlendi.

(İHA)

İnegöl Belediyesi, Social Bu-
siness Global ve TÜMMİAD iş
birliğinde 16-35 yaş arası genç-
lerin katılabileceği Sosyal Giri-
şimcilik Eğitimi ve Kampı dü-
zenliyor. 08-09 Aralık tarihle-
rinde yapılacak eğitim ve kamp
için başvurular başladı.

Gençlere yönelik düzenlenen
etkinlik ve programlarla dona-
nımlı bir nesil inşa etmek adına
gayret sarf eden İnegöl Beledi-
yesi, yeni bir organizasyon için
çalışmalara başladı. İnegöl Be-
lediyesi organizasyonu ile Social
Business Global ve İcat-İnovas-
yon ve Araştırma Derneği iş
birliğinde 08-09 Aralık 2022
tarihlerinde İnegöl’de “Sosyal
Girişimcilik Eğitimi ve Kampı”
düzenlenecek. TÜMMİAD Baş-
kanı Bülent Kavaklı ve Social
Global Business Ülke Lideri İs-
mail Hilmi Adıgüzel’in konuş-
macı olarak katılacağı Sosyal
Girişimcilik Eğitimi ve Kampına,
16-25 yaş aralığındaki tüm genç-
ler katılabilecek. Eğitim kon-
tenjanı 200 kişi ile sınırlı olan
programda, eğitim sonrası ka-
tılım sertifikası da verilecek.
Eğitim sonundan yapılacak sı-
navda başarılı olan 50 kişi ise
kampa katılmaya hak kazana-
cak. Kampa katılmaya hak ka-
zananlara ayrıca kamp eğitim
sertifikası da verilecek. Sınırlı
sayıda kontenjanın yer aldığı
eğitim için son başvuru tarihi
05 Aralık Pazartesi olarak açık-
landı. Başvuru için katılmak is-
teyenlerin sgm@inegol.bel.tr e-
posta adresine veya 0530 917
30 73 no’lu telefona özgeçmişini
göndermesi yeterli olacak. Eği-
tim 08 Aralık Perşembe saat
17.00’da Sani Konukoğlu Kon-
ferans Salonunda gerçekleşti-
rilecek. Kamp ise 08-09 Aralık
tarihlerinde Yeniceköy DOS-
TUM Tesislerinde yapılacak. Be-
lediye Başkanı Alper Taban, 2
günlük organizasyon için tüm
gençlere çağrıda bulundu. Eği-
timin içeriği ve organizasyon
gereği kontenjanın sınırlı oldu-
ğunu ifade eden Başkan Taban,
“Bu noktada hevesli, gelişime
açık ve fırsat arayan tüm genç-
lerimizi Sosyal Girişimcilik Eği-
timi ve Kampına bekliyoruz.
Dolu dolu bir içerik ve özel ko-
nuklarımızla eşsiz bir organi-
zasyon olacak” dedi.

(İHA)

Burulaş’ın bağışladığı 37 otobüs
hizmete devam ediyorBurulaş, yönetmeliğe göre

12 yaş sınırı olduğu ve
engelli uyumu
bulunmadığı için filodan
çıkardığı 37 otobüsün
18’ini Bursa Büyükşehir
Belediyesi’ne, 2 tanesini
Kızılay’a, 1 tanesini Milli
Eğitim Bakanlığı’nın gezici
atölye projesine, 5 tanesi
Bursa’da olmak üzere 16
belediyeye hibe etti.

Balat Satranç Evi kapılarını açtı
Nilüfer Belediyesi’nin
hayırsever iş adamı Şevket
İlhan’ın destekleriyle hayata
geçirdiği Balat Satranç Evi,
törenle açıldı. Nilüfer Belediye
Başkanı Turgay Erdem,
çocukların zihinsel gelişimine
önemli katkı sağlayacak
tesisin, Türkiye Satranç
Federasyonu iş birliğiyle
önemli organizasyonlara ev
sahipliği yapacağını söyledi.

Sosyal girişimcilik
eğitim ve kampı
için başvurular
başladı
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Bir kasabada belediyesinde alt işve-
renler değişmesine rağmen 2 sene ara-
lıksız çalıştığını belirten temizlik işçisi,
1 yıllık sigorta primlerinin yatırılmadığı
gerekçesiyle İş Mahkemesi’nde tespit
davası açtı. Sosyal Güvenlik Kurumu’na
(SGK) bildirilmeyen ve prim ödenmeyen
hizmetlerinin tespitine karar verilmesini
talep ederek hem belediye hem de te-
mizlik şirketine dava açtı.

Davalı Belediye Başkanlığı, açılan
davayı kabul etmediklerini, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 67. maddesinde
Belediyenin asıl işlerinden olan temizlik
ve çöp toplama işlerini üçüncü kişilere
gördürme imkanı tanındığını bildirdi.
Diğer davalı temizlik firması ise cevap
dilekçesi sunmadı. Mahkeme, davacının
sigorta hizmetlerinin bildirilmediği ta-
rihler arasında önceki ihalenin bitmiş

olmasına ve bir sonraki alt işverenin
işe başlamamasına rağmen davacının
belediye işlerinde kesintisiz çalıştırıl-
maya devam ettirildiğine dikkat çekerek
belediye yönünden davanın kabulüne
hükmetti. Karar temyiz edilince devreye
giren Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, mah-
keme hükmünü bozdu. Yeniden görülen
davada mahkeme ilk kararında direndi.
Davalının temyiz müracaatı üzerine bu
kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Ku-
rulu girdi. Oy birliği ile alınan kararda,
sosyal güvenlik hukukunun hem kamu
hukuku hem de özel hukuk alanında
kalan özellikleri dikkate alındığında,
özellikle hizmet tespiti davalarında
kendiliğinden araştırma ilkesinin ağır
bastığı görüldüğü hatırlatıldı. Kararda
şöyle denildi: “Sigortalılık başlangıç ta-
rihi ve hizmet tespitine yönelik dava-

ların kamu düzenini ilgilendirdiği ve
bu sebeple özel bir duyarlılık ve özenle
yürütülmesi icap eder. Yargıtay tara-
fından yerleşmiş içtihadı gereği oldu-
ğundan kamu düzenini ilgilendiren
hizmet tespiti davalarında, hâkimin
özel bir duyarlılık göstererek delilleri
kendiliğinden toplaması ve sonucuna
göre karar vermesi gerekir. Kendiliğin-
den araştırma ilkesinin uygulandığı bu
davalarda ispat yükü, bir tarafa yükle-
nemez. Hizmet tespiti davalarının he-
defi, hizmetlerin karşılığı olan sosyal
güvenlik haklarının korunması oldu-
ğundan tespiti istenen dönemde kişinin
sigortalı niteliği taşıyıp taşımadığı ile
yapılan işin kanun çerçevesinde girip
girmediği araştırılmalıdır. Çalışma id-
diasının gerçeğe uygunluğu, ancak bu
koşullar varsa inceleme konusu yapı-

labilecektir. Somut olaya ilişkin maddi
ve hukukî olgulara göre, tanıkların da-
vacının çalışmalarının kesintisiz devam
ettiği yönündeki beyanları ortadadır.
Anılan kısa sürede belediyenin temizlik
işlerinin durmasının hayatın olağan
akışına aykırı olduğu, ihaleler arasında
oluşan boşlukların ihale işlemlerinden
kaynaklanan prosedür gereği olduğu,
davalı belediyeye karşı aynı tarihlerdeki
hizmetlerin tespitine yönelik açılan
davalarda verilen kararların yargıtay
tarafından onandığı dikkate alındığında
davacının uyuşmazlık konusu yapılan
ve mahkemece tespitine karar verilen
tarihler arasındaki sürede çalıştığının
toplanan kanıtlarla ispatlandığı sonu-
cuna varılmıştır. Hâl böyle olunca usul
ve yasaya uygun direnme kararının
onanması gerekmiştir.” (İHA)

Türkiye genelinde konut satışları
Ekim 2022’de bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 25,3 gerileyerek
102 bin 660 olarak gerçekleşti. Son
aylarda yaşanan düşüş sebebiyle ko-
nut sektöründe kritik bir dönem
başladı.

Konut satışlarında yaşanan dü-
şüşler hakkında açıklamalarda bu-
lunan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Gayrimenkul Komitesi Başkanı ve
Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu
Başkanı Özkan Aydemir, konut sa-
tışlarında yaşanan düşüşün ana se-
beplerinin başında konut kredisi
oranlarının beklenen seviyelere düş-
memesi olduğunu söyledi. Kredili
konut satışlarının gayrimenkul sek-
törünü doğrudan etkilediğini ifade
eden Aydemir, önümüzdeki dönem-
lerde konut kredi oranlarının düş-
memesi halinde konut satışlarında
yaşanan düşüşün devam edebilece-
ğini belirtti.

“KREDİLİ KONUT SATIŞI 
SEKTÖRÜN CAN SUYU”
Türkiye genelinde ipotekli konut

satışları ekim ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 52,7 azalış
göstererek 13 bin 268 olduğunu
kaydeden Aydemir, “Konut üreti-
minde nakit girdisi olarak büyük
önem taşıyan kredili satışlar hem
inşaat üreticilerini hem de yeni ev
almak isteyenleri doğrudan etkiliyor.
Nakit girdisinde yaşanan düşüşler
sebebiyle yeni konut üretiminde ya-
şanan daralma beraberinde birçok
sorun getiriyor. Özellikle mevcut
konutların fiyatlarındaki büyük artış
bu sebeplerin başında yer alıyor”
şeklinde konuştu.

“EV ALACAKLAR İÇİN 
EN DOĞRU ZAMAN”
Konut satışlarında yaşanan dü-

şüşün ardından inşaat sektörü üre-
ticileri yeni kampanyalar başlattığını
ifade eden Aydemir, ev almak isteyen
vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.
Aydemir, “Şirket içi ve uzun vadeli
kampanyalar ile konut satışlarını
desteklemeyi hedefleyen inşaat fir-
maları tarafından cazip seçenekler
sunuluyor. Ev almayı düşünen, ancak
bu kararını erteleyenlerin daha fazla
zaman kaybetmeden evlerini alma-
larının doğru olacak. Aksi halde yeni
yıl ile birlikte konut fiyatlarında bu-
günkü rakamlara ev sahibi olunma-
sının mümkün olmayacak” diye ko-
nuştu. (İHA)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik
Destek’ten (SED) yararlanan ihtiyaç
sahibi ailelerin hesaplarına kasım
ayında toplam 356 milyon 906 bin
974 lira yatırıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açık-
lamada, aile bütünlüğüne önem
verdiklerini, ekonomik nedenlerle
çocukların ailelerinden kopmaması
için Bakanlığın ihtiyaç sahibi aileleri
desteklediğini ifade etti. Bu amaçla
çocukların hem maddi hem de sos-
yal ve kültürel yönden desteklen-
mesi için SED hizmet modelinin
uygulandığını ve ailelere düzenli
aylık ödeme yapıldığını kaydeden
Yanık, bu hizmet modeli ile ailelerin,
çocuklarının başta eğitimi olmak
üzere diğer ihtiyaçlarını da karşı-
ladığını, ayrıca çocukların çeşitli
faaliyetlere katılarak sosyalleşme
fırsatı bulduğunu belirtti. Yanık,
SED’den yararlanan ihtiyaç sahibi
ailelerin hesabına kasım ayında
toplam 356 milyon 906 bin 974
lira yatırıldığını ve bu hizmetten
153 bin çocuğun yararlandığını ak-
tardı. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Ba-
kanı Vahit Kirişci’nin katılımıyla 22 Ka-
sım’da hizmete açılacak Yusufeli Barajı,
Türkiye ekonomisine katkısı ve sağlayacağı
faydaların yanında devasa gövdesi ve yük-
sekliğiyle birçok rekorun da sahibi olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, Yusufeli Barajı ve Hid-
roelektrik Santralı (HES), Bakanlığa bağlı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tara-
fından Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Art-
vin’in 70 kilometre güneybatısında, Tür-
kiye’nin en hızlı akan ırmağı Çoruh Nehri
üzerinde inşa edildi. Orta Çoruh Havza-
sı’nda inşa edilen en büyük baraj olan
dev tesisin yapımına 2012’de başlandı.
Talvegden 220, temelden ise 275 metre
yüksekliğe sahip barajın gövdesi, 100 katlı
bir gökdelen yüksekliğine sahip bulunuyor.
Eyfel Kulesi’nden 25 metre kısa olan baraj,
devasa gövdesiyle yükseklik bakımından
Türkiye’de birinci, dünyada 5’inci sırada
yer alıyor. Barajın gövdesi, düşey ve yatay
düzlemde kavisli şekilde tasarlandı. Bu
çift eğrilikli tasarım sayesinde barajın ar-
kasındaki milyonlarca metreküplük suyun
basıncı yamaçlara aktarılıyor ve gövdenin
mukavemeti artırılıyor. Bu tasarım aynı
zamanda devasa gövdeye zarif bir görünüm
de kazandırıyor.

EKONOMİYE YILDA 
5 MİLYAR LİRALIK KATKI
Dev gövdenin arkasında depolanan

suyun potansiyel enerjisi, Türkiye’nin
HES potansiyelinin yaklaşık yüzde 2’si
olan yıllık ortalama 1 milyar 888 milyon
kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüş-
türülecek. Yusufeli Barajı, 558 megavat
kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık
5 milyar lira katkı sağlayacak. Yusufeli
Barajı, mansabında bulunan barajların
hidroelektrik enerji üretimini de artıracak.
Böylelikle HES vasıtasıyla Antalya’nın
bir yılda harcadığı elektrik miktarı kadar
elektrik üretimi yapılabilecek. Baraj, 2
milyar 130 milyon metreküp su depolama
hacmine sahip olarak inşa edildi. Yusufeli
Barajı mansabındaki Artvin, Deriner,
Borçka ve Muratlı barajlarına regüle edil-
miş su bırakacağı için bu barajların enerji
üretim miktarlarına da önemli oranda
katkı sağlayacak.

6 BİNE YAKIN AĞAÇ TAŞINDI
Yusufeli Barajı’nın gövdesinde, Art-

vin’den Edirne’ye kadar 13 metrelik plat-
form genişliğinde yol yapılabilecek 4
milyon metreküp beton kullanıldı. Tarım
ve Orman Bakanlığı Orman Genel Mü-
dürlüğü tarafından, baraj inşası nedeniyle
su altında kalacak alanlardan 5 bin 844
adet zeytin, dut, ceviz ve nar gibi boylu
meyve ağacı, ağaç nakli metoduyla bu-
lunduğu yerden alınarak Yusufeli ilçesinin
kurulduğu yeni yerleşim yerindeki 300
dönümlük alana taşındı. Ayrıca bölgeye
76 bin 788 adet ağaç ve fidan dikildi.
Erozyona karşı da 480 dönüm alanda
yürütülen taş kordon teras, galvanizli
kafes tel teras ve örme çit teras çalışmaları
bu yıl tamamlanacak. (AA)

Tarım ve Orman Bakanlığı tara-
fından yürütülen çalışmalar sonucu,
kuraklığa dayanıklı çavdar üretimi
gerçekleştirildi. AA muhabirinin Ba-
kanlıktan edindiği bilgiye göre,
2012’de Bahri Dağdaş Uluslararası
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mü-
dürlüğü bünyesinde Çavdar Islah
Projesi başlatıldı. Proje kapsamında,
kötü toprak şartları, soğuk, sıcak
ve düşük yağış gibi iklim şoklarına
karşı adaptasyon kabiliyeti yüksek
olan çavdarın kuraklığa dayanıklı
bir türü geliştirildi. Enstitü bünye-
sinde sürdürülen çalışmalarla yeni
üretilen tür için açık tozlaşan bir
hat, tescil için Tohumluk Tescil ve
Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne
gönderildi. Tescil işlemlerinin 2023’te
tamamlanması bekleniyor. Çavdar,
genelde 3-4. sınıf arazilerin tarıma
açılabilmesi için önemli bir serin ik-
lim tahılı olarak görülüyor. Kötü
toprak şartlarına dayanıklı olan
ürün, soğuk, sıcak ve düşük yağış
gibi iklim şoklarına karşı da adap-
tasyon kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.
Çavdarın büyük kısmı üretilen ül-
kelerce tüketildiğinden, dünya ça-
pında büyük bir ticareti bulunmuyor.

Türkiye, çavdar üretimi açısından
ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkede
çavdar yıllık yaklaşık 300 bin hektar
alanda ekilirken 300 bin ton civarı
ürün alınıyor. Üretilen çavdarın bü-
yük kısmı ise hayvan yemi olarak
kullanılıyor. Ürün, son yıllarda yeşil
ve hasıl kuru ot olarak silaj yapı-
mında kullanılmaya başlanıldı.

“TÜRKİYE’NİN TOHUMLUK 
İHTİYACINI KARŞILAMA 
ORANI YÜZDE 94’E ÇIKTI”
Tarım ve Orman Bakanı Vahit

Kirişci de AA muhabirine, yeni tür
geliştirme ve ıslah çalışmalarına iliş-
kin bilgi verdi. Ekilebilir tüm arazileri
üretime kazandırmaya çalıştıklarını
belirten Kirişci, ‘Ekilmedik bir karış
toprak kalmasın’ sloganıyla sertifikalı
tohum ile yerli ve milli çeşitlerin
kullanımını artırma çalışmalarına
ağırlık verdiklerini söyledi. Yerli to-
humun bir süreç işi olduğuna işaret
eden Kirişci, 2002’de Türkiye’nin
kendi tohumluk ihtiyacını karşılama
oranının yüzde 31 düzeyindeyken
bunun yüzde 94’lere çıktığını bildirdi.
Bunun temelinde Islahçı Hakları Ka-
nunu olduğunun unutulmaması ge-
rektiğini vurgulayan Bakan Kirişci,
Türkiye’de istikbali ve geleceği olan
bir tarım sektörü bulunduğunu dile
getirdi. Kirişci, “Tohumla teknoloji
iç içedir. Tohum sektörünün tek ba-
şına faaliyet göstermesinin yeterli
olmadığı artık görülmüştür. Tarım
sektöründe AR-GE’nin de devreye
girdiği multidisipliner çalışma ve
teknolojinin kullanımı vazgeçilmez-
dir.” dedi. (AA)

EYT’lilere bir destek de
Yargıtay’dan geldi

Aralık ayında Türkiye
Büyük Millet Meclisi
(TBMM) gündemine

gelmesi planlanan
Emeklilikte Yaşa
Takılanlar (EYT)

düzenlemesi öncesi
Yargıtay’dan önemli bir

karar çıktı. Sigortalılık
başlangıç tarihi ve

hizmet tespitine 
yönelik davaların 

kamu düzenini
ilgilendirdiğine dikkat
çeken Yargıtay Hukuk

Genel Kurulu, bu tür
davalarda hâkimin özel
bir duyarlılık göstererek

delilleri kendiliğinden
toplaması ve sonucuna

göre karar vermesi
gerektiğine hükmetti.

Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişci, “Tarım
sektöründe AR-GE’nin
de devreye girdiği
multidisipliner çalışma
ve teknolojinin kullanımı
vazgeçilmezdir.” dedi.

Yükseklik bakımından
Türkiye’de birinci, dünyada
5’inci sırada yer alan baraj,
yıllık ortalama 1,9 milyar
kilovatsaatlik elektrik
üretimiyle ekonomiye 5 milyar
liralık katkıda bulunacak.

Yusufeli Barajı ve HES’i
salı günü açılıyor

Konut satışlarına
kredi freni

İhtiyaç sahiplerine
kasımda 357 milyon
lira yatırıldı



Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonunda, Bakanlığının 2023 yılı bütçesi
üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin
soru ve eleştirilerini yanıtladı. PKK terör
örgütünün Amerikan istihbaratının bir
örgütü olduğunu ve HDP’nin, PKK’nın si-
yasal uzantısı olduğunu söyleyen Soylu,
Amerika’nın Büyükelçisinin İstanbul’daki
patlamanın ardından açıklama yaptığını,
daha sonra terör örgütü YPG/PKK ele-
başlarından “Mazlum Abdi” kod adlı Ferhat
Abdi Şahin ile terör örgütü HPG’ye açıklama
yaptırıldığını söyledi. Soylu, bu durumun,
oyunun büyük olduğunu gösterdiğini ve
buradaki amacın Türkiye’yi istikametinden
döndürmek olduğunun bilinmesi gerek-
tiğini vurguladı.

İSTİKLAL CADDESİ’NDEKİ 
TERÖR SALDIRISI
Soylu, ilk kez terör eylemiyle karşı

karşıya kalmadıklarını ve birçok terör ey-
lemini engellendiklerini vurgulayarak, şöyle
devam etti: “İstiklal Caddesi’ndeki olayı
bana soruyorsunuz. ‘Biz uyduruyoruz, bir
terör örgütü aslında farklı bir terör örgütü
ama biz Türkiye toplumuna, milletimize,
Türk milletine, aziz milletimize yalan söy-
lüyoruz. Aslında onları, PKK/PYD terör
örgütüne karşı hep beraber güdülendiri-
yoruz...’ Böyle bir tiyatro olabilir mi? Böyle
bir şey devlet ciddiyetiyle bağdaşabilir mi?
Bunu kim, nasıl söyler?” İstiklal Cadde-
si’ndeki patlamanın olduğu sırada Suriye’de
bulunduğunu anımsatan Soylu, bölgedeki
hayatın normale dönmesi için AFAD ön-
cülüğünde yapılan hizmetlerin açılışı dola-
yısıyla Suriye’ye gittiğini belirtti. Soylu,
patlama haberini aldıktan sonra Hatay’dan
İstanbul’a geçtiğine işaret ederek, Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ ile olayı değerlendi-
rilmelerinin ardından çalışmaları yürüt-
tüklerini söyledi.

“14 EVE BASKIN DÜZENLEDİK”
Daha sonra Esenler’de İl Emniyet Mü-

dürünün bulunduğu alana geçtiklerini ve
yaklaşık 2-3 saat çalıştıklarını dile getiren
Soylu, şu bilgileri verdi: “En az 14 ev
bastık. 13’üncü ev esas itibarıyla dolu bu-
lacağımızı düşündüğümüz evdi ama olmadı.
Fakat onun arkasındaki bir ev olacağı de-
ğerlendirilince moralimiz bozuldu. Çünkü
kaçırabileceğimizi ve bir daha yakalaya-
mayacağımızı düşündük. Neticede öbür

evde izlemelerimiz, teknik takiplerimizle
bulduk. Diyorsunuz ki ‘İşte Yunanistan’dan
geldi, nerede?’ Doğru bulduğumuz andan
itibaren hem oradaki mütercim hem ilgili
arkadaşlar telefon açarak ilgili kişinin olup
olmadığını, nereli olduğunu tespit etmeye
çalıştık. Biz de merak ediyoruz bu bombayı
kim patlattı. Türkiye’ye kim bu oyunu oy-
nuyor? Orada bütün arkadaşlarımızla be-
raber telefondan 15-20 dakika mülakatını
aldık. ‘Beni Yunanistan’a kaçıracaklardı’
sözünü orada söyledi, aynı sözü aynı
şekilde hem savcılıktaki hem hakimdeki
ifadesinde verdi.”

OLAYDA YER ALAN TERÖRİSTLER
Soylu, İstiklal Caddesi’ndeki terör sal-

dırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam
Albashır’ı da kastederek, İstanbul’daki Ko-
banili tekstilciye Kobani’deki teröristin,
“2 kişi gönderiyorum, bunları burada mu-
hafaza et, bunları oturttur.” dediğini ak-
tardı. Konuşmasını sürdüren Soylu, şu
bilgileri verdi: “(Halil) kod adlı terörist;
Kamışlı’dan lojistiği sağlayan, ‘Hacı’ denen
terörist ise Münbiç’te bütün istihbaratın
başında olan, bütün istihbaratı değerlen-
diren, bu teröristi ayarlayan, bu terörist
ile birlikte hareket eden Bilal’in (Bilal Has-
san) arasındaki ilişkiyi kuran ve teröristi
kendisine bende edip istediği gibi dav-

randıran ve ondan sonra da bu bombayı
patlattıran şahıs. Bütün bu koordinasyonu
kurduk. Bu koordinasyonun içinde başka
koordinasyonlar da var. Azez’e gittik, te-
röristi yakaladık. Diğer tarafa gittik, bunları
Bulgaristan’a veya Yunanistan’a kaçırabi-
lecek Edirne’deki adamı o gece bulduk,
yakaladık.”

“6 YILDIR ŞEHİRLERDE 
EYLEM YAŞANMADI”
Soylu, Türkiye’nin 6 yıldır şehirlerinde

eylem yaşanmadığını ve Mersin’deki po-
lisevine saldırının dışında toplumsal olay-
lara yönelik eylem olmadığının altını çi-
zerek, şöyle devam etti: “Elbette ki ben
İçişleri Bakanıyım. Bir vatandaşımın aya-
ğının tırnağının incinmesine rıza göste-
remem. 6 vatandaşım ölmüş ben mahcup
olmam mı? Biz bunu atlamamalıydık.
200, 1000, 3000 tane... Terörün yüzü
soğuktur. Bu kadar açık ve nettir. 1000
tane yakalarsın bir tane gider. Bir can
bu. Hepimiz bir araya gelsek bir can oluş-
turamayız. Ben bunun mahcubiyetini
niye yaşamayım, ben insanım. Başarıla-
rımız bizi şımartmaz ama karşı karşıya
kaldığımız ve milletimize yönelik gerçek-
leşen bir olayda milletimize mahcup olu-
ruz, bu kadar açık ve net. Biz robot değiliz.
Burada şunu açık bir şekilde ortaya koy-

mak gerekir. Bu olay bütün hatlarıyla
nettir ve açıktır. Birileri, ‘Türkiye’de se-
çimler var. Seçimlerle ilgili böyle patlamalar
oldu, burada bir konsolidasyon olacak.’
diyor. Bu caniliktir, bu şeytanlıktır. ‘Seçim
startı verildi’ diyor. Bu caniliktir, bu şey-
tanlıktır. Böyle bir şey olabilir mi? Bütün
seçimler bir Ecrin’in (Ecrin Meydan) ha-
yatına bedel değildir.” Uyuşturucu kulla-
nım oranının Avrupa’da yüzde 29, Tür-
kiye’de ise yüzde 3,1 olduğunu belirten
Soylu, uyuşturucuyla her türlü mücade-
lenin yürütüldüğünü dile getirdi. “Tür-
kiye’ye gönderilecekken Kolombiya Li-
manı’nda ele geçirilen 4,9 ton kokain”
konusundaki eleştirilere değinen Soylu,
uyuşturucunun yakalandığı anda ilgili
bütün birimler üzerinden Kolombiya ile
hemen irtibata geçtiklerini anlattı. Söz
konusu olayın 2020’de gerçekleşmesine
rağmen Kolombiya’dan 23 Haziran
2022’ye kadar cevap alınamadığına dikkati
çeken Soylu, şöyle konuştu: “Kolombiya
Kriminal İnceleme Raporu’na göre, ele
geçirildiği iddia edilen 1733 çuval var.
Bu 1733 çuvaldan 51 tonluk kauçuk
granül emdirilmiş. Bu yükten yalnızca
10 çuval numune alınıyor. Mahkeme de
en son teyit ettiği ve bize yazıyla bildirdiği
için baştan itibaren bunu biliyoruz ve

söyledik. 10 çuvaldan elde edilen 189
gramlık kokain üzerinden ‘Bunların ta-
mamı kokaindir.’ diyor. Türkiye Cumhu-
riyeti’nin, dünyanın hiçbir mahkemesi
böyle bir sonuç vermez. Sonra da ‘Ben
bunları imha ettim.’ diyor.” Bu olay üze-
rinden yabancı devletlerin tarafını tutarak
Türkiye’yi suçlayanlara tepki gösteren
Soylu, “Bu tamamen Türkiye üzerine kur-
gulanan, Kolombiya’nın Türkiye üzerine
kurguladığı boş işin dışında başka hiçbir
şey değil.” değerlendirmesinde bulundu.
Bir ülkede uyuşturucu yakalanması ve
ülkeye uyuşturucu girmemesi için ortaya
koyulan mücadelenin “başarısızlık” olarak
gösterilmeye çalışıldığını vurgulayan Soylu,
Türkiye’nin mücadelesini başarıyla sür-
dürdüğünü söyledi.

“ŞEREFSİZ” TARTIŞMASI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-

lu’nun “Türkiye cari açığını kapatmak için
uyuşturucu ticareti yapıyor.” iddiasını ha-
tırlatan Soylu, “Bu salonda kimin aklına
böyle bir şey gelir?” diye sordu. CHP Grup
Başkanvekili Engin Özkoç’un, “Bizim ak-
lımıza geliyor, kara parayı çatır çatır akla-
dınız.” karşılığını vermesi üzerine tartışma
çıktı. CHP milletvekillerine tepkisini sür-
düren Soylu, şöyle konuştu: “Kara parayı
aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan
da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu
da şerefsizdir. Bu kadar basit. Kılıçdaroğlu
şerefsizdir, ispat etmeyen şerefsizdir. Hadi
bakalım. Siz kimsiniz, biz namusumuzu
burada mı bulduk? Her türlü herzeyi yer-
siniz, işi yaparsınız, ondan sonra döner,
insanları suçlarsınız. Menderes’i aynen
böyle astınız, aynı iftiralarla astınız. Er-
bakan’a, Tansu Çiller’e aynısını yaptınız.
Der Spiegel ve CIA ile aynı ortaklığı yaptınız.
Bugüne kadar hiç durmadınız. Kara para
ve uyuşturucu iddiasını açıklamazsanız
bin kere şerefsizsiniz, on bin kere şeref-
sizsiniz. Yok öyle bir şey. Bu memleket,
sizin FETÖ’cülüğünüzle PKK’cılığınızla ya-
rına gidecek bir memleket değil. Size, bu
devlete iftira ettirmeyiz. Hadi ispat edin.
Devleti, askeri, polisi, jandarmayı, sahil
güvenliği, narkotiği herkesi ama herkesi
uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyorsunuz.
Yazıklar olsun. CHP’yi getirdiğiniz nokta
bu. Millet sizden nefret ediyor.” Bu sırada
araya giren Komisyon Başkanı Cevdet Yıl-
maz, Özkoç’u, komisyonun çalışma dü-
zenini bozmaması konusunda uyardı. Yıl-
maz, karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine
birleşime ara verdi. Özkoç, birleşimin açıl-
masının ardından Soylu’nun, sözlerini geri
almasını istedi. (AA)
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İçişleri Bakanı Soylu: 
“14 eve baskın düzenledik”

İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu,

İstanbul Beyoğlu’ndaki
bombalı terör

saldırısına ilişkin
tutuklanan Ahlam

Albashır’ın bulunması
için 14 eve baskın
düzenlediklerini

söyledi.

Meclis Başkanlığı, Demokrat Parti
(DP) Meclis Grubu toplantı tutanak-
larını elektronik ortamda araştırma-
cıların erişimine açtı. TBMM Kütüp-
hane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlı-
ğının, nadir kitaplar koleksiyonunda
mikrofilm olarak yer alan 260 ciltlik
“DP Meclis Grubu Müzakere Zabıt-
ları” dijital ortama taşındı. Daktilo
ile kaydedilen tutanakların özetleri
ve ruznameleri ayrıca çalışma yapı-
larak kelime taraması ile araştırma
yapılabilir hale getirildi. DP’nin, ik-
tidara geldiği 1950’den başlayarak
1960 askeri darbesine kadar yaptığı
Meclis Grubu toplantılarını içeren
tutanaklar, Cumhuriyet tarihi bo-
yunca bir partinin eldeki tek Meclis
Grubu toplantı tutanakları olması
dolayısıyla özel önem taşıyor. Tuta-
naklar, dönemin siyasi yapısını ve
demokrasi süreçlerini inceleyenler
için özgün arşiv belgesi niteliğinde.
DP milletvekillerinin şikayet konuları,
parti içi farklı tutumları ve görüş
ayrılıklarının incelenebildiği tuta-
naklarda, çok partili demokrasi tarihi
açısından muhalefet-iktidar ilişkile-

rinin seyri de gözlemlenebiliyor. Tar-
tışılan konularda daha çok siyasi ve
ekonomik konular ön plana çıksa da
dönemin siyasi yapısı, cumhurbaşkanı
ve başbakanın parti üzerindeki et-
kileri ile ikili ilişkilerin nasıl olduğuna
dair konular da tutanaklardan araş-
tırılabiliyor.

KORE SAVAŞI’NA İLİŞKİN 
İLK DEĞERLENDİRMELER
Kuzey Kore’nin 25 Haziran

1950’de Güney Kore’yi işgal etmesi
nedeniyle başlayan Kore Savaşı ko-
nusunda DP Genel Başkanı ve Baş-
bakan Adnan Menderes ile bakanlar
ve DP milletvekillerinin ilk değer-
lendirmelerinin yer aldığı grup top-
lantı zabıtları da erişime açıldı.
TBMM’nin 30 Haziran 1950’de Ko-

re’ye asker gönderilmesi kararını al-
masının ardından yapılan ilk grup
toplantısında, dönemin Dışişleri Ba-
kanı Fuat Köprülü’nün, Kore Savaşı
hakkında parti grubunu bilgilendir-
mesini yansıtan tutanaklar da erişime
sunulan belgeler arasında. Mende-
res’in, DP’nin iktidara gelmesinin
ardından 28 Mayıs 1950’de gerçek-
leştirilen ilk TBMM grup toplantı-
sında hükümet programını okuduğu
ve 27 Mayıs 1960 darbesi öncesinde
parti grubuna son kez hitap ettiği
toplantının tutanakları da paylaşıldı.
Cumhuriyet döneminin en önemli
süreçlerinden birine ışık tutan bu
zabıtların, araştırmacıların erişimine
sunulmasının, bu döneme ilişkin
araştırmaların yapılmasına kaynak
teşkil edeceği belirtildi. (AA)

İzmit’teki evinde gece kalp yetmezliği
nedeniyle yaşamını yitiren 68 yaşındaki
Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesi, Kent Me-
zarlığı morgundan alınarak Tavşantepe
Cemevi’ne getirildi. Burada düzenlenen
cenaze töreninde Celal Kılıçdaroğlu’nun
ailesi, taziyeleri kabul etti. Kılıçdaroğlu’nun
cenazesi, kılınan namazın ardından Kent
Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
kardeşleri Adil ve Ali Kılıçdaroğlu, TBMM
Başkanvekili Haydar Akar, CHP Kocaeli
Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Türkiye Değişim Partisi Genel
Başkanı Mustafa Sarıgül, İzmit Belediye
Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İYİ Parti
İl Başkanı Şanbaz Yıldız, CHP’li Canan
Kaftancıoğlu ve bazı siyasi partilerin tem-
silcileri ile vatandaşlar katıldı. Bu arada,
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
Memleket Partisi Genel Başkanı Muhar-
rem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu’nun da törene çelenk
gönderdiği görüldü. 

ERDOĞAN, OKTAY VE 
ŞENTOP’TAN TAZİYE MESAJI
Kılıçdaroğlu’nun kardeşinin vefatı nedeniyle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, kardeşi
Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla tazi-
yelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye
mesajında, “Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu’nun
vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal
Bey’e Allah’tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine
başsağlığı dilerim.” ifadesini kullandı. Yine
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da,
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na,
kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla
taziyelerini iletti. Oktay, sosyal medya hesa-
bından yayımladığı taziye mesajında, “Cum-
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nun Hakk’a yürüyen kardeşi Celal
Kılıçdaroğlu’na Allah’tan rahmet, başta Sayın
Kılıçdaroğlu olmak üzere, tüm ailesine başsağlığı
diliyorum.” ifadelerini kullandı.  TBMM Başkanı
Mustafa Şentop da, CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, kardeşi
Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı dolayısıyla tazi-
yelerini iletti. Şentop, sosyal medya hesabından
yaptığı paylaşımda, “Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatını üzüntüyle öğ-
rendim. Sayın Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak
taziyelerimi ilettim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan
rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dili-
yorum.” ifadelerini kullandı. (AA)

Kılıçdaroğlu’nun kardeş acısı
CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Celal Kılıçdaroğlu’nun
cenazesi, Kocaeli’nin İzmit
ilçesinde toprağa verildi.

TBMM Kütüphane ve Arşiv
Hizmetleri Başkanlığının, nadir
kitaplar koleksiyonunda yer
alan Demokrat Parti Meclis
Grubu Müzakere Zabıtları
dijital ortama taşındı.

Meclis, Demokrat Parti grup
toplantı tutanaklarını erişime açtı
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Milli Eğitim Bakanlığınca
(MEB) düzenlenen Öğretmenlik
Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı
sona erdi.

Türkiye genelinde 81 ilde
1489 okulda 28 bin 650 salonda
merkezi sistemle tek oturum şek-
linde düzenlenen sınav 150 da-
kika sürdü. Sınavda 5’er seçenekli
100 soru soruldu. Yanlış cevaplar,
doğru cevap sayısını etkileme-
yecek. Değerlendirmesi 100 puan
üzerinden yapılacak sınavda 70
ve üzeri puan alanlar başarılı sa-
yılacak. Sınav sonuçları, 12 Aralık
2022’de ilan edilecek.

SINAVA 595 BİN 598 
KİŞİ BAŞVURDU
Milli Eğitim Bakanlığınca, 3

Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı
Öğretmenlik Meslek Kanunu’na
dayanılarak hazırlanan “Aday Öğ-
retmenlik ve Öğretmenlik Kariyer
Basamakları Yönetmeliği”ne göre
öğretmenlik, adaylık döneminden
sonra öğretmen, uzman öğret-
men ve başöğretmen olmak üzere
üç kariyer basamağına ayrıldı.
Öğretmenlik kariyer basamakları
eğitimleri için 614 bin 390 öğ-
retmen başvurdu. Bu öğretmen-
lerin yüzde 99’u yani 606 bin
185’i eğitimlerini tamamladı. Uz-
man öğretmenliğe, bu eğitimleri
tamamlayan ve yazılı sınav baş-
vuru tarihinin son günü itibarıyla
öğretmenlikte adaylık dahil en
az 10 yıl hizmeti bulunan, baş-
öğretmenliğe ise uzman öğret-
menlikte en az 10 yıl hizmeti
bulunan, eğitimleri tamamlamış
öğretmenler başvurdu. Sınava
toplam başvuru sayısı 595 bin
598 oldu. Türkiye’de halen 75
bin 506 uzman öğretmen, 89
başöğretmen bulunuyor. (AA)

Beyoğlu’nda 6 kişinin yaşamını yi-
tirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör
saldırısına ilişkin çalışmalarını sürdü-
ren emniyet güçleri, saldırıyı gerçek-
leştiren terörist Ahlam Albashır’ın,
terör örgütünden aldığı talimat üzerine
Türkiye’ye gelişini, saldırıya ilişkin ke-
şiflerini ve patlama günü yaptıklarını
adım adım deşifre etti. Suriye’nin
Halep şehrinde 1999 yılında doğan
terörist Ahlam Albashır, PKK/KCK te-
rör örgütünün Suriye yapılanması olan
YPG üst düzey sorumlularınca verilen
talimat üzerine, İdlib’e giderek Bilal
Hassan ile kaçakçılar aracılığıyla sı-
nırdan geçip 27 Temmuz’da Türkiye’ye
giriş yaptı. Aldıkları örgütsel talimat
üzerine Esenler’de tekstil atölyesi iş-
leten Ferhat Habeş ile Fatma Berkel’in
ikametlerine giderek yerleşen Albashır
ve Hassan bu evde belli bir süre kaldı.
Daha sonra bu kişilerin işlettiği tekstil
atölyesine taşınan Albashır ve Hassan
bir süre de burada barındı. Tekstil
atölyesinde çalışan Bilal Hassan, Ahmet
Haj Hasan ile iletişim kurarken, Ahlam
Albashır ise Ahmet Haj Hasan’ın gayri
resmi eşi Rama Eltaha ile irtibat kurdu.
Terörist Ahlam Albashır ve firari şüp-
heli Bilal Hassan, atölyede kaldıkları
sürede Rama Eltaha’nın oğlu Ahmet
Elşeybun ile irtibata geçti.

İLK KEŞİF 22 EKİM’DE YAPILDI
Ahlam Albashır, örgütsel talimat

üzerine patlamanın meydana geldiği
Taksim’de 22 Ekim saat 18.08 sırala-
rında ilk keşif çalışmasına Ahmet El-
şeybun ve onun aracılığıyla ulaştığı
korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali
vasıtasıyla gitti. Albashır, ilk keşifte
tam bombayı patlattığı yerde cep te-
lefonuyla görüntü de aldı. Belirli bir
süre sonra korsan taksicilik yapan
Yasir Al Korali’ye bizzat ulaşarak ile-
tişim kuran terörist Albashır, Taksim
bölgesinde 4 Kasım saat 17.30 sıra-
larında ikinci kez keşif yaptı. Yasir Al
Korali, bu keşif sürecinde terörist Al-
bashır’ı bekleyip tekrar tekstil atöl-
yesine bıraktı. Terörist Albashir, son
keşfini ise 8 Kasım’da gerçekleştirdi.
Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan

12 Kasım’da Taksim’e tekrar gitmeye
karar verdi. Yasir Al Korali ile irtibat
kuran Albashır ve Hassan, daha sonra
vazgeçip, gidişlerini 13 Kasım’a erte-
ledi. Bu görüşme, Yasir Al Korali ile
Ahlam Albashır’ın mesaj yazışmala-
rında tespit edildi.

PATLAMA GÜNÜ
Bilal Hassan ve Ahlam Albashır 13

Kasım’da planlı faaliyetleri dahilinde
tekstil atölyesinde bulunan ve patla-
maya neden olan düzeneği çanta içe-
risine yerleştirerek Yasir Al Korali’nin
kullandığı 34 MG 5910 plakalı araç
ile Taksim’e doğru yola çıktı. Taksim’e
ulaştıklarında terörist Albashır, bomba
düzeneğinin bulunduğu çanta ve elin-
deki poşetlerle araçtan inerek saat
15.17’de İstiklal Caddesi’ne girdi. Bilal
Hassan, Ahlam Albashır’ı Taksim Mey-
danı’na bıraktıktan sonra Yasir Al Ko-
rali’nin kullandığı araçla Esenler’deki
tekstil atölyesine geri döndü. Albashır
ise 15.29’da İstiklal Caddesi’ndeki bir
kafenin önüne geldi, saat 15.30’da bir
mağazanın önünde yer alan ve patla-
manın gerçekleştiği noktadaki banka,
çantası ve elindeki poşetle oturdu.
Bankta yaklaşık 41 dakika oturan Al-
bashır, “Hacı” kod isimli örgüt sorum-
lusunun telefonla talimat vermesiyle
saat 16.11’de sırt çantasını bankta bı-
rakarak, Taksim Meydanı istikametine
yürüdü. Albashır, patlamanın gerçek-

leştiği saat 16.14’ten sonra ise koşmaya
başladı. Terörist Albashır’ın daha sonra
ulaştığı Taksim Meydanı’nda saat 16.17
sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü
anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Albashır, saldırının ardından taksiyle
olay yerinden ayrılarak Esenler’e gitti.
Esenler’de şüpheli Ahmed Jarkas, Çin-
çindere Caddesi’nde saat 16.54’te bir
otomobili park ederek Albashır’ı bek-
lemeye başladı. Terörist Albashır 17.30
civarında Taksim Meydanı’dan binerek
Esenler’e geldiği taksiden indi. Bir süre
caddedeki kaldırımda yürüyen Albashır,
17.37’de Jarkas ile park edilmiş araba
önünde buluştu. Jarkas, daha sonra
arabaya binen terörist Albashır’ı Kü-
çükçekmece’deki eve götürdü.

14 KASIM’DA GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, patlamanın ardından

1200 ayrı güvenlik kamerasını inceledi.
14 Kasım’da 21 adrese operasyon dü-
zenleyen polis, 46 şüpheliyi gözaltına
aldı. Bu şahısların sorgulamalarında
bombayı koyan kişinin Küçükçekme-
ce’deki bir adrese gittiğinin tespit edil-
mesi üzerine söz konusu adrese saat
02.50’de yapılan operasyonda, olayı
gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam
Albashır gözaltına alındı.

TERÖRİST ALBASHIR’IN DA 
ARALARINDA BULUNDUĞU 
17 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü

ekipleri yaptıkları çalışmalarda, terör
saldırısına ilişkin toplam 51 şüpheliyi
gözaltına aldı. Bu şüphelilerden 2’si
serbest bırakılırken, 49’u 17 Kasım’da
emniyetteki işlemlerinin ardından
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sara-
yı’na sevk edildi. Terör saldırısının
gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık
ettiği belirlenen ve Suriye Azez’de
emniyet güçlerince gözaltına alınıp
İstanbul’a getirilen “Hüsam” kod
adlı terör örgütü mensubunun em-
niyetteki işlemleri ise sürüyor. Gö-
revlendirilen 29 cumhuriyet savcısı
tarafından ifadeleri alınan 49 şüp-
heliden Ahlam Albashır’ın da arala-
rında bulunduğu 17’si, “devletin bir-
liğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”,
“kasten öldürme”, “kasten öldürmeye
teşebbüs” ve “kasten öldürmeye yar-
dım” suçlarından tutuklanmaları ta-
lebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık,
3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle ha-
kimliğe sevk ederken, diğer 29 şüp-
helinin sınır dışı edilmesine karar
verildi. İstanbul nöbetçi sulh ceza
hakimliklerince sorgulanan, arala-
rında terörist Albashır’ın da bulun-
duğu 17 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli
adli kontrol
tedbiri
u y g u -
lanarak ser-
best bırakıldı.
(AA)

Emniyet güçleri, 13
Kasım’da 6 kişinin

hayatını kaybettiği, 81
kişinin yaralandığı

terör saldırısına
ilişkin yaptıkları

çalışmalarda, terörist
Ahlam Albashır’ın

Türkiye’ye girdiği 27
Temmuz’dan itibaren

yaptıklarını adım
adım ortaya koydu.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlı-
ğınca (MİT) Suriye’nin kuzeyindeki
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine Suriye
Milli Ordusu’na (SMO) bağlı yerel güç-
lerle düzenlenen operasyonlarda 11
DEAŞ’lı terörist yakalandı. Güvenlik
kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT,
terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Su-
riye’de misafirhane olarak kullanılan
ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt
elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evi
SMO ve MİT’in çalışmalarıyla tespit
edildi. MİT’in istihbarı ve operasyonel
desteğiyle SMO’ya bağlı yerel güvenlik

güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ala-
nında operasyonlar düzenlendi. Ope-
rasyonlarda, 11 terör örgütü DEAŞ
mensubu yakalandı. Teknik kapasitesi
ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce
hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD
doları değerinde 4 bin 350 elektrikli
fünye, 986 programlanabilir entegre
cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre
elemanları, devre kontrolü için LED’ler
ve lehim aletinin de aralarında bulun-
duğu çok sayıda teknik malzeme ele
geçirildi. Yakalanan teröristler, ilk sor-
gularında PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı
SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran
Cezaevi’ne yönelik DEAŞ unsurlarınca
düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri
destek sağladıklarını itiraf etti. (AA)

Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Si-
yika Mileva, Bulgaristan ulusal haber
ajansı BTA’ya yaptığı açıklamada,
Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan
verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova
vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphe-
linin gözaltına alındığını bildirdi.
Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat
gözaltında kalacaklarını, ancak sav-
cılığın şüphelileri tutuklama talebiyle
mahkemeye sevk edeceğini aktardı.
Bulgar basınına göre şüpheliler, bom-
balı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı
yollarla Bulgaristan’a giriş yaptı. Ya-

kalanan şüpheliler arasında, İnter-
pol’ün kırmızı bültenle aradığı te-
rörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı
olarak gösterilen Amran Abdulra-
mi’nin de yer aldığı kaydedildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Alınan bilgiye göre, İstiklal Cad-

desi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü,
81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca
yürütülen soruşturma sürüyor. İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiple-
rince yürütülen çalışmada, saldırıyı
gerçekleştiren şahıslara yardım ve
yataklık yaptığı tespit edilen, T.A,
S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C.
ve H.A. olmak üzere 8 şüpheli daha
yakalandı. İstanbul Emniyet Müdür-
lüğüne getirilen şüphelilerin buradaki
işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (AA)

Emniyet, jandarma ve sahil
güvenlik bünyesindeki insansız
hava aracı (İHA), silahlı insansız
hava aracı (SİHA) ve insanlı keşif
uçakları (İKU), bugüne kadar
1631 teröristin etkisiz hale ge-
tirilmesini sağladı.

AA muhabirinin, İçişleri Ba-
kanlığı 2023 bütçe sunumundan
derlediği bilgiye göre, kesintisiz
sürdürülen güvenlik operasyon-
larıyla köşeye sıkıştırılan terö-
ristler, İHA, SİHA ve İKU’ların
da etkin kullanımıyla adım adım
takip ediliyor. Bu kapsamda İHA,
SİHA ve İKU’lar yılbaşından 15
Kasım’a kadar 42 bin 285 saat
uçuş yaptı. İHA, SİHA ve İKU’lar-
la bu yıl yapılan operasyonlar-
daki yer tespiti sonucu, 74 te-
röristin etkisiz hale getirilmesi
sağlandı, 26 terörist ise doğru-
dan SİHA atışıyla etkisiz hale
getirildi. Ayrıca operasyonlarda
23 sığınak da tespit edildi. İHA,
SİHA ve İKU’ların desteğiyle bu-
güne kadar 1631 terörist, SİHA
atışlarıyla da 269 terörist etkisiz
hale getirildi ve 536 sığınak sap-
tandı.

52’Sİ SİLAHLI 107 İHA 
VE İKU ENVANTERDE 
BULUNUYOR
Emniyet, jandarma ve sahil

güvenlik bünyesinde 52’si silahlı
olmak üzere 107 İHA ve İKU ile
3 bin 446 mini İHA dron bulu-
nuyor, gelecek dönemde 306
mini İHA dron alınması planla-
nıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü
envanterine de 2023’te, 1
İKU’nun daha eklenmesi hedef-
leniyor. (AA)

İHA, SİHA ve İKU’lar
teröristleri adım 
adım takip ediyor

Öğretmenler 
kariyer
sınavında terledi

B e y o ğ l u  t e r ö r  s a l d ı r ı s ı :

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde
13 Kasım’da gerçekleşen
terör saldırısının şüphelisi
5’i Bulgaristan’da olmak
üzere 7 zanlı yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı
Başkanlığının, Suriye Milli
Ordusu’na bağlı yerel
güçlerle, Suriye’nin
kuzeyinde düzenlediği
operasyonlarda 11 DEAŞ’lı
terörist yakalandı, çok
sayıda patlayıcı ve
mühimmat ele geçirildi.

5’i Bulgaristan’da
13 zanlı daha yakalandı

MİT enselerinde nefes aldırmıyor:
11 DEAŞ’lı terörist yakalandı

Teröristin planı adım
adım deşifre edildi



Gündem8 20 Kasım 2022 Pazar

20 Kasım
2022
Pazar

Anlayış Basın Yayın İletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adına Tüzel Kişi Temsilcisi

İnternet Web Editörü
Dilvin ALTIKARDEŞ

Haber Merkezi
Deniz AKIN

Kadir Umut PEHLİVAN

Elif SUCU

Kemal BENEK

Sayfa Sekreteri
Zeynep GÜMÜŞ

Fatma Hatun ALTIKARDEŞ

Konak Mah. Lefkoşe Cad. No:14 D:2 Nilüfer/BURSA
Tel: 0.224.225 15 62-63 - Fax: 0.224.225 15 69

Basıldığı Yer: ARSLAN GÜNEYDOĞU GAZETECİLİK MATBAACILIK VE KAĞITÇILIK A.Ş.
Osmangazi Mah. 3143. Sk. No: 6/2 Esenyurt/İSTANBUL

DAĞITIM TEMA BASIN DAĞITIM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ

Bu gazete basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

sehirmedya.com

Yazı İşleri Müdürü
Canan GÜLEÇ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12
SAYI: 2638

Sorumlu Müdür
Alpaslan YILDIZ

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

Bursa’da 5 katlı bir apartmanın
giriş katında çıkan yangın mahal-
leliye korku dolu anlar yaşatırken,
rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler
itfaiye ekipleri tarafından güçlükle
kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer’e
bağlı Çalı Mahallesi’nde bulunan
5 katlı apartmanın giriş katında
henüz bilinmeyen bir nedenle yan-
gın çıktı. Yangını gören mahalleli
korku dolu anlar yaşarken durum
112 Acil Çağır Merkez’ine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık,
itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik ön-
lemi alırken, itfaiye ekipleri şiddetli
rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını
güçlükle kontrol altına alabildi. O
anlar vatandaşların amatör ka-
meralarına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan, polis ekipleri olayla
ilgili tahkikat başlatırken, meydana
gelen yangında can kaybı yaşan-
madığı öğrenildi. (İHA)

Apartmanda
korkutan yangın

Bursa Merinos AKKM’de düzenlenen
buluşmaya AK Parti Bursa İl Başkanı
Davut Gürkan, AK Parti Bursa Millet-
vekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Vildan
Yılmaz Gürel ve kuruluşundan bu yana
AK Parti Bursa il ve ilçe kadın kolları
teşkilatlarında görev yapmış başkanlar
katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını
yapan AK Parti Bursa İl Kadın Kolları
Başkanı Emel Gözükara Durmaz, Türkiye
Sevdalısı AK Kadınlar olarak Cumhur-
başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde partile-
rinin Türkiye’nin önüne serdiği her
alanda güçlü Türkiye hedefleri doğrul-
tusunda durmadan çalıştıklarını söyledi.
Durmaz, AK Parti teşkilatlarının en
önemli güç kaynağı olan birlik ve bera-
berlik içerisinde gerek projeleri gerekse
de saha çalışmaları ile ilkleri gerçekleş-
tirdiklerini anlatarak, her dönemde ol-
duğu gibi yine AK Teşkilatların lokomotifi
olmayı sürdüreceklerini belirtti. Toplan-
tıda konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı
Davut Gürkan ise Türkiye çapında örnek
gösterilen ‘Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa’
ziyaretlerinde ve diğer saha çalışmala-

rında AK Kadınların
gösterdikleri çaba
ve yine örnek
gösterilen çat
kapı ziyaretleri
için teşkilat
mensuplarına te-
şekkür etti. Kadın
kollarının her dönem-
de teşkilatlarının itici gücü
olduğunun altı çizen Başkan Gür-
kan, hep birlikte Cumhurbaşkanı, AK
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın izinde Türkiye Yüzyılı vizyonu
yolunda üzerlerine düşen her şeyi yapa-
caklarını ifade etti. AK Parti Genel Merkez
Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa

Milletvekili Emine
Yavuz Gözgeç,

AK Parti Kadın
Kolları Teşkilat-
larının, Türki-
ye’nin en büyük

sivil toplum ha-
reketlerinden biri

olduğuna işaret ede-
rek, “Türkiye sevdalısı ka-

dınlarımız, ülkemizin gücüne güç
katan her hamlenin yanı sıra 15 Temmuz
gecesinde olduğu gibi bu süreçte karşı-
mıza çıkan her türlü engelleme ve hatta
ihanet çabasına karşı dimdik durmuş,
her alanda güçlü Türkiye hedeflerimizin
en büyük destekçisi olmuştur. Şimdi de

Bursamızdaki Türkiye sevdalısı AK Ka-
dınlar olarak, üye ve vatandaş ziyaretle-
rimiz, sandık kurullarımızla toplantıla-
rımızla 2023 zaferimiz için aralıksız ça-
lışıyoruz. Türkiye’nin güçlü geleceğini
kadınlarımızın tertemiz emekleriyle ku-
racağımıza inancımız tamdır” dedi. AK
Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz
Gürel’de AK Parti’nin bir vefa hareketi
olduğuna dikkat çekerek, bu anlayışın
güzel bir örneğini daha hep birlikte ser-
gilediklerini söyledi. Toplantıda söz alan
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş da partilerine ve hedeflerine ver-
dikleri desteklerden dolayı her dönemden
kadın kolları teşkilat üyelerine teşekkür
etti. (Bülten)

Glutatyon tedavisi ile yaşlılığın gecikti-
rildiğini ve durdurduğunu belirten Medicana
Bursa Hastanesi Dâhiliye Uzmanı Yrd. Doç.
Dr. Gökhan Erbağ, “Glutatyonun vücuttaki
yabancı mikroorganizmalara karşı bağışıklığı
güçlendiren önemli bir proteindir. Glutatyon
aslında protein ve vücuttaki serbest oksijen
radikalleri, vücuttaki yabancı mikroorga-
nizmaları bağışıklığımızı güçlendiren en
önemli proteinlerden bir tanesidir. Bu pro-
teinin vücutta yaşla birlikte azaldığını bili-
yoruz. Bu proteinin azalmasında birçok
hastalığın tetiklediğini biliyoruz.

Bunların içerisinde birçok otoim-
mun hastalık var. Tip 1 diyabet, otoimmun
troid hastalıkları, haşimato gibi birçok has-
talık bu protein seviyesinin azalmasından
kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz bu proteini
vücutta yüksek tutmaya çalışıyoruz. Aslında
hepimizde bu protein mevcut ama yaşla ve
serbest oksijen radikallerinin vücutta bi-
rikmesi bu protein seviyesini azaltıyor”
diye konuştu. Birçok farklı hastalığa karşı
tedavinin etkinliğinin olduğunu söyleyen
Erbağ, “Özellikle 40 yaş üzeri hastalarda
bu protein seviyesinin düştüğü, bunun Al-
zeimer, demans ve birçok hastalık bunun
içerisinde bulunan kanser türlerine de
neden olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 40
yaş üzeri hastalıklarda bu tedavinin ger-
çekten etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış
ve gösterilmiş. Bu tür hastalıklarda hastalığın

hem lüksünü engellemekte hem de kişilerin
hasta olmalarını engellemek adına sağlıklı
bireylere de uyguladığımız bir tedavi şeklidir.
Tedavinin iki tane formülü var; oral tablet
formu var hap şeklinde, ikinci formülü ise
serum şeklinde uyguladığımız formül. Biz

daha çok serum şeklinde olan formu
tercih ediyoruz. Çünkü serum şeklinde

uyguladığımız formül kan düzeyinin
belli bir seviyeye ulaşmasını daha
hızlı sağlıyor ve daha uzun süre vü-

cutta glutatyon seviyesinin yüksek-
liğini sağlıyor. Bu çerçevede biz bu te-

daviyi merkezimizde serum şeklinde uy-
guluyoruz” ifadesini kullandı.

“YAŞLANDIRMAYI DURDURUYOR”
3 aylık bir tedavi süreciyle yaşlanmanın

durdurabileceğini savunan Erbağ, “Hastalığın
süresi kişiye göre, hastalığa göre ve sağlığına
göre değişmekte ama ortalama olarak biz
bunları kürler şeklinde ayarlıyoruz. Ortalama
söylemek gerekirse hastalığı olan bir bireyden
bahsedersek, ayda bir kez üç ay süreyle
düzenli olarak bu tedaviyi uygulamanın has-
talığını baskılaması, semptonlarını kontrol
altına almasında büyük önemi var. Yaşlan-
dırmayı durduruyor, gerçekten çalışmalar
bunu söylüyor. Glutatyon seviyesini yükselt-
menin özellikle yaşlılığı geciktirdiği, zihin
performansını arttırdığı, lemans girişini azalt-
tığı çalışmalarla gösterilmiştir” dedi. (İHA)

Sobadan tüten dumandan ze-
hirlenen anne hayatını kaybederken,
oğlunun tedavisi devam ediyor.

Bursa’da sobadan tüten duman
sonucu zehirlenen anne ve oğlu has-
taneye kaldırdı. Anne P.S. yapılan
tüm müdahalelere rağmen kurtarı-
lamazken, oğlunun tedavisi devam
ediyor. Kestel’deki olay Ahmet Vefik
Paşa Mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, anne ve oğlu
ısınmak için yaktıkları soba, sabah
saatlerine doğru tütmeye başladı.
Zehirlenen Anne P. S. (55) ve oğlu
B.S. (23) ihbar üzerine olay yerine
gelen 112 Acil Servis ekipleri tara-
fından hastaneye kaldırıldı. Anne
P.S. yapılan tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamazken, oğlu B.S.’nin
ise tedavisi devam ediyor. Olayla
ilgili tahkikat devam ediyor. (İHA)

Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ ve Bursa
Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB)
ve Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş
Adamları Derneği (MADSİAD) iş birliğiyle
düzenlenecek fuarın hazırlıkları sürüyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığının da
(KOSGEB) destek verdiği fuara, doğal
taş sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık
200 firma katılacak. Yaklaşık 50 ülkeden
iş insanlarının ağırlanacağı fuarda, 50
bin metrekarelik alanda 2 bin 200 blok
mermer sergilenecek. Açılışa günler kala
yurdun dört bir yanından tırlarla getirilen
blok mermerlerin fuar alanına yerleştirme
işlemleri devam ediyor. Her biri 20-25
ton ağırlığındaki blok mermerleri tırlardan
indiren iş makinelerinin arka tekerlerinin
havaya kalkması ilginç görüntüler oluş-
turuyor. Fuarın Sorumlu Satış Grup Mü-
dürü Gökhan Sargın, AA muhabirine,
Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı’nın
“sektörün en ağır fuarı” olarak nitelen-

dirildiğini söyledi. Türkiye genelindeki
ocaklardan çeşitli renk ve desende 2 bin
200 blok mermerin fuarda sergileneceğini
belirten Sargın, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu fuarın en önemli özelliği dünyada
tek olması. Kapalı alanda yapılan tek
blok mermer fuarı, Bursa’da gerçekleşti-
riliyor. Toplamda 50 bin ton ağırlığında
2 bin 200 blok mermer sergilenecek.
Fuarın bir diğer özelliği ise yerleşiminin
çok zor olması. Yerleştirme işlemleri
büyük lastikli yükleyicilerle yaklaşık 10
gün sürüyor. Özellikle yabancı iş insan-
larını burada ağırlayacağız. Otel rezer-
vasyonları yapıldı. 50’nin üzerinde ülkeden
iş insanı bekliyoruz. Ağırlıklı Hindistan
olmak üzere birçok coğrafyadan doğal
taş alıcıları fuarı bekliyor.” Sargın, blokların
tırlardan indirilişinin işin en zor kısım-
larından olduğunu dile getirerek, “Pro-
fesyonel bir ekip gerekiyor bu iş için. İyi
makineler, iyi operatörler, iyi bir yerleşim
ekibi. Çok uzun bir hazırlık süreci. 10
gün gibi bir sadece taş yerleşim süremiz
var. Bu yıl 6’ncısını düzenliyoruz. Her
seferinde olduğu gibi bu sefer de başarıyla
gerçekleştireceğiz.” diye konuştu. (AA)

AK Kadınlar Türkiye
Yüzyılı için hazır

AK Parti Bursa İl
Kadın Kolları

Başkanlığı tarafından
düzenlenen

organizasyonla AK
Parti’nin kuruluşundan

bu yana görev yapan 
il ve ilçe kadın 

kolları başkanları
biraraya geldi.

Glutatyon ile yaşlanmaya son
Dâhiliye Uzmanı Yrd. 
Doç. Dr. Gökhan Erbağ,
glutatyon tedavisi ile
seviyenin yükseltilmesinin
yaşlılığı geciktirdiğini ve
zihin performansını
arttırdığını söyledi.

Sektörün alanındaki tek ihtisas
fuarı olan, 23-26 Kasım’da bu
yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek
Bursa Uluslararası Blok
Mermer Fuarı için Türkiye’nin
dört bir yanındaki ocaklardan
blok mermer getiriliyor.

Dâhiliye Uzmanı Yrd. 

Doç. Dr. Gökhan Erbağ

Uluslararası Blok Mermer
Fuarına hazırlık sürüyor

Berber kılığına giren
jandarma aranan
şahsı yakaladı

Bursa’da uyuşturucu madde ti-
careti suçundan aranan bir kişi
berber kılığına giren jandarma
ekipler tarafından yakalandı.

Bursa’da uyuşturucu madde
kullanımı ve ticareti suçundan 8
yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası
bulunan (27) Ü.Ç. jandarma ekip-
leri tarafından teknik takibe alın-
dı. Yapılan takip neticesinde şüp-
helinin Yıldırım’da bir berbere
gideceğini belirleyen ekipler ber-
ber kılığına girdi. Tıraş olmaya
gelen Ü.Ç.’yi yakalayarak gözaltına
aldı. Karakolda işlemleri tamam-
lanan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Burada hakim karşısına çıkarılan
Ü.Ç. tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. (İHA)

Sobadan tüten
duman ocak
söndürdü
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Kuzey Kore lideri Jong-un, dünkü kıta-
lararası güdümlü füze denemesini ye-
rinde takip ederken ilk defa kızı ile
kameraların karşısına çıktı. Kuzey Kore
haber ajansı KCNA, denemeye ilişkin
yayımladığı haberde, Kim ile adı açıklan-
mayan çocuğun, başkent Pyong-
yang’daki havaalanında kurulan füze
platformu çevresinde görüldüğü fotoğ-
raflara yer verdi. “Hwasong-17” füzesi-
nin fırlatışını gösteren fotoğraflarda
Kim’in, elinden tuttuğu 12-13 yaşların-
daki beyaz montlu bir kız çocuğu ile te-
kerlekli füze platformunun önünde
yürüdüğü, piste taşınırken izlediği,
dikey konuma getirildikten sonra pistte
dolaştığı görülüyor. Kim’i, fırlatışı gözet-
leme kulesinden izlerken gösteren diğer
bir fotoğrafta da beyaz montlu çocuk
Kim’in yanında yer alıyor. KCNA’nın ha-
berinde adı belirtilmeyen çocuk, ilk kez
kameraların karşısına çıktı. ABD’li bas-
ketbolcu Dennis Rodman, 2013 yılında
ülkeye yaptığı ziyaretin ardından İngiliz
Guardian gazetesiyle yaptığı söyleşi de
Kim ile eşi Ri Sol Ju’nun “Ju Ae” adında
bir bebeği olduğu bilgisini paylaşmıştı.
Rodman, “Bebekleri Ju Ae’yi kucağıma
aldım, Bayan Ri ile de konuştum.” ifade-
sini kullanmıştı. Kuzey Kore devlet
medyası, Kim ile Ri’nin evliliğini Tem-
muz 2012’de kamuoyuna duyurmuştu.
Güney Kore istihbaratı, evlilik töreninin
aslında üç yıl önce yapıldığını ancak
açıklanmadığını ülke makamlarıyla pay-
laşmıştı. Kim’in eşi Ri, 2018 yılından
sonra devlet medyasında “saygıdeğer
first lady” unvanı ile anılmaya başlan-
mıştı. Ri’nin 2012’de hamile olduğu
iddia edilmişti.
KUZEY KORE’NİN KITALARARASI
FÜZE DENEMESİ
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı,
dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore’nin
doğu yönüne yerel saatle 10.18’de kıtalar-
arası balistik füze fırlattığını duyur-
muştu. Japonya Savunma Bakanlığı da
yerel saatle 11.23’te, füzenin Japon ulu-
sal münhasır bölgesi içine düştüğünün
tahmin edildiğini açıklamıştı. Havada 69
dakika kalan füzenin 6 bin kilometre irti-
faya çıkarak, yaklaşık 1000 kilometre
menzile ulaştığı kaydedilmişti. ABD, Ja-
ponya ve Güney Kore, fırlatışın ardından
Tayland’da düzenlenen Asya Pasifik Eko-
nomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde acil
toplantı düzenlemişti. ABD Başkan Yar-
dımcısı Kamala Harris’in çağrısıyla yapı-
lan toplantıya Japonya Başbakanı Kişida
Fumio ve Güney Kore Başbakanı Han
Duck Soo’nun yanı sıra Kanada, Avus-
tralya ve Yeni Zelanda başbakanları da
katılmıştı. (AA)

Kim Jong, 
ilk kez kızıyla 
görüntülendi

Asya-Pasifik liderleri, Tayland’da dü-
zenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbir-
liği (APEC) Zirvesi’nde Rusya’nın
Ukrayna’ya karşı açtığı savaşın sona er-
mesi için çağrıda bulundu.
APEC liderleri tarafından yayımlanan
bildiride, Rusya-Ukrayna savaşının
olumsuz etkilerine işaret edildi. Bildi-
ride, savaş ve güvenlikle ilgili meselele-
rin “küresel ekonomi için ciddi
sonuçları” olabileceği vurgulanarak,
birçok ülkenin Ukrayna’daki savaşı kı-
nadığı aktarıldı. Savaşın derin enflas-
yona, gıda güvensizliğine ve tedarik
zincirinde sorunlara yol açtığı kaydedi-
len bildiride, Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Kurulu’nun 2 Mart’ta yayınla-
dığı “Rusya Federasyonu’nun tüm as-
keri güçlerini uluslararası kabul
görmüş sınırları içindeki Ukrayna top-
raklarından derhal, tamamen ve koşul-
suz olarak geri çekmesi talep ediliyor.”
ifadeleri yer aldı. (AA)

Asya-Pasifik liderlerinden
savaş sonlansın çağrısı

10

Volker Türk, konuya ilişkin yaptığı yazılı
açıklamada, uluslararası topluma, binlerce
kadın ve çocuğun yer aldığı kamplardaki
kişileri koruması konusundaki çabalarını
iki katına çıkarma çağrısında bulundu.
“Bunca sefalete katlanmış bu iki genç kızın
ölümü çok üzücü. Onların ölümlerinin ar-
kasındaki koşullar ve öldürülme yöntem-
lerine inanmak güç.” ifadesini kullanan
Türk, 15 yaşın altındaki kızların cansız be-
denlerinin, 15 Kasım’da Hol Kampı’ndaki
bir kanalizasyonun yakında bıçaklanmış
halde bulunduğunu kaydetti. Türk, Hol
Kampı’nda vahşice öldürülen iki Mısırlı
kızın çaresiz koşullarda yaşadığına dikkati
çekerek, her çocuğun güvenli ve şiddete
maruz kalmadığı ortamda büyüme hakkının
olduğuna değindi. Volker Türk, yaşanan
bu son olayın uluslararası topluma, bazıla-
rının yıllardır tutuklu tutulduğu bu kamp-
lardaki kadın ve çocukların acilen ülkelerine
geri gönderilmesi için bir uyarı olması ge-
rektiğinin de altını çizdi. BM İnsan Hakları
Yüksek Komiserliğinin elde ettiği raporlara

göre, iki genç kız öldürülmeden birkaç gün
önce tecavüze uğradı. Kamptaki bir grup
radikal kadın ise cinsel şiddete maruz kalan
kızları ve ailelerini suçladı.

HOL KAMPI
Terör örgütü YPG/PKK, Hol beldesinde

Nisan 2017’de kurduğu kampta Deyri-
zor’daki terör örgütü DEAŞ üyeleri ve aileleri
ile çatışmalardan kaçan sivilleri tutuyor.
Kampta örgütün alıkoyduğu siviller, insanlık
dışı şartlarda barındırılıyor. Hijyenik olmayan
lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son
kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik
rahatsızlıkları bulunanlara ilaç temin edil-
memesi, hasta bakımı yapılmaması kamp-
taki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.
Sivil toplum örgütleri ve BM, sık sık Hol
Kampı’ndaki insani durumun giderek kö-
tüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ
militanlarının tutulduğu merkezlere erişim
talep ediyor. BM’ye göre 10 bin kişi kapasiteli
Hol Kampı’nda bunun 7-8 katı kişi tutuluyor
ve çoğunluğunu kadınlarla çocuklar oluş-

turuyor. Hol Kampı’nda yaklaşık 50 ülkeden
birkaç bin yabancı terörist savaşçının yanı
sıra çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist
bulunuyor

MSF, HOL KAMPI’NDAKİ 
ŞİDDETE DİKKATİ ÇEKMİŞTİ
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), terör

örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunan
Hol Kampı’ndaki şiddete ve çocuk ölümlerine
dikkati çekmişti. MSF, 7 Ekim’de yayımladığı
“İki ateş kıskacında: tehlike ve umutsuzluk
arasında Suriye’nin Hol kampı” başlıklı ra-
porda, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör
örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Hol
Kampı’nda çoğunluğu çocuklardan oluşan
50 bin kişinin içinde bulunduğu kötü ko-
şullara işaret etmişti. Raporda, acil tedavi
beklerken ölen 2 erkek çocuğun ölümünün
son aylarda kamptaki birçok trajik vakalar
arasına girdiği ve bunun bu kadar kişinin
uzun süreli burada tutulmasıyla yaşanan
zulme tanıklık anlamına geldiği kaydedil-
mişti. (AA)

Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı’na katılan
FAO’da Tarımsal Araştırma Görevlisi ve Su
Kaynakları Yönetimi Uzmanı Jean-Marc Fau-
res, AA muhabirine açıklamada bulundu.

ORTA DOĞU’DA ÖNCELİKLİ 
MESELE: SU
Orta Doğu’da son yıllarda etkili olan su

sıkıntısına değinen Faures, “Su, başta Orta
Doğu olmak üzere dünyada öncelikli mesele.
Her su ve sulama bakanı da bağlantılı olarak
size en büyük sorunun tarım olduğunu söy-
leyecektir.” dedi. İklim değişikliğine bağlı
suyun azalması sorunundan ve Orta Doğu
ülkeleri başta olmak üzere insanların ihtiyaç-
larını karşılayabilecek miktarda tarımsal üretim
yapılamadığından söz eden Faures, “Biz Orta
Doğu’da yaşıyoruz. Bu bölge gerçekten kurak.
Burası en çok su kıtlığının yaşandığı bölge
olarak biliniyor. Haritaya baktığımızda bu
bölgenin çoğunlukla çöl olduğunu görüyoruz.”
diye konuştu. Bölgede yağmur oranının da
az olduğunu belirten Faures, tüm bu faktörlere
ek olarak iklim değişikliğinin, zaten az olan
su miktarını daha da azalttığını kaydetti. FAO
uzmanlarından Faures, açıklamasına şöyle
devam etti: “Üretilebilecek gıda miktarı ve
beslenebilecek insan sayısına bağlı olarak
mevcut su miktarı, gıda güvenliği ile doğrudan
ilişkili. Günde en az iki litre su içmemiz
gerekiyor ve yediğimiz gıdayı üretmek için 2
bin litre suya ihtiyacımız var. Aslında Orta

Doğu’da içme suyu yok
ama gıda üretimi için

yeterli su var. Bu
tüm bölge ülke-
lerinin ortak so-
runu. Aynı za-
manda bu, su,
gıda ve tarım
arasındaki ay-

rılmaz ilişki.” İklim değişikliğinin, su ve tarım
üzerindeki etkilerine değinen Faures, gıda
üretiminin, su, iklim, toprak ve tohumla ol-
duğunu, çiftçilerin bu işi yaparken iklimi esas
aldığını söyledi. Faures, iklim değişikliğinden
en çok zarar görenlerin de yine çiftçiler oldu-
ğunu vurgulayarak, çiftçilerin, “Yine aynı mah-
sulü yetiştirebilir miyim yoksa ekimi yok eden
çok yüksek bir sıcaklıktan mı muzdarip ola-
cağım? Ya da mahsulleri sulamamı engelleyen
bir su kıtlığı krizinden mi geçeceğim?” gibi
endişeler taşıdığını aktardı. “Mesela Kuzey
Afrika’da yağışların yüzde 12 azalması bekle-
niyor. Bu durumu, sulama için kullanılan
nehir suyunda yüzde 30-40’lık bir azalma
takip edecek.” diyen Faures su olmadan tarımın
olmayacağını ifade etti.

GÜNDEMİN “EMİSYONUN 
AZALTILMASINDAN, UYUM 
SAĞLAMAYA” KAYMASI
FAO’nun su krizi konusundaki mücadelesi

ve bunun tarımsal üretim üzerindeki yansı-
malarına işaret eden Faures, bu bağlamda su
ve iklim krizi çerçevesinde temiz enerjinin
nasıl elde edileceği sorununun öne çıktığını
kaydetti. Faures, emisyonların azaltılmasıyla
ilgili tüm tartışmaların artık enerji konularıyla
bağlantılı olduğunu ifade ederek, “Sonraki
aşamada konu temiz enerji kaynakları ara-

maktan, daha karmaşık bir konu olan nasıl
uyum sağlanacağı arayışına yöneldi.” dedi.
Atmosfere giren karbon moleküllerinin
sayılabileceğini, emisyonlarının ne kadar
azaltılması gerektiğinin hesaplanabileceğini
hatırlatan Faures, buna karşın uyum kav-

ramının çok daha belirsiz ve karmaşık ol-
duğunu aktardı. Faures, “uyum”, “iklim di-

renci”, “kırılganlık” gibi terimlerin hala herkes
için yeni kavramlar olduğunu; bununla birlikte

adaptasyonun suyla özellikle de tarımla ilgili
olduğunu ifade etti.

SU KITLIĞI KARŞISINDA KÜRESEL 
KOORDİNASYONUN ÖNEMİ
Su kıtlığıyla yüzleşmek, iş birliği ve koor-

dinasyon içinde bu sorunlara çözüm bulmak
adına kurulmuş pek çok uluslararası kurumun
varlığına işaret eden Faures, bunlar arasında
Uluslararası Kuru Tarım Alanları Araştırma
Merkezi (ICARDA) ile Uluslararası Su Yönetimi
Enstitüsünün (IWMI) öne çıktığını kaydetti.
Faures, FAO’nun birkaç yıl önce su sorununun
çözümü kapsamında, temel amacı birlikte ça-
lışmak olan “su kıtlığı girişimi” temasıyla bir
platform oluşturduğuna dikkati çekerek, yu-
karıda belirtildiği gibi ilgili kurumlarla bu
platform üzerinden iletişim halinde olduklarını;
böylece çalışmaların tekrarından, oluşabilecek
emek israfından kaçındıklarını, deneyim alış-
verişinde bulunduklarını söyledi. COP27 gibi
geniş katılımlı etkinlikler kapsamında da su
ve tarım alanında çalışan kurumlarla toplantılar
yapıldığını kaydeden Faures, bu tür toplantı-
larda yapılan görüş alışverişi, araştırmaların
paylaşımı ve saha projelerinin değerlendiril-
mesiyle bu alandaki çalışmalardan haberdar
olduklarını aktardı.

ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ
Faures, iklim krizi ve su kıtlığıyla mücadele

konusunda FAO’nun uyguladığı projelerin
fizibilite değerlendirme mekanizmalarına da
işaret ederek, “Sıkıntılar, zorluklar o kadar
çok ki bu meselelerin değerlendirilmesi ko-
nusunda hangisinin daha öncelikli olduğunun
belirlenmesi gerekiyor.” dedi. Zamanın ve
paranın sınırlı olduğunu kaydeden Faures,
şunları kaydetti: “Yüzleşmemiz gereken çok
sorun var. Burada kendimize şunları soru-
yoruz: Bu sorunların hepsiyle bir arada mı
mücadele etmeliyiz? Öncelikleri nasıl belir-
leyebiliriz? Çünkü her şeyi yapamıyor, yetiş-
tiremiyoruz. Fakat bununla birlikte nereden
başlayıp nereye doğru hareket edeceğimizi
bilmemiz gerekiyor.” Faures, bu durumun
büyük bir sorun oluşturduğunu vurgulayarak,
her şeyin birbiriyle ilişki halinde olduğunu;
beslenme, pazar, su ve mahsulün aralarında
bağ olduğunu aktardı. FAO yetkilisi, besiciliğe
de değinerek, tarım sektöründe çalışan pek
çok aile için bu alanın değerli olduğunu ve bu
nedenle besicilik dosyasının öncelikler listesine
alındığını dile getirdi. (AA)

Birleşmiş Milletler
(BM) İnsan Hakları

Yüksek Komiseri
Volker Türk, terör

örgütü PKK/YPG’nin
kontrolünde bulunan

Suriye’nin Haseke
ilindeki Hol

Kampı’nda iki 
Mısırlı genç kızın

tecavüz edilip
bıçaklanarak

öldürülmesini
kınadı.

Musk’tan,
Trump
için anket

Sosyal medya şirketi Twitter’ın
yeni sahibi Elon Musk, 2021’de
hesabı kalıcı olarak askıya alınan
eski ABD Başkanı Donald
Trump’ın yeniden Twitter’a dön-
mesine ilişkin anket başlattı.

Musk’ın, Twitter üzerinden,
“Eski ABD Başkanı Trump’a he-
sabı geri verilsin mi?” isimli anketi
7 milyonun üzerinde görüntü-
lendi. Henüz sonlanmayan ankete
katılan kullanıcıların yüzde 53,3’ü
“evet” derken, yüzde 46,8’i “hayır”
oyu kullandı. Musk, daha önce
askıya alınan Kathie Griffin, Jor-
den Peterson ve Babylon Bee he-
saplarının yeniden aktif hale ge-
tirildiğini bildirdi. Twitter, 9 Ocak
2021’de eski ABD Başkanı
Trump’ın hesabını kalıcı olarak
askıya aldığını açıklamıştı. Twit-
ter’ın güvenlik ekibinden yapılan
yazılı açıklamada, “Trump’ın he-
sabından paylaştığı son mesajları
ve bağlamlarını yakından incele-
dikten ve özellikle bu paylaşım-
ların nasıl tepki aldığına baktıktan
sonra, daha çok şiddeti kışkırtma
riskinden dolayı, bu hesabı kalıcı
olarak askıya aldık.” ifadesi kul-
lanılmıştı.

(AA)

“Su kıtlığı, Orta Doğu’da 
gıda güvenliğini tehdit ediyor”

Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO),
özellikle Orta Doğu’da
giderek etkisini
gösteren ve bölgedeki
gıda güvenliğini tehdit
eden su kıtlığına karşı
uyarıda bulundu.



Dünya Kupası’nı düzenlemeye hak
kazandığı 2010’dan bu yana yoğun bir
çalışma içine giren Katar’da hazırlıklar
tamamlandı. Tüm detayların düşünüldüğü
organizasyonun ilk maçında bugün saat
19.00’da ev sahibi Katar ile Ekvador karşı
karşıya gelecek. Turnuva 18 Aralık’taki
final karşılaşmasıyla sona erecek.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Katar 2022 Dünya Kupası Organi-

zasyon Komitesi, yaptığı açıklamada, tur-
nuvaya her bakımdan hazır olduklarını
bildirdi. Katar’ın 90’dan fazla mevkide
toplu etkinliklere hazır olduğunu açıklayan
Komite, organizasyonu takip etmek için
12 bin 300 medya profesyonelinin ülkeye
gelmesinin beklendiğini aktardı. Komitenin
açıklamasında ayrıca yüzde 89’u Katar’dan,
yüzde 11’i de dünyanın farklı bölgelerinden
20 bin gönüllünün turnuvaya hizmet et-
meye hazır olduğuna işaret edildi.

DÜNYA STANDARTLARINDA 
8 STADYUM
Katar, Dünya Kupası’na ev sahipliği

hakkı elde etmesinin üzerinden geçen

12 yılda yerel ve modern kültürün bir
araya getirildiği, yenilikçi tasarımlara
sahip, güneş enerjisiyle çalışan ve aynı
zamanda soğutma teknolojisiyle dona-
tılmış 8 stadyum inşa etti. Katar’daki tur-
nuva, maçların oynanacağı stadyumların
yakınlığıyla da dikkati çekiyor. Bu durum
futbolseverlerin bir günde birden fazla
maçı takip etmesine olanak sağlayacak.
60 bin kişilik Al Bayt Stadı, bölge halkının
yüzyıllardır kullandığı geleneksel çadır-
lardan esinlenilerek tasarlandı. Ülkenin
en kuzeyinde ve başkent Doha’ya 35 ki-
lometre mesafede bulunan Al Bayt Stadı,
Katar ile Ekvador arasında 20 Kasım’da
oynanacak açılış maçında dünyayı selam-
layacak. Final maçına ev sahipliği yapacak
80 bin seyirci kapasiteli Lusail Stadı ise
Doha’nın 20 kilometre kuzeyinde yer alı-
yor. Mimarisinde çevresindeki çöllerde
oluşan kum tepelerini yansıtan ve ülkenin
farklı özelliklerini tasvir eden geometrik
desenleri barındıran Ahmed Bin Ali Stadı,
40 bin kişilik kapasiteye sahip. Başkent
Doha’ya 20 kilometreden az bir mesafede
yer alan Al Janoub Stadı da 40 bin kişinin
karşılaşma izleyebileceği şekilde tasarlandı.
Stad, El-Vekra kentinin balıkçılık ve inci
dalışı geçmişinden esinlenilerek inşa edildi.
Dünya Kupası maçlarının oynanacağı bir
diğer stat, Doha merkezinin 12 kilometre
güneyindeki Al umama bölgesinde yer
alan, kültür ve geleneklerden ilham alarak
yapılan 40 bin seyirci kapasiteli Al u-
mama Stadyumu. Doha merkezinin 7 ki-
lometre kuzeybatısındaki El-Reyyan böl-
gesinde konumlanan Education City Stadı
da 40 bin seyirci kapasitesine sahip. Do-
ha’nın 11 kilometre batısındaki Aspire
Bölgesi’nde yer alan, modern teknoloji
ve yerli mirasın harmanlandığı 40 bin
seyirci kapasiteli Uluslararası Halife Stadı,
Katar spor tarihinin simge yapısı olarak
biliniyor. 1976’da inşa edilen ve birçok
uluslararası organizasyona ev sahipliği
yapan stat, yeniden düzenlenerek Dünya
Kupası’na uygun hale getirildi. Katar’ın
Dünya Kupası için inşa ettiği son stadyum
ise, Doha merkezinin 10 kilometre do-
ğusunda yer alan Stat 974. Ülkenin de-
nizcilik ve ticaret mirasından esinlenerek
tasarlanan Stat 974, Dünya Kupası tari-
hinin ilk sökülebilir tesisi olmasıyla da
tarihe geçti. (AA)
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta-
sında Bursaspor, bugün sahasında
Isparta 32 Sporile karşılaşacak. Bursa
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda
oynanacak olan mücadele saat
14.00’te başlayacak.

İki takım arasındaki kritik mü-
sabakayı hakem Abdullah Volkan
Aydın yönetecek. Aydın’ın yardım-
cılıklarını Niyazi Atakan Ataseven
ve Fatih Karatağ yapacak. Maçın
dördüncü hakemi ise Erhan Kaya
olacak. Son haftalarda çıkış yakala-
yan yeşil-beyazlı ev sahibi ekip, ta-
raftarı önünde de kazanarak üst sı-
ralara tırmanmak istiyor. Bursas-
por’da sakatlıkları bulunan Hasan
Ayaroğlu, Samet Bozkurt ve Eren
Güler forma giyemeyecek. (İHA)

Rakip Isparta hedef
3 puan!
Bursaspor, bugün sahasında Isparta
32 Spor’u ağırlayacak. Bursa
Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda
oynanacak olan mücadelenin
14.00’da başlayacak.

Isparta 32 Spor maçı hazırlıklarını dün yaptığı
antrenmanla tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim
Yazıcı Tesisleri’nde kampa girdi.
TFF 2. Lig’in 15. haftasında sahasında Isparta 32
Spor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Özlüce İbrahim
Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’nda yaptığı
antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde
gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma ve koordi-
nasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 pas
pres oyunlarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son
bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını
tamamlayan Bursaspor, tesislerde kampa girerek
maç saatini beklemeye başladı. (İHA)

Bursaspor
hazırlıklarını
tamamladı

Katar’ın Al Khor kentindeki Al Bayt
Stadı’nda oynanacak A Grubu müsaba-
kası, saat 19.00’da başlayacak. TRT 1’den
canlı yayımlanacak karşılaşmayı İtalyan
hakem Daniele Orsato yönetecek. Rus-
ya’da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Ku-
pası’nda VAR hakemi olarak görev yapan
Orsato, turnuvada ilk kez düdük çalacak.
Mücadelede 46 yaşındaki hakemin yar-
dımcılıklarını vatandaşları Ciro Carbone
ile Alessandro Giallatini üstlenecek. Mü-
sabakanın dördüncü hakemliğini ise Ro-
manya’dan Istvan Kovacs yapacak. Dünya
Kupası’nda ilk kez sahne alacak Katar,
sürpriz yapmaya çalışacak. Futbolun
milli takımlar düzeyindeki bir numaralı
organizasyonunda 4. kez mücadele edecek
Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek.
A Grubu’nun diğer maçında ise 21 Kasım
Pazartesi günü Hollanda ile Senegal koz-
larını paylaşacak. Toplam 32 takımın
katılacağı futbolun milli takımlar düze-
yindeki bir numaralı organizasyonu, 18
Aralık’ta oynanacak final maçıyla ta-
mamlanacak. İlk kez Arap dünyasından
bir ülkede düzenlenecek turnuva, 64

müsabakaya sahne olacak. Beş kentte
yer alan 8 stadın ev sahipliği yapacağı
2022 Dünya Kupası’nda takımlar, dörderli
8 grupta mücadele edecek. 20 Kasım-2
Aralık tarihlerinde oynanacak grup maç-
ları sonunda ilk 2 sırada yer alan ekipler,
son 16 turuna yükselecek.

SON 16 TURU MÜCADELESİ, 
3 ARALIK’TA BAŞLAYACAK
2022 FIFA Dünya Kupası’nda son

16 turu maçları, 3-6 Aralık’ta yapılacak.
A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2
sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme

usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak.
Son 16 turu müsabakalarını kazanan
ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
9-10 Aralık’ta yapılacak çeyrek final kar-
şılaşmalarından galibiyetle ayrılan ta-
raflar, yarı finale yükselecek. 13-14 Ara-
lık’ta oynanacak yarı final maçlarında
rakiplerine üstünlük kuran takımlar ise
finalde mücadele etmeye hak kazanacak.
Yarı finalin kaybedenleri 17 Aralık’ta
üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.
2022 FIFA Dünya Kupası’nın şampiyonluk
maçı ise 18 Aralık’ta oynanacak. (AA)

Futbol şöleni Katar’da başlıyor!
FIFA 2022 Dünya Kupası,
ev sahibi Katar ile Ekvador
arasında bugün yapılacak
açılış maçıyla başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası için
geri sayımın başladığı Katar’da
sokaklar katılımcı ülkelerin
bayraklarıyla donatıldı.

Katar’ın başkenti Doha’daki medya
merkezinde basın toplantısı düzenleyen
Infantino, Katar’ın turnuva tarihinin en
iyi organizasyonuna imza atacağını sa-
vundu. Ev sahibi ülkenin Dünya Kupası
hazırlıkları sırasında insan haklarını
hiçe saydığı yönündeki eleştirilere
sert yanıt veren Infantino, “Ben Av-
rupalıyım. Dünyanın dört bir yanında
3 bin yıldır yaptıklarımız için, ahlak
dersi vermeden önce özür dilemeliyiz.
Eğer Avrupa, bu insanların ka-
derini gerçekten önem-
siyorsa, bu işçilerin
bir kısmının çalış-
mak üzere Av-
rupa’ya

gelebilmesi için yasal yollar oluşturabilir.
Onlara biraz gelecek ve umut verebilirler.”
diye konuştu. Reform ve değişimin zaman
alacağını vurgulayan Infantino, “Bu in-
sanlara yardım etmek, onları eğitmek ve
daha iyi bir gelecek vermek için yatırım
yapmalıyız. Hepimiz kendimizi eğitme-
liyiz. Bu tek taraflı ahlak dersi sadece
ikiyüzlülüktür. Neden kimsenin 2016’dan

bu yana kaydedilen ilerlemeyi gör-
mediğini merak ediyorum.” ifa-
delerini kullandı.

“ELEŞTİRİLERİ 
ANLAMAKTA GÜÇLÜK

ÇEKİYORUM”
Katar’ı değil futbolu sa-

vunduğunu vurgula-
yan Infantino,

“Eleştirile-
r i

anlamakta güçlük çekiyorum. Katar iler-
leme kaydetti. Elbette Katarlı, Arap, Af-
rikalı, eşcinsel, engelli ya da göçmen bir
işçi değilim. Ama onlar gibi hissediyorum
çünkü yabancı bir ülkede ayrımcılığa ve
zorbalığa uğramanın ne demek olduğunu
biliyorum.” dedi. Kaza geçiren her işçinin
yasal tazminatını aldığı bilgisini paylaşan
Infantino, FIFA’nın Katar 2022 fonunun
eğitime aktarılacağını, Hindistan’da 25
milyon çocuk ve kadına yardım edecek
bir anlaşma imzalandığını söyledi. In-
fantino, statlarda ve çevresinde alkollü
içecek satışının yasaklanmasıyla ilgili so-
ruya, “Eğer Dünya Kupası ile ilgili en
büyük sorunumuz buysa derhal istifa
eder ve dinlenmek için sahile giderim.
Dünya Kupası’nda alınan her karar Katar
ve FIFA’nın ortak kararıdır. Katar’da alkol
satın alabileceğiniz ve taraftarların alkol
tüketebileceği birçok taraftar bölgesi ola-
cak. Günde üç saat boyunca bira içemez-
seniz, hayatta kalacağınızı düşünüyorum”
yanıtını verdi. (AA)

FIFA Başkanı Infantino, Batı’yı
ikiyüzlülükle suçladıFIFA Başkanı Gianni

Infantino, 2022 Dünya
Kupası’na ev sahipliği
yapacak Katar’la ilgili yoğun
eleştirilere karşı Batı’yı
ikiyüzlü davranmakla suçladı.

FIFA 2022 Dünya Kupası’na hazır

Şampiyona süresince ziyaretçiler için ülke
genelinde çeşitli etkinlikler hazırlandı. Bu
kapsamda “FIFA Taraftarları” adı altında
düzenlenen etkinlikte her gün 40 bin kişi dev
ekranlarda Dünya Kupası maçlarını izleye-
bilecek. Doha’da festival alanı olarak belir-
lenen El-Bida Bahçesi’nde uluslararası
sanatçılar turnuva boyunca çeşitli konserler
verecek. Ayrıca şampiyona süresince Sheraton
Bahçesi’nden İslam Sanatları Müzesi’ne dek 6
kilometrelik Korniş Yolu üzerinde gezici gös-
terilerde çeşitli sanat etkinlikleri ve karnaval-
lar düzenlenecek. Yine “Katar’a Hoş Geldiniz”
programı çerçevesinde FIFA ziyaretçilerine su
oyunları havai fişek gösterileri eşliğinde
Katar 2022 Resmi Albümü’nden seçme müzik
sunumları yapılacak. Başkent Doha’nın
kuzeyindeki Lusail kenti de etkinlik merkez-
lerinden birini oluşturuyor. Burada her biri 15
bin kişi kapasiteli Arkadia ve Arafia etkinlik
alanlarında müzik konserleri düzenlenecek.
Taraftarlar, her stadyumun çevresinde 21 ayrı
noktada 6 binden fazla kültür, sanat ve
eğlence etkinliklerine katılabilecek. 

BÜYÜK ETKİNLİKLER
VE EĞLENCE ALANLARI



Birleşmiş Mil-
letler (BM) Genel
Kurulu’nun “Ço-
cuk Haklarına Dair
Sözleşme”yi imzaladığı
20 Kasım 1989’dan bu yana
her yıl 20 Kasım “Dünya Çocuk
Hakları Günü” olarak kutlanıyor. Suriye,
dünyada çocuk hakkı ihlallerinin en çok
tescil edildiği ülkeler sıralamasında baş-
larda yer alıyor. İç savaşın 11 yılı aşkın
süredir devam ettiği ülkede çocuklar,
şiddetin her türüne maruz kalıyor. Si-
villere yönelik hak ihlallerini kayıt altına
alan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR),
Mart 2011-Mart 2022’de iç savaşta ya-
şamını yitiren çocuklardan yaklaşık 30
binini belgeledi. Bombardıman ve terör
saldırılarında yaralanan veya engelli
kalan çocukların sayısı ise henüz bilin-
miyor. BM İnsani Yardım Koordinasyon
Ofisine (OCHA) göre, önemli bir bölümü
çocuklardan oluşan 6,5 milyondan fazla
kişi de ülke içinde yerinden edildi. BM
Çocuklara Yardım Fonu’na (UNICEF)
göre, Suriye’de en az 2,4 milyon çocuk

okula gide-
miyor. Yok-
sulluğun pen-
çesindeki ül-
kede okul
çağındaki

ç o c u k l a r,
ders sıraları yerine ailelerinin geçimine
destek olmak için çalışmak zorunda ka-
lıyor. Henüz 8 yaşındayken Halep’te
Esed rejimi güçlerinin hava saldırısında
yaralanan 14 yaşındaki Muhammed
İdris, hayatı kararan yüzbinlerce çocuktan
sadece birisi. Saldırı sonucu 3 el parmağı
ve avucunun bir kısmı kopan, sırtından
da yaralanan İdris, yürümekte de zorluk
çekiyor. Muhammed İdris, halen Suri-
ye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde 6 yıldır
bir kampta babaannesi ve kendisi gibi
yetim kuzenleriyle yaşıyor. İdris, fiziki
durumundan dolayı arkadaşlarıyla oy-
nayamadığı için okula gidemiyor.

“TEKRAR ESKİSİ GİBİ 
OLMAK İSTİYORUM”

Halepli çocuk, AA muhabirine açık-

lama yaptığı sırada, durumunun kendisini
çok üzdüğünü dile getirerek göz yaşlarını
tutamadı. İdris, “Halep’te babamla alış-
verişe çıktığımızda bir uçak saldırısı son-
rası bina enkazı altında kaldık. Hastanede
gözümü açtığımda yaralandığımı gördüm.
Babam da yaralıydı. Saldırıda elimden,
bacağımdan ve bel bölgemden yaralan-
dım. Şu an arkadaşlarımla çıkıp futbol
oynayamıyorum, koşamıyorum.” dedi.
Saldırının okul hayatını da olumsuz et-
kilediğini belirten İdris, tekrar okuluna
dönüp bahçesinde arkadaşlarıyla koşup
oynamayı hayal ettiğini söyledi. İdris,
saldırının kendisinde bıraktığı acı izlerden
dolayı okula gidemediğini kaydetti. Ha-
yırseverlerin destekleriyle çadırda ya-
şamlarını sürdürdüklerini dile getiren
İdris, “Tekrar eskisi gibi olmak istiyorum.
Benim durumumdaki çocukları iyileş-
tirmek için doktor olmak istiyorum.”
diye konuştu.

“SURİYE DIŞINDAKİ 
ÇOCUKLAR GÜVENDE YAŞIYOR”
14 yaşındaki Halepli Abdülgani Ga-

nim de 6 ay önce Azez ilçe merkezinde

terör örgütlerince patlatılan bir bomba
yüzünden engelli kaldı. 3 yaşındaki ku-
zenini parkta dolaştırmak için dışarı
çıkan Ganim, patlama sonucu sağ ba-
cağını kaybetti. İç savaş nedeniyle okul
hayatını bitirmek zorunda kalan Halepli
çocuk, kaportacıda çalışarak ailesinin
geçimine destek olmaya çalışıyordu.
Ganim, “14 yaşındayım. Azez’de 6 ay
önce bir çöp konteynırına yerleştirilen
bombanın patlaması sonucu bacağım-
dan yaralandım. Sonra bacağımı kesmek
zorunda kaldılar. Yerine protez taktılar.”
dedi. Terör saldırısı öncesi ailesine des-
tek olmak için çalıştığını söyleyen Ga-
nim, “Şimdi çalışamıyorum, koşamı-
yorum, arkadaşlarımla maç yapamıyo-
rum. Suriye dışındaki çocuklar güvende
yaşıyor, patlamalar olmuyor.” ifadelerini
kullandı. Ganim, yeni durumuna alış-
makta zorluk çektiğini vurgulayarak,
şunları kaydetti: “Büyüyünce ne ola-
cağımı bilmiyorum. Eskiden futbolcu
olmayı hayal ediyordum ancak kopan
bacağımdan dolayı bu hayalim gerçek-
leşmeyecek.” (AA)
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Cumhurbaşkanlığı hi-
mayesinde, Flora Araştır-
maları Derneği ve Ali Ni-
hat Gökyiğit (ANG) Vakfı
iş birliğinde, 300’den fazla
bilim insanının katkıları,
80’e yakın “bilim ressamı”
olarak adlandırılan çize-
rin çalıştığı ve 30 ciltten
oluşacak projenin 3. cildi
basıldı. Kitap yazarların-
dan Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Evren Cabi, AA muhabirine, bitki isimlerinin
Latince ve İngilizce olarak bilindiğini, pro-
jede ise her bitkiye ve alt türüne Türkçe
isim verildiğini söyledi. Cabi, bitki isimleriyle
ilgili bir kılavuz yayınlandığını, türlerin
bundan sonraki kullanımlarında Türkçe
isimlerin daha yaygınlaşacağını kaydetti.
“Smilax aspera” bitki isminin “Gıcır dikeni”
olarak Türkçeleştirildiğini aktaran Cabi,
bu konuda bilim insanlarının metodolojiye

bağlı kaldığını vurguladı. Cabi, bitki isim-
lerinin Türkçe yazılmasının önemine işaret
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir şeyi
korumak için öncelikle tanımak, bir isimle
seslenebilmek lazım. Aidiyet duygusu oluş-
malı. Proje kapsamında her bitki türünün
ya da alt türünün bir Türkçe ismi olacak.
Daha önce yaygın Latince isimleri kulla-
nıyorduk. Bu isimleri Türkçe olarak bile-
ceğiz. Farkındalık yaratmak ve koruma

biyolojisi anlamında da çok önemli
bir katkı olacak.” Türkiye’deki
yaklaşık 12 bin bitki taksonunun
yüzde 30’unun ülkeye has oldu-
ğunu aktaran Cabi, “İnanılmaz
bir zenginlik. Bu zenginliği top-
lumun bütün katmanlarıyla pay-
laşmalıyız, kıymetini anlamak adı-
na onları daha iyi tanımalıyız. Bu
eserin ilk defa Türkçe yazılacak
olması, kendi toplumumuz ile pay-
laşmak adına, yerli ve milli açıdan
çok önemli.” ifadelerini kullandı.
Cabi, ciltlerde bazı bitki türlerinin

renkli çiziminin bulunacağını anlattı. Flo-
ranın, “belli bir alandaki bitki envanteri”
olarak tanımlanabileceğini aktaran Cabi,
şunları kaydetti: “Belli bir alanda, bölgede
bulunan bitkilerin listesi, envanteri oluş-
turulup kayıt altına alınırken, detaylı
bilgiler de veriliyor. Resimli Türkiye Flo-
rası’nın daha önce hazırlanmış Türkiye
Florası’ndan önemli farkı, burada her türün
bir çizimi olacak. Vatandaşlar görsel olarak
bu bitki resimlerine ulaşabilecek. Farkın-
dalığı arttırma noktasında çok önemli ol-
duğunu düşünüyorum. Bunun yanında
toplumun bitkilere ilgisi, mevcut bitki zen-
ginliğimizin toplum tarafından daha iyi
algılanması adına çok önemli bir eser ola-
cak.” Projede, birinci cilt 2014’te ikinci cilt
2018’de yayımlandı. 12 bin çeşit bitki türü
30 ciltte resimleriyle yer alacak. Türkiye’nin
bitki çeşitliliğinin kısaca tanıtılması ve
buna katkıda bulunan coğrafya, yer şekilleri,
jeoloji, toprak, iklime ait özet bilgiler de
eserde yer alıyor. (AA)

İç savaşın 11 yıldan fazla süredir
devam ettiği Suriye’de
bombardıman ve terör
saldırılarında yaralanarak
engelli durumuna düşen
çocuklar, eskisi gibi koşmayı 
ve arkadaşlarıyla oyunlar
oynamayı hayal ediyor.

‘Savaşın
çocukları’ 

Yunanistan’daki mülteci
kampındaki dram kitaplaştı

Türkiye’nin bitki çeşitliliğini
tek eserde toplamak
amacıyla Cumhurbaşkanlığı
himayesinde hazırlanan
“Resimli Türkiye Florası”
projesi, bitkilerin Türkçe
isimleriyle tanınmasına
katkı sunacak.

Bitkileri Türkçe isimleriyle tanıtacak:

“Resimli Türkiye Florası” 

Yunanistan’ın Yanya şehri yakınlarındaki
Katsikas’taki bir mülteci kampında 2016 yı-
lında mültecilerle birlikte geçirdiği 40 günü
yazdığı bir kitapta anlatan İspanyol gazeteci
Jose Nunez Tena, Avrupa’da göçmen soru-
nunun altında yatan en büyük sebebin “bilgi
kirliliği ve önyargılar” olduğunu söyledi. İs-
panyol gazeteci Jose Nunez Tena, “Shukran
My Friends (Teşekkürler Kardeşim)” adıyla
kitap kaleme aldı. Tena, AA muhabirine
verdiği demeçte, Katsikas mülteci kampında
yaşadığı “zorlu günleri” ve kitap yazma sürecini
anlattı. Mültecilere yardım etmek için gönüllü
olarak 2016’da Yunanistan’a giden Tena, “dü-
zensiz göçmenlere ve mültecilere yönelik dü-
şüncelerinde iç dünyasını ve bakış açısını de-
ğiştiren, burada yaşadığı olayları kaleme
alarak, birikimlerini paylaşmak istediğini”
aktardı. Tena, mültecilere yemek ve giyecek
dağıtmak, sorunları çözmede
aracı olmak düşüncesiyle baş-
ladığı yolculuğun, istem dışı
şekilde çok farklı yerlere git-
tiğini “zor ama aynı zaman-
da güzelliği de olan bu
40 günün sonunda
yol rehberi olabile-
cek bir kitabın
çıktığını” ifade
etti. İspanyol
gazeteci, “Mül-

teciler bezden yapılma, su geçiren çadırlarda
bekletiliyordu. Yağmur yağdığında durum
tam bir felaketti. Ayrıca ne kadar beklemeleri
gerektiği, geleceklerinin ne olacağına ilişkin
hiçbir bilgi verilmiyordu. Bu büyük bir çaresizlik
ve hayal kırıklığı yaratıyordu. Oradaki insanlar
savaştan kaçtıkları için gelmişlerdi ve senden
farklı değildiler. Bu muameleye layık olmak
için hiçbir şey yapmadılar. Bunları görünce
Avrupalı ya da dünyanın herhangi bir yerinde,
nereli olursanız olun, insanlığınızdan utanı-
yorsunuz.” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK HATA BİLGİ 
KİRLİLİĞİ VE ÖNYARGILARIN 
AYNI SEPETİN İÇİNE KONULMASI”
“Katsikas kampı benim için tam bir eğitim

kursu oldu. Gözlerini açıp ağzını kapattığın
bir dünya. Çünkü önyargıları yıkan şeyleri
öğrenmeye başlıyorsun.” diyen Tena, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Gün ve gün birlikte olduğun
insanlarla bir süre sonra sorunlarını da pay-
laşarak arkadaş oluyorsun. Aradıkları ne? Ne-
den ülkelerini terk ettiler? Bunları sorgulamaya
başlıyorsun. Senin dünyan kadar değerli başka

bir dünya olduğunun farkına
varıyorsun. Avrupa’daki bir-
çok kişi gibi benim de ön-
yargılarım vardı. Bu önyar-
gılar siyasal, dinsel ve ırkla
ilgili sebeplerden. En büyük

hata da bilgi kirliliğinin ve
ö n -
yar-

gıların aynı sepetin içine konulması. Ama bu
kamplara gittiğin vakit öğrenmeye başlıyorsun.
Avrupa ve dünyanın geri kalanında çok fazla
bilgi kirliliği ve üzerinde oldukça çalışılması
ve kırılması gereken önyargılar var.”

“ARKADAŞIM, BEN KÖTÜ DEĞİLİM. 
BEN KÖTÜLERDEN KAÇIYORUM”
Tena, kampta en çok çocuklarla yaptığı

sohbetlerden etkilendiğini vurgulayarak, “Ya
savaştan ya da DEAŞ’tan kaçanlar vardı. Her
insanın hikayesi çok etkileyici ama en vuru-
cuları çocuklarınki. Kampta çok fazla çocuk
vardı. Çocukların dünyaları farklı, çok daha
saf ve temiz. neden evlerinden kaçmak ve
Avrupa’da yeni bir hayat aramak zorunda ol-
duklarını bilmiyorlardı. Suriyeli 7 yaşındaki
bir çocuk, bana (Arkadaşım, ben kötü değilim.
Ben kötülerden kaçıyorum) demişti. Aslında
bu kamplardaki tüm mültecilerin hissettiği
genel duyguydu. Bunu herkesin anlaması la-
zım.” şeklinde konuştu. Yunanistan’daki mül-
teci kampının durumunu, sefaleti gördüğünde
bir ara “Avrupalı olmaktan utanma” duygusu
yaşadığını aktaran Tena, bunun “siyasi değil,
insanlığından utanma anlamında olduğunun”
altını çizdi.

“ÖNYARGILARI ANCAK 
KONUŞARAK, DİYALOG 
KURARAK YIKABİLİRİZ”
Tena, “Rusya’ya karşı savaştan kaçan Uk-

raynalılara hemen evlerini açan Avrupalılar,
aynı tavrı, ülkelerindeki savaştan kaçan Su-

riyeliler için göstermedi. Sence bunun nedeni
ne?” şeklindeki bir soruya “Siyasetle, ideo-
lojik ve dinsel önyargılarla çok bağlantılı

olduğunu düşünüyorum ama keşke tam
cevabını ben de bilsem. Cihatçılık Avru-

pa’da çok korkutan bir şey. Burada tabi ciddi
bir dezenformasyon var. Aslında bazılarının
kötü olarak gördüğü insanlar sadece kötülerden
kaçanlar. Ama bunu görmek gerekiyor. Bu
önyargıları ancak konuşarak, diyalog kurarak
yıkabiliriz.” cevabını verdi. (AA)

Yunanistan’da bir mülteci
kampında 2016’da mültecilerle
birlikte geçirdiği 40 günü
yazdığı bir kitapta anlatan
İspanyol gazeteci Tena,
Avrupa’da göçmen sorununun
altında yatan en büyük sebebin
“bilgi kirliliği ve önyargılar”
olduğunu kaydetti.


