
Mudanya’da otomobilinin direksiyon hakimiyetini 
kaybeden kadın sürücü takla attı. Sıkışan kadın 
sürücü hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, 
kaza Mudanya Bursa yolunda meydana geldi. Zehra 
G. idaresindeki 34 ED 8217 plakalı otomobil, Resul 
Ö. hakimiyetindeki 16 DR 207 plakalı araçla çarpıştı. 
Kazada Resul Ö.’ nün kullandığı otomobil kaldırama 
çarparak durabilirken, direksiyon hakimiyetini kay-
bederek takla atan otomobilin sürücüsü Zehra G. 
ise araçta sıkışarak yaralandı.  n 3. sayfada

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2022-2026 
döneminde görev yapacak konsey başkanları 
ve başkan yardımcıları ile bir araya geldi. 
Başkan Burkay, sektör konseylerinin ‘günü 
kurtaran değil geleceği inşa eden’ bir anlayışla 
çalıştıklarını belirterek, yeni dönemde de her 
bir sektör için stratejik yol haritası oluştura-
caklarını açıkladı.   n 5. sayfada

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan’dan ödül alan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi adeta ödüle doymuyor. Bursa bu 
kez ise Sakarya’da düzenlenen gecede 3 ayrı 
kategoride aldığı ödülle çalışmalarını taçlandırdı. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, “3 ayrı kategoride güzel ve özel ödüller 
aldık. Ben ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür 
ediyorum” dedi. n 8 sayfada

Büyükşehir’e 3 ödül daha

İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, üç ülkenin 
konsolosluğunu kapatma 
kararını “60 milyon turist 
hedefi koyduğumuz günde, 
Türkiye’de yeni bir psikolojik 
harp başlatmanın eşiğinde 
olmuşlardır” şeklinde de-
ğerlendirdi. 

n 7. sayfada
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BTSO sektör konseylerinde 
yeni dönem başladı

n Haberi 6’da

 “Kur’an-ı Kerim 
yakılması kabul 

edilemez”
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“Para için  
Müslüman kanı 
akıtmak istemem”

Sayı: 2713 Fiyat: 2 TL3 ŞUBAT 2023 CUMAII. Murad 
Haziran 1404 - 3 Şubat 1451

Siyaset bilimci ve Fransız Ulusal Bilimsel 
Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Di-
rektörü Dr. François Burgat, İsveç’te Kur’an-
ı Kerim yakılmasını ve Avrupa ideallerinin 
çöküşünü AA Analiz için değerlendirdi. 
AA’nın sorularını yanıtlayan Burgat, Kur’an’a 
saldırarak Müsmümanları incitmek iste-
diklerini belirtirken, “Bu ifade özgürlüğünün 
yüzde 1’i Tevrat’a yapılsa anında suçluilan 
edealerdi” ifadelerini kullandı. İşte Burgat’ın 
AA’ya verdiği mülakat: 

AVRUPA’DA NEFRET SUÇLARINA  
NEDEN İZİN VERİLİYOR? 
Avrupa’da veya Batı’da genel olarak 

hegemonya durumunda olduğumuz bir 
dönemden uzaklaşıyoruz. Yeryüzünde 
başka kavimlerin de olduğu ve en azından 
evrensellik söylemine katkı sağlama hakları 
olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Biz bunu 
reddediyoruz. Bu bağlamda ben Avrupa’ya 
“yaralı dev” diyorum. Bu dev artık bir 
dev olmadığını hissediyor. 

NEFRET SUÇLARI  
“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”YLE  
NASIL BAĞDAŞTIRILIYOR? 
Sosyal medyada “Şiddetimiz sembolik.” 

diyorlar. Bu sözde “Şiddetimiz sembolik.” 
bahanesinin sınırı nedir? Gerçek sınır 
çifte standarttır. İfade özgürlüğü kendisini 
tek bir tarafla sınırlamaz. Bahsi geçen 
ifade özgürlüğüyse hep aynı yönde. Her 
zaman Müslümanlara karşı. 

BATI’NIN SEÇİLMİŞ  
DUYARLILIKLARI MI VAR? 
Kur’an’a saldırarak Müslümanları in-

citmek istiyorlar. Böyle bir yaklaşımın ya 
da bahanenin sınırı ise uygulanan çifte 
standarttadır. Eşcinselliği, LGBT’yi veya 
Yahudileri kı-
nayan bir 
gösteriyi 
asla yapa-
mazlardı. 
İsviçre’de ve 
Fransa’da kamusal 
alanda Tevrat yakıl-
mayacağını ifade ettiler. 
Bu durumun asıl yumu-
şak karnını ve bu yaklaşımın 
karanlık tarafını ifşa eden de 
budur. Bu seküler bir yaklaşım 
değil. Bu dinden kurtulmak is-
teyen birinin yaklaşımı değil. Kor-
karım ki bu durum, dünya üze-
rinde özellikle belirli bir toplumsal 
gruba karşı bir saldırı niteliğinde. 
Eğer bu “ifade özgürlüğü”nün onda 
biri hatta yüzde biri Tevrat’a karşı veya 
bir Yahudi’ye karşı yapılsaydı, anında suçlu 
ilan edilirlerdi. Anında ana akım medyada 
yasaklanırdınız. 

AVRUPA İDEALLERİNİN  
SONUNA MI GELİYORUZ? 

“Maalesef evet” yanıtını vermek du-
rumunda hissediyorum. Batı evrenselciliği, 
Batı kültürel hegemonyasıyla özdeşleşti-
rildiği surette işlevsel olmuştur. Herkes 
İngilizce konuştuğunda ve herkes aynı 

kültürde birleştiğinde evrensel değerlerden 
bahsetmek kolaydır. Fakat asıl kültürel 
anlamda güç dengeleri bozulduğunda Av-
rupa’da durum ne olacak? Farklı sesleri 
kabul etmekte zorlanıyorlar. Bu sesler 
her ne kadar evrenselliğin gereklerine 
saygılı sesler de olsa katılımlarına izin 
verilmiyor. Bu nedenle oldukça kötüm-
serim. Fransa dışından olaylara müdahil 
olduğumda çoğunlukla “Belki durumu-

nuzun zor olduğunu düşünüyor-
sunuz ama inanın ki, bir Fran-

sız vatandaşı 
v e y a 

Ameri-
kan va-

t a n d a ş ı 
olarak be-

nim durumum 
sizinkinden daha 
karanlık. Eğer Su-
riyeli, İranlı veya 

Yemenliyseniz hala 
bazı zorluklarla karşılaşı-
yorsunuz. Fakat sizin top-
lumunuz doğru yöne doğru 

ilerliyor.” diyorum. Fakat 
korkarım ki biz Batılılar 
son dönemde neredeyse 
geriye doğru gidiyoruz. 
Toplumlarımızın çeşitli-

liğini temsil etme becerimiz geriye doğru 
gidiyor. Beni karamsarlığa iten de bu. 

YÖNETİCİ SEÇKİNLERİN VE  
MEDYANIN BU SALDIRILARA  
TEPKİSİ NE OLDU? 
Aşırı sağ kanadın oranı gittikçe artıyor 

ve yönetici seçkinler giderek daha fazla 
taviz veriyor. Fransa’da durum gayet açık. 
Cumhurbaşkanı (Emmanuel) Macron 
Fransa’yı aşırı sağdan koruyacağını vur-
gulayarak seçilmişti. Fakat Parlamento 
seçimlerini kaybettikten sonra artık aşırı 

sağla gittikçe daha fazla işbirliği yapmaya 
başladı. İsveç’te yaşananlar neredeyse 
aynı şekilde Fransa’da Chalie Hebdo hi-
kayesinde yaşandı. 

AVRUPALILAR SEKÜLERLEŞTİKLERİ  
İÇİN MÜSLÜMAN HASSASİYETLERİ  
ANLAMIYOR MU? 
Bir dereceye kadar evet diyebilirim. 

Aslında biz Hristiyan değiliz, Hristiyanlıktan 
çıkartılmışız diyebilirim. Fransa’da durum 
bu şekilde. Bundan 50-60 yıl önce dini 
sembollere saldırmak tamamen imkansız 
olurdu. Şu anda bu yapılabilen bir şeye 
dönüştü. Tüm Avrupa’da kamusal alanda 
gittikçe daha fazla Müslüman görmeye 
başladık. Korumak istedikleri bizimkinden 
farklı bir dinleri ve kültürleri var. Özellikle 
zorlu ekonomik koşullarda bir düşman 
bulmanın kolay olduğunu düşünüyorum. 
Avrupa’nın ortak paydası budur. 

İSVEÇ BAŞBAKANININ  
SALDIRIYI KINAMASINI NASIL  
DEĞERLENDİRİYORSUNUZ?  
Çok şüpheci bir şekilde, bunun bir 

güçler dengesi olduğunu söyleyebilirim. 
Çünkü NATO çatışmasında Türkiye’nin 
tavrına göre bir bedel ödeyecekler. Bazen 
insanlar ödeyecekleri bedeli ölçmek için 
tepkileri duymaya ihtiyaç duyar. Şu anda 
bu bedeli ölçüyorlar ve bu hususta ölçüp 
tartacaklar. Aynı husus Fransa için de 
geçerli. Onlar da toplumun şu anda az 
veya çok egemenlik kurduğumuz bu ke-
siminin sembolik sistemini aşağılamaya 
iznimiz var mı konusunu tartışacaklar. 
Yahudiler veya İsraillilere karşıysa asla 
böyle “ifade özgürlüğü” gösterileri yapa-
mazsınız. Batı’da devam eden bir tartışma 
var fakat sonuçları ne olur bilemem. Aşırı 
sağ son 25 yıldır yayılmaya devam ediyor. 
O nedenle en kötü ihtimalleri de göz ardı 
etmiyorum. (AA)

Ifade özgürlüğü sadece  
Müslümanlara karşı!
Ifade özgürlüğü sadece  
Müslümanlara karşı!

Siyaset bilimci ve 
Fransız Ulusal Bilimsel 
Araştırma Merkezi 
(CNRS) Araştırma 
Direktörü Dr. François 
Burgat, aşırı sağ kanadın 
gittikçe arttığını ve 
yönetici seçkinlerin 
giderek daha fazla taviz 
verdiğini söyledi. 

Fransız siyaset bilimci Dr. François 
Burgat, Müslümanlara karşı işlenen 
nefret suçlarını değerlendirdi:

Takla atan kadın  
sürücü ucuz kurtuldu 

Yıldırım’da dayanışma 
ruhu yaşıyorYıldırım Belediyesi 

Sosyal İnovasyon ve 
Girişimcilik Merkezi 

kursiyerleri ‘Bir El De Sen 
Uzat’ projesi kapsamında 

1000 çocuk ve genç için 
eşofman üretiyor.

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon ve 
Girişimcilik Merkezi kursiyerleri Yıldırımlı ço-
cukları gülümsetmeye devam ediyor. Daha 
önce atık ağaç parçalarını çocuklar için oyuncağa 
dönüştüren kursiyerler, bu sefer de ihtiyaç 
sahipleri için kıyafet üretti. 

Başkan Önder Tanır’dan  
Erdoğan’a 24 yıllık sürpriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı zi-
yaret eden Kestel Belediye Başkanı Önder 
Tanır, Erdoğan’ın 19 Ocak 1999 tarihinde 
Kestel ziyareti sırasında çekilen fotoğrafını ve 
günün gazete manşetinin yer aldığı tabloyu 
kendisine hediye etti. n 4. sayfada

n 4. sayfada

“Konsolosluk kapatmak 
yeni psikolojik harp”

“Milli Teknoloji  
Hamlemiz sayesinde 

Türkiye Yüzyılı’nı  
konuşabiliyoruz”
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Yıldırım Belediyesi, Niyazi Mısri ta-
rafından bulunup, 1700’lü yıllarda Ye-
dekçi Ali Efendi tarafından inşa edilen 
ve zamanla tahrip olarak günümüze ula-
şamayan türbe ve mescitten kalan Aşık 
Yunus, Yunus Emre ve aşıkların önderi 
Abdürrezzak’a ait kabirleri binalar ara-
sından kurtararak hak ettiği değere ka-
vuşturuyor. Kamulaştırma çalışmalarının 
tamamlanıp yıkımların gerçekleştirildiği 
türbe alanında, gerekli çevre düzenle-
meleri devam ediyor. Aşık Yunus Türbesi 
peyzaj çalışmaları kısa süre içerisinde 
tamamlanarak önemli bir eser daha Yıl-

dırım Belediyesi tarafından gün yüzüne 
çıkarılacak. 

AŞIK YUNUS’A VEFA 
Yıldırım’ın önemli değerleri arasında 

yer alan ancak geçmişte yapılan hatalar 
nedeniyle bugüne kadar hak ettiği değeri 
göremeyen Âşık Yunus’un ve berabe-
rindeki isimlerin ebedi istirahatgahları-
nın, bölgede yapılan yıkımlarla meydana 
çıkarıldığını ifade eden Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, “Karamazak Ma-
hallemizde, Yeşil Külliyesi ile Emirsultan 
Külliyesi arasındaki bir noktada yer alan 

Emir Sultan Hazretleri’nin dervişi olarak 
bilinen Sufi Şair Âşık Yunus’un üç apart-
man arasındaki boşlukta bulunan türbesi, 
dar bir koridordan geçilerek ziyaret edi-
lebiliyordu. Bizler de Yıldırım Belediyesi 
olarak türbenin etrafını açmak için bir 
çalışma başlattık. Türbeyi ortaya çıkar-
mak için gerekli kamulaştırmaları yapıp 
yıkım işlemini tamamladık. Ekiplerimiz 
şu anda türbenin etrafında peyzaj çalış-
maları yürütüyor. Yıldırım’ın önemli de-
ğerlerinden biri olan Âşık Yunus’a vefa 
borcumuzu ödeyeceğiz” dedi. (İHA)

Yıldırım 
Belediyesi, türbesi 

binalar arasında 
kalan Aşık Yunus 

Türbesi’nin etrafını 
açmak için 
yürüttüğü 

çalışmalar devam 
ediyor.

Nilüfer Belediye Meclisi, Şubat ayı 
toplantısının ilk oturumunu Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem başkanlı-
ğında, Nilüfer Barış Meclisi Salonu’nda 
gerçekleştirdi. Gündem maddeleri ve 
önergelerin görüşülerek karara bağlandığı 
toplantıda Nilüfer Belediye Meclisi, sosyal 
belediyecilik örneği olan bir karar da 
aldı. Nilüfer Belediyesi, ikameti Nilüfer’de 
olan ve ikametini Nilüfer’e taşıyacak olan 
üniversite öğrencilerinin şehir içi ulaşım 
giderlerine önemli bir destek sağlayacak. 
Buna göre, 5 bin üniversite öğrencisinin 
şubat-haziran ayları arasında 160 binişlik 
Burulaş Öğrenci Abonman 1. Tip (Kısa 
hat) kartının ulaşım giderlerini, Nilüfer 
Belediyesi üstlenecek. 5 bin üniversite 
öğrencisinin 160 binişlik ulaşım abonman 

kartının masrafları, 5 ay boyunca Nilüfer 
Belediyesi tarafından karşılanacak. Nilüfer 
Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı 
kararla birlikte, üniversite öğrencilerine 
yönelik gerçekleştirdikleri hizmetlere bir 
yenisini daha eklediklerini belirten Başkan 
Turgay Erdem, “İlçemizde yoğun olarak 
yaşayan üniversite öğrencilerine ulaşım 
desteğinde de bulunacağız. Bu sayıyı ilk 
olarak 5 bin olarak ön gördük. Daha 
fazla talep olursa bunu değerlendireceğiz. 
Hem öğrencilerimize katkı olsun hem 
de onlara Nilüferli olduklarını hissettirmek 
için böyle bir karar aldık” dedi. İkamet 
adresi Nilüfer’de olan ve ikametini Nilü-
fer’e taşıyan üniversite öğrencilerinin bu 
hizmetten faydalanabileceğini söyleyen 
Başkan Turgay Erdem, “Öğrencilerimizin 
üniversitelerin açık olduğu zaman içinde 
ulaşım giderlerine destek olacağız. Nilü-
fer’de ikamet eden üniversite öğrencileri 
bu imkanlardan faydalanacak. Bildiğim 
kadarıyla yurtlarda kalan öğrenciler, ika-
metgah alamıyorlar. Eğer onlar da ika-
metlerini Nilüfer’e alırsa, bu hizmetten 
faydalanabilirler” diye konuştu. Bu hiz-
metten faydalanmak isteyen üniversite 
öğrencilerinin başvuruları için duyuru, 
önümüzdeki günlerde Nilüfer Belediye-
si’nin sosyal medya hesaplarından yapı-
lacak. (İHA)

Tarihi sokakları, öpüşen çatıları, tu-
ristik mimarisi ve birbirinden değerli 
göz dolduran güzellikleri ile yerli ve 
yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen 
Manisa’nın Kula ilçesi, ziyaretçilerini 
ağırlamaya devam ediyor. Tarihi ve turistik 
yapısını yerinde incelemek için yaşayan 
müze Kula’yı ziyaret eden Bursa Koza 
Kültür Sanat ve Doğa Derneği üyeleri, 
Kula’ya hayran kaldı. Kula Yaren Efe 
Ekibi Yetiştirme Tanıtma ve Yardımlaşma 
Derneği üyeleri tarafından tarihi Beyler 

Evi’nde karşılanan ve yaren gösterisi ile 
Kula’ya özgü yaren türküleri tanıtılan 
dernek üyeleri, Rehber Mehmet Ali Ka-
rasöğüt eşliğinde Kula’da yaptıkları gezi 
de yaşayan müze Kula’ya hayran kaldı. 
Bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ih-
mal etmeyen Bursalı doğa severler, Ku-
la’nın tarihi mimarisini yakından gör-
menin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
Pandemi döneminde Kula’ya yaptıkları 
ziyarette dernek üyelerinin Kula’ya hayran 
kaldığını ve kısa zaman sonra 46 kişilik 
grupla yeniden Kula’nın göz dolduran 
mimarisi ile bir araya geldiklerini dile 
getiren Bursa Koza Kültür Sanat ve Doğa 
Derneği üyesi Görsel Sanatlar Öğretmeni 
Metin Yazar, Kula’nın ilgi çekici özellik-
lerini yerinde inceleme fırsatına doya-
madıklarını söyledi. Kula’yı tanıtmak 
için Kula’nın en eski yaren ekibi olarak 
Türkiye’nin dört bir yanında dernek üye-
leri ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini 
dile getiren Kula Yaren Efe Ekibi Yetiştirme 
Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Uğur Yiğen, Kula’ya gelen ziyaretçileri 
ağırlamaktan ve Kula’ya özgü gösteriler 
ile yaren türkülerini dinletmekten mut-
luluk duyduklarını söyledi. (İHA)

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 
İlahiyat Fakültesi ve Bursa İlahiyat 
Vakfı’nın düzenlediği Molla Fenari 
İslam Araştırmaları Ödülleri ger-
çekleştirilen törenle sahiplerine tak-
dim edildi. 

İlahiyat Fakültesi Akademik Ge-
nel Kurul Salonu’nda yapılan tö-
rende Doktora dalında birinci seçilen 
Dr. Fatma Seda Şengül, ödülünü 

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz’dan aldı. Araştırma Görevlisi 
Emine Yelbey Aydın’ın koordina-
törlüğünü yürüttüğü ve beşincisi 
düzenlenen Molla Fenari İslam Araş-
tırma Ödüllerinde Doktora Mansi-
yon ödülüne layık görülen Dr. Esra 
İrk’a ise ödülünü Fakülte Dekanı 
Prof. Dr. Ali Kaya verdi. Yüksek li-
sans dalında birinci olan Merve 

Ünal ve Yüksek lisans dalında man-
siyon ödülünü kazanan Büşra Nur 
Yıldız’a da belgeleri takdim edildi. 
Dereceye girenlerin çalışmalarını 
anlattığı kısa sunumların ardından, 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz 
ve Dekan Prof. Dr. Ali Kaya’nın yap-
tığı tebrik konuşmaları ile program 
sona erdi.  

(İHA)

İnegöl’de yaşayan bedensel en-
gelli adamın 3 ay önce beslemeye 
başladığı sokak köpeği ‘Karabaş’ 
yanından bir an bile ayrılmıyor. 
Engeli yüzünden eliyle dahi okşa-
yamadığı Karabaş ismini verdiği 
köpek, sahibinin tedavi gördüğü 
hastane önünden hiç ayrılmıyor. 

Arif Korkmaz (50), doğumdan 
5 ay sonra havale geçirmesi sonucu 
bedensel engelli kaldı. Sandalyeye 
mahkum olarak hayatını sürdüren 
Korkmaz, 3 ay önce kıraathane 
önünde otururken yanına gelen 
sokak köpeğini besledi. Karnı doyan 
köpek bir daha Korkmaz’ın peşin-
den ayrılmadı. Korkmaz, nereye 
gitse Karabaş, peşinden giderek 
yalnız bırakmadı. Sahiplendiği kö-
peğin başını engelli olması nede-
niyle bir kez bile okşayıp sevemeyen 
Korkmaz’a Karabaş moral veriyor. 
Karabaş, tedavi için İnegöl Devlet 
hastanesine giren sahibini hastane 
kapısında saatlerce bekliyor. Ka-
rabaşı sahiplenen bedensel engelli 
Arif Korkmaz, “3 ay önce beslemeye 
başladım. O gün bugündür peşim-
den ayrılmıyor. Sokak köpeği. Za-
rarsız bir köpek. Benim peşimi bı-
rakmaz. Hastaneye tedaviye geldim. 
Göğsümde bir ağrı vardı. Tedaviye 
geldim. Benim moral kaynağım 
oldu Karabaş.” dedi. (İHA)

İnegöl’e bağlı kırsal İsaören 
Mahallesi’de bu yıl 6’ncısı yapılan 
etkinlikte, 2003 celp döneminde 
silah altına alınacak 11 genç için 
“asker mevlidi” programı düzen-
lendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin 
ardından Mevlid-i Şerif okunan 
programda, dua edildi. Askere gi-
decek gençlerin ellerine anneleri 
tarafından kına yakıldı. Mehter 
ve sema gösterilerinin ardından 
gençler yöreye ait oyun havası ile 
eğlendi. İnegöl Belediye Başkan 
Yardımcısı Oğuzhan Uslu, etkin-
likte yaptığı konuşmada, birçok 
asker eğlencesine katıldıklarını, 
dini duyguların ön plana çıktığı 
bu programdan keyif aldığını söy-
ledi. İsaören ve Çevre Köyleri Kırsal 
Kalkınma Kooperatifi Başkanı Er-
han Ulu ise geleneksel hale gelen 
etkinlikte, imece usulü ile köylü-
lerin desteğiyle pilav ve ayran ik-
ramı yapıldığını ifade etti. (AA)

Bursa’da önceki gün şehir mer-
kezinde kar yağışı etkisi göster-
mesiyle beraber çocuklar sokaklara 
akın ederek poşetlerler kaydı ve 
karın tadını çıkardı. 

Önceki sabah saatlerinde kar 
yağışı Bursa şehir merkezinde etkili 
oldu. Kar yağışına hazırlıksız ya-
kalanan sürücüler zor anlar ya-
şarken çocuklar ise bu durumu 
fırsata çevirdi. Evlerinden aldıkları 
poşetlerle sokaklara akın eden ço-
cuklar kayarak karın tadını çıkardı. 
(İHA)

Molla Fenari İslam Araştırmaları Ödülleri sahiplerini buldu

Nilüfer’den üniversite 
öğrencisine ulaşım desteği

Nilüfer Belediyesi, üniversite 
öğrencilerinin şehir içi ulaşım 
giderlerini üstlenecek. İkameti 
Nilüfer’de olan üniversite 
öğrencilerinin, 160 binişlik 
Burulaş Öğrenci Abonman 1. Tip 
(Kısa hat) kartının ulaşım 
masrafları, şubat-haziran ayları 
arasında Nilüfer Belediyesi 
tarafından karşılanacak.

Tarihi ve turistik yapısıyla 
binlerce yerli ve yabancı turistin 
ilgi odağı haline gelen 
Manisa’nın Kula ilçesini ziyaret 
eden Bursa Koza Kültür Sanat 
ve Doğa Derneği üyeleri, 
Kula’ya hayran kaldı. Kula 
Yaren Efe Ekibi Yetiştirme 
Tanıtma ve Yardımlaşma 
Derneği üyeleri tarafından 
karşılanan ve rehber eşliğinde 
Kula’yı gezen yerli turistler, bol 
bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Bursalı doğa severler 
Kula’ya hayran kaldı

Yürekleri 
ısıtan vefa! 

İnegöl’de  
11 genç için 
“asker mevlidi” 

Çocukların 
kar keyfi
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

7/1

7/3

5/0

9/2
8/4

8/3

8/0

10/4

9/0
7/-1

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:38
08:04
13:22
16:05
18:31
19:51

BURSA
CUMA

7/1

PAZAR

2/0

CUMARTESİ

6/-2

9/3 İMSAK İYE

Edinilen bilgiye göre, kaza Mudanya 
Bursa yolunda meydana geldi. Zehra G. 
idaresindeki 34 ED 8217 plakalı otomobil, 
Resul Ö. hakimiyetindeki 16 DR 207 pla-
kalı araçla çarpıştı. Kazada Resul Ö.’ nün 
kullandığı otomobil kaldırama çarparak 
durabilirken, direksiyon hakimiyetini 
kaybederek takla atan otomobilin sürü-
cüsü Zehra G. ise araçta sıkışarak yara-
landı. İhbar üzerine kaza mahalline 112 
acil sağlık ekipleri ile birlikte itfaiye ve 
polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki 
müdahalesinin ardından otomobilden 
çıkarılan Zehra G. ambulansla Mudanya 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile 
ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Takla atan kadın 
sürücü ucuz kurtuldu
Mudanya’da otomobilinin 
direksiyon hakimiyetini 
kaybeden kadın sürücü 
takla attı. Sıkışan kadın 
sürücü hastaneye kaldırıldı.

İnegöl’de otobüsün camına çarpıp re-
füje düşen şahini duyarlı kamyonet sü-
rücüsü kurtardı. Karayolunda canını teh-
likeye atıp şahini kurtaran sürücü anbean 
kameraya yansıdı. Olay, Bursa-Ankara ka-
rayolu üzeri İnegöl girişinde meydana 
geldi. İnegöl’den Bursa’ya giden şehirlerarası 
otobüsün camına çarpan şahin yolun ke-
narındaki refüje düştü. Arkadan gelen 
kamyonet sürücüsü aracının flaşörlerini 
yakıp park ettikten sonra şahini kurtarmak 
için yolun karşısına geçti. Yoğun trafik 

akışında dikkatli bir şekilde kurtardığı 
şahinle aracının yanına gelen sürücü yaralı 
hayvanı karayolları görevlilerine teslim 
etti. Karayollarında görevli Levent Silahşör, 
İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaralı 
şahini tedavi etmek üzere merkeze götürdü. 
Öte yandan duyarlı kamyonet sürücüsü-
nün yaralı şahini kurtarmak için aracını 
yolun kenarına park etmesi, yolun karşısına 
geçip refüjdeki hayvanı alıp aracına dön-
mesi anbean kameraya yansıdı. (İHA)

Otobüse çarpan şahini kurtardı

Eşofman çalarak kayıplara karıştı
Bursa’da şüpheli bir şahıs, giyim mağazasının 

önünde duran eşofmanı çalarak kayıplara karıştı. 
Yıldırım’daki olay Profesör Tezok Caddesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir 
şahıs giyim mağazasının önünde duran eşofmanları 
gözüne kestirdi. Bir süre en uygun zamanı bekleyen 
şüpheli, fırsatını bulduğu an “eşofmanlara bakı-
yormuş” gibi yaparak aldı ve arkasına bile bak-
madan bölgeden uzaklaştı. O anlar işyerinin gü-
venlik kamerasına yansıdı. (İHA)
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Bir belediye başkanının Bursa’da 

verebileceği zararın zirvesini yap-
tıktan sonra mental yorgunluğu ge-
rekçesiyle görevden alınmıştı 
malum Büyükşehir Belediyesi eski 
Başkanı Recep Altepe. Görevden 
alınmasına rağmen küsüp başka 
partiye gitmedi, siyaseten zikzak çi-
zenlerden olmadı. Üstüne basarak 
söyleyelim yanındaki at sinekleri 
Bursa’yı soymasına rağmen Al-
tepe’nin akçeli işlerini de duyma-
dık.  

Son dönemde sahada daha faal 
bir görüntü sergiliyor Recep Altepe. 
Mental yorgunluk sebebiyle yarım 
kalan siyaset iştahını ve hırsını bu 
kez milletvekili olarak devam et-
tirme gayretinde olduğunu düşünü-
yor ve attığı adımların bunun için 
olduğunu görüyoruz.  

Bu arada da geçmişte yaptığı ha-
taları fiili olarak yok edemese de 
hafızalarda algıyla değiştirme çaba-
sında olduğunu birkaç gün önce 

yaptığı bir açıklamayla gördük. Ata-
türk Stadyumu’nu ben yıkmadım 
diye bir demeç vermiş Altepe.  Ko-
nuyu tam anlatabilmek için o de-
mecin tamamına bir bakalım; 
“Stadımızı aynı yerinde yapacaktık. 
Ankara’ya 33 bin kişilik projeleri-
mizi gönderdik, onaylandı. Cum-
hurbaşkanımız da destek verdi ve 
bütçemiz 100 milyon oldu. Halk 
arasında yarışma da yaptık. Timsah 
figürlü stat seçildi. Her şeyi hazırla-
dık. Hatta, yerinde yapılan statların 
en güzeli, Fenerbahçe stadının yö-
neticileriyle toplantı yaptık. Fakat 

mevcut stat inşaatının başlanırsa 
durma ihtimali vardı. Çünkü, kapalı 
tribünü Kültürpark’ın içinde kala-
caktı. Biz Kültürpark’ın içine gi-
rince orada bulunan restoranlar ve 
büyük ağaçların hepsi gidiyordu. 
Ancak tüm Türkiye’de statlar yeni-
lendi. Herkesin stadı yeni, Bursas-
por’un stadı gecekondu gibi mi 
kalacak. Cumhurbaşkanımız Kül-
türpark’a dokunulmamasını, Kül-
türpark’ın yeşil alan içerisinde 
olmasını ve stadın yerinin değişti-
rilmesini uygun buldu. BUTTİM 
ova olduğu için kabul edilmedi. Biz 
de stadı projedeki yerine, şu an bu-
lunan konumuna inşa ettik. Stadın 
eski yerinde yapılması maliyeti 2 
kat azaltıyordu ancak Şampiyon bir 
takımın Şampiyonlar Ligi’nde oyna-
mış ve oynayacak bir takıma yakı-
şan stat yapılması için mücadele 
ettik. Cumhurbaşkanımız Anka-
ra’da Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı için elimi kaldırdığında stadın 
yeri konusunda da açıklama yap-
mıştı” dedi. 

Açıklamada bazı bölümler ol-

dukça ilginç ve en azından kamuo-
yunun hatırlayabileceği tarihler ol-
duğu için algıya çok müsait değil. 
Öncelikle Atatürk Stadyumu Recep 
Altepe döneminde yıkıldı. Yani ben 
yıkmadın hikaye.  

İkincisi Buttim’in olduğu bölgeyi 
daha önce Hikmet Şahin gündeme 
getirmişti ve oraya stadyumun ya-
pılmamasının nedeni Hikmet Şahin 
ile olan kavgası Recep Altepe’nin. 
Madem Buttim’in olduğu bölge 
ovaydı, Cavit Çağlar’ın Yeşilşe-
hir’inin hemen yanındaki alana 
Hikmet Şahin İmar vermemişken, 
ilk döneminde bunu meclise getirip 
kamuoyu ayağa kalkınca ve Cum-
hurbaşkanı arayıp fırça atınca geri 
çekip ikinci dönemde oraya neden 
imar çıkardınız? Devam edelim. 
Orası ova ise Yeni Adliye, Müftü-
lük, SKYtower gibi bir çok inşaata 
nasıl izin verdiniz? Bir tek Stadyum 
için mi ova statüsündeydi bu alan? 

Uyduruk bir derneğe mevcut 
stadyumun yeriyle ilgili basın açık-
laması yaptırıp, bütün Bursa ka-
muoyuna rağmen stadyumu 

olmaması gereken bir yere Veled-
rom’un olduğu alana yaparken, bu-
günleri görmek o kadar mı zordu?  

Ah Altepe ah… 
Bugün kamuoyunun ve tarafta-

rın tepkisini kontrol edip, siyaset 
planlaması için algı oluşturmak isti-
yorsunuz anlıyoruz ama toplumun 
hafızası o kadar da zayıf değil. Bu 
olaylar daha 10 yıl mazisi olan olay-
lar. Bu şekliyle algıya yönelmek ye-
rine çıkıp Bursalılardan yapılan 
hatalar için özür dilemek ve helallik 
istemek daha etkili bir yöntem olur. 
Bu arada ova diye Buttim bölgesini 
uygun bulmayıp dere yatağına ve 
trafiği felç edecek bir noktaya stad-
yum inşa etmek de inanılmaz bir 
vizyon.  

Son olarak Atatürk Stadyu-
mu’nun olduğu alana aslında AVM 
yapılmak istendiğini de tüm ka-
muoyu biliyor. Allah’tan o dönem 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, yeni bir hançerin Bursa’nın gö-
beğine vurulmasına engel oldu da 
bugün o konuda da müdafaa yap-
mak zorunda kalmadınız.

Ah Altepe ah!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon 
ve Girişimcilik Merkezi kursiyerleri Yıl-
dırımlı çocukları gülümsetmeye devam 
ediyor. Daha önce atık ağaç parçalarını 
çocuklar için oyuncağa dönüştüren kur-
siyerler, bu sefer de ihtiyaç sahipleri için 
kıyafet üretti. Moda Kalıp Kursu ve Kon-
feksiyon Makineleri Kullanımı Kursu 
öğrencileri, 0-18 yaş grubu bin çocuk ve 
genç için eşofman üretti. Moda Kalıp 
Kursu’nda desenleri çizilip kalıpları çı-
karılan kumaşlara Konfeksiyon Maki-
neleri Kullanımı Kursu’nda pastal atıl-
dıktan sonra kesimleri yapıldı. Son olarak 
dikimi yapılan eşofman takımları kulla-
nıma hazır hale getirildi. ‘Bir El de Sen 
Uzat’ projesinin ilk etabında 200 takım 
çocuklara teslim edilirken kalan 800 ta-
kımın da üretimi devam ediyor. 

“BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ” 
Yıldırım Belediyesi olarak kimsenin 

kendisini yalnız hissetmediği bir Yıldırım 
için çalışmalar yürüttüklerini belirten 

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
“‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen 
bir medeniyetin temsilcileri olarak, insanı 
önceleyen çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Sosyal belediyecilik çalışmalarımız kap-
samında ücretsiz teknik eğitim kursla-
rında eğitim gören kursiyerlerimiz ile 
güzel bir projeye imza attık. İhtiyaç sa-
hipleri ailelerimizin çocuklarının yüzünü 
gülümsetebilmek için seferber olan tüm 

kursiyerlerimize teşekkür 
ediyorum. Biz, büyük 
bir aileyiz ve bu 
a i l e n i n 
her bir 
ferdi bi-
zim çok önemli. 
Yıldırım’da, kimse kim-
sesiz değil” ifadelerini kullandı. 
(Bülten)

Myrleia-Apemeia Antik Kenti’nde 
Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, 
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun kararı, 
Bursa Arkeoloji 
Müze Müdürlüğü-
nün başkanlığı ve 
g öz e t i m i n d e 
Bursa Uludağ 
Üniversitesi Ar-
keoloji Bölümü-
nün bilimsel katkı-
larıyla yapılan sondaj 
kazılarının ardından; sit de-
recesinin “1. Derece Arkeolojik Sit 
Alanı” olarak değiştirilmesi önerisi 
kabul edildi. Ömerbey Mahallesi 1448 
ada 16 parselde bulunan 3. Derece Ar-
keolojik Sit Alanı’nda yapılan kazı ça-
lışmalarında Helenistik, Roma ve Bi-
zans dönemine ait eser ve buluntulara 
rastlanılırken, Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı Bursa Kültür Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu sit alanı statüsünü 
1. Derece Sit Alanı olarak değiştiril-
mesine karar verdi. Kültür ve Turizm 
Bakanlığının izni ve Bursa Kültür Var-
lıklarını Koruma Bölge Kurulunun ka-
rarıyla, Bursa Arkeoloji Müze Müdür-
lüğünün başkanlığı ve gözetiminde 
Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümünün bilimsel katkılarıyla yapılan 
sondaj kazıları sonucunda açığa çıka-

rılan mozaiklerin korunması ve ge-
leceğe taşınması için resto-

rasyon ve konservasyon 
çalışmaları sürerken, 

aynı alanda beledi-
yeye ait arazide ya-
pılan kazı çalışma-
larında da önemli 

buluntular ortaya 
çıkmıştı. Kurul, tapu 

siciline “1. Derece Ar-
keolojik Sit Alanıdır” şerhi 

konulmasına, Koruma Amaçlı İmar 
Planı tadilatının gerçekleştirilmesine, 
alanda ortaya çıkan yapı kalıntılarına 
ilişkin 1/20 ölçekli kalıntı rölövesinin, 
kazı çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından koruma önerileriyle birlikte 
Anıtlar Kuruluna iletilmesine karar 
verdi. (İHA)

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 
AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir 
ve AK Parti Kestel İlçe Teşkilatı, AK Parti 
Grup Toplantısı’na katılmak üzere An-
kara’ya gitti. Grup toplantısına katılan 
heyet, ardından Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Kestel 
Belediye Başkanı Önder Tanır, AK Parti 
Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Atilla 
Ödünç ve AK Parti Kestel İlçe Başkanı 
Nesri Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a anlamlı bir hediye verdi. 
Erdoğan’a, 19 Ocak 1999 yılında Kes-
tel’deki bir cemiyete katıldığı sırada çekilen 

fotoğrafı ve yerel bir gazetenin ‘Siyaset 
yapma yasağı bulunan T.Erdoğan Kestel’i 
salladı’ başlıklı gazete manşeti, Belediye 
Başkanı Önder Tanır ve Milletvekilleri 
Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç ve İlçe Başkanı 
Nesri Demir tarafından kendisine takdim 
edildi. Anlamlı hediye karşısında büyük 
mutluluk yaşayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Bursa heyeti ile birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirdi. Kestel Belediye Başkanı 
Önder Tanır, bu fotoğrafı sosyal medya 
hesaplarında şu sözlerle paylaştı: “AK 
Parti Bursa Milletvekillerimiz Ahmet 
Kılıç, Atilla Ödünç ve İlçe Başkanımız 
Nesri Demir ile birlikte, Türkiye yüzyılının 
lideri, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a, 
16 Ocak 1999 yılında Kestel ilçemizi zi-
yareti sırasında çekilen fotoğrafı ve yerel 
gazetenin manşet haberini takdim ederek 
yeniden Kestel’imize davet ettik. Dünya 
liderimizi Kestel’imizde bir kez daha ağır-
lamayı nasip et Ya Râbbi. Dosta güven, 
düşmana korku salan bir liderle aynı 
yolda yürüyoruz. Elhamdülillah” (İHA)

Türkiye Gençlik Birliği (TGB), 
bu yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı 
Seçimi ve Milletvekili Genel Se-
çimleri’ne dair yol haritalarının 
ve Türk gençliğinin taleplerinin 
belirlenmesine ilişkin “Gençlerin 
Oyu Buraya” başlıklı kampanya 
başlattı. 

TGB Genel Başkanı Kayahan 
Çetin, Merinos Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’ndeki basın 
toplantısında, 2023 seçimlerinin 
Türkiye’nin gelecek yüzyıldaki ka-
derini belirleyecek en tarihi dö-
nemeçlerden biri olduğunu söy-
ledi. Seçimlerde 6,5 milyonu ilk 
kez olmak üzere 15 milyona yakın 
gencin oy kullanacağını belirten 
Çetin, “Cumhuriyet’imizin 100. 
yılında, milletimizin büyük kara-
rında biz de varız. 2023 seçimle-
rinde ‘Gençliğin Türkiye’sini inşa 
edecek seçeneği beraber büyüt-
meye hazırız. Kimiz biz? Biz Tür-
kiye’nin aydınlık geleceğinin sahibi 
Türk gençliğiyiz.” ifadelerini kul-
landı. Çetin, ülkenin gençleri ola-
rak gelecek için sorumluluk almaya 
hazır olduklarını dile getirdi. “Üre-
ten ve bağımsız bir Türkiye’nin 
her karışında milletimize ve va-
tanımıza mutlulukla emek ver-
meye, terimizi dökmeye, bilim 
yapmaya, ülkemizi kalkındırmaya, 
üretmeye, yeniyi yaratmaya ha-
zırız.” diyen Çetin, vatana, insa-
nına, kültürüne, uygarlığına aşık 
bireyler olduklarını vurguladı. 
Kampanyanın detaylarına değinen 
Çetin, şöyle konuştu: “Gençlerin 
oyu buraya diyoruz. ‘Nereye?’ so-
rusunun cevabını hep beraber ve-
relim. Gençlerin kurtulmak iste-
diği engellerini, çözmek istediği 
sorunlarını, hayallerini, özlemle-
rini bir program haline getirmeye, 
2023 seçimlerinde bir seçenek 
haline getirmeye hazırız ve bugün 
ilk adımı atıyoruz. 2023 seçimle-
rinde, o sandıkta, o pusulada 
bizim seçeneğimiz de olacak. Bu-
nun için ‘genclerinoyu.com’ in-
ternet sitemizi hazırladık. Bu site 
aracılığıyla milyonlarca genç kendi 
hayalindeki Türkiye’yi, değiştir-
mek istediklerini, hedeflerini, öz-
lemlerini, nasıl bir cumhurbaşkanı 
istediğini, nasıl bir Meclis istedi-
ğini, gençlerin hangi sorunlarla, 
sistemin hangi yükleriyle karşı 
karşıya olduğunu paylaşabilir. 
Kendisi gibi aynı programı, aynı 
ilkeleri, aynı özlemleri paylaşan 
gençlerle bir araya gelebilir. Bir 
araya gelme zamanıdır. Bir araya 
geleceğiz, hem hayallerimizin Tür-
kiye’sini hem de 2023 seçimle-
rindeki seçeneğimizi beraber ko-
nuşacağız, beraber büyüteceğiz.” 
Kayahan Çetin, kampanyanın so-
nuçlarını 18 Şubat’ta İstanbul’da 
kamuoyuna duyuracaklarını söz-
lerine ekledi. (AA)

Yıldırım’da dayanışma 
ruhu yaşıyor

Yıldırım Belediyesi 
Sosyal İnovasyon ve 
Girişimcilik Merkezi 

kursiyerleri ‘Bir El De 
Sen Uzat’ projesi 

kapsamında 1000 
çocuk ve genç için 
eşofman üretiyor.

Başkan Önder Tanır’dan  
Erdoğan’a 24 yıllık sürpriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı ziyaret eden Kestel 
Belediye Başkanı Önder Tanır, 
Erdoğan’ın 19 Ocak 1999 
tarihinde Kestel ziyareti sırasında 
çekilen fotoğrafını ve günün 
gazete manşetinin yer aldığı 
tabloyu kendisine hediye etti.

Myrleia-Apemeia Antik Kenti  
3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda 
yapılan sondaj kazılarında yeni 
buluntuların ortaya çıkmasıyla 
birlikte, bölge 1. Derece Arkeolojik 
Sit derecesine yükseltilerek 
koruma altına alındı.

Myrleia Antik Kenti için “1. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı” kararı

TGB,  “Gençlerin  
Oyu Buraya”  
kampanyasını başlattı
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Türkiye’de ilk kez BTSO tarafından hayata 
geçirilen sektör konseyleri yapılanmasında 
yeni dönem başkan ve başkan yardımcıları 
BTSO Hizmet Binası’nda düzenlenen top-
lantıda buluştu. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali 
Uğur ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı 
toplantıda sektörlerin geleceği, beklentiler ve 
yapılması gereken çalışmalar görüşüldü. 

GÜNÜ KURTARAN DEĞİL,  
GELECEĞİ İNŞA EDEN BİR ANLAYIŞ 
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 

Burkay, yeni dönemde görev alacak konsey 
başkanları ve başkan yardımcılarına başarılar 
diledi. Türkiye’de konsey yapılanmasını ilk 
kez hayata geçiren Oda olduklarını kaydeden 
Başkan Burkay, “2013 yılında stratejik pro-
jelerin hayata geçeceği bir mekanizma oluş-
turmak istedik. Günü kurtaran değil, geleceği 
inşa eden bir anlayışla çalışan konseylerimizde 
iş dünyamız, akademi ve kamu temsilcilerini 
bir araya getirdik. Yeni dönemde 22 konse-
yimiz faaliyet gösterecek. Ekonomideki de-
ğişimleri göz önünde bulundurarak konsey 
yapılanmamızı her dönemde yeniden dü-
zenliyoruz. Statik değil dinamik bir yapı inşa 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

HER SEKTÖR İÇİN  
STRATEJİK YOL HARİTASI 
BTSO’nun gücünün güçlü yapılardan gel-

diğini vurgulayan Başkan Burkay, “Üye 
sayımız 56 bine ulaştı. Türkiye’nin en büyük 
ticaret ve sanayi odalarından biriyiz. Sek-

törlerimizin beklentilerini iyi tespit etmemiz 
gerekiyor. Üyelerimiz güçlendiğinde hem 
şehrimiz hem ülkemiz güçlenecek. Bu da 
ancak güçlü yapılarla mümkün.” diye konuştu. 
Sektör konseylerinin yeni dönemde de önemli 
çalışmalar yapacağına inandığını ifade eden 
Başkan Burkay, şöyle devam etti: “Sektörlerin 
yol haritası ile ilgili bir çalıştay süreci baş-
latacağız. 2013 yılından gelen bir 
planımız var ama mutlaka re-
vize edilmesi lazım. Pan-
demi sonrası konjonktür 
değişti. Bunu iyi oku-
yup, stratejik planlara 
yansıtmamız lazım. 
BTSO temsil ettiği 
ekonomik değer açı-
sından ülkemiz için 
çok önemli kurum. Bu 
potansiyeli sektörleri-
miz için doğru şekilde 
kullanarak, geleceğe en güç-
lü şekilde ilerleyeceğiz.” 

TÜRKİYE’DE İLK SEKTÖR  
KONSEY YAPILANMASI 
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa iş 

dünyasının çatı kuruluşu BTSO’nun gücünü 
56 bini aşkın üyesinden aldığını söyledi. 
Sektörlere daha Geniş çaplı hizmet sunulması 
ve bu hizmetlerin geliştirilmesi noktasında 
Türkiye’deki oda ve borsalar arasında ilk 
defa BTSO bünyesinde sektörel konsey ya-
pılanmalarının oluşturulduğunu ifade eden 
Uğur, “Kamu ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, sektör profesyonelleri, akade-
misyenler ile BTSO meclis ve komite üyelerini 
aynı masa etrafında buluşturan konseylerimiz, 
sektörlerin gelişimi ve kamu-üniversite-
sanayi işbirliğinin de güçlenmesi açısından 
önemli bir platform niteliği üstleniyor. Yeni 
dönemde tüm konseylerimizin bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da sektörlere değer 
katan önemli çalışmalara imza atacağına 
inanıyorum.” diye konuştu. 

“GIDA SANAYİSİNDE  
BÜYÜK POTANSİYELE SAHİBİZ” 
Dış Ticaret Konseyi Başkanı ve BTSO 

Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit, ko-
nuşmasında Bursa’da gıda sanayisinin geli-
şimine dikkati çekti. Bayizit, “Bundan 30 
sene önce Uludağ’da yetişen çileği 50 cent’e 

ihraç ediyorduk. Bunu dondurulmuş 
şekilde 2 euro’ya, şimdi kuru-

tarak kilosu 30 dolara ihraç 
eder hale geldik. Bur-

sa’da tarımı konuşur-
ken tarım sanayisini 
de konuşmamız la-
zım. Sektörde kat-
ma değerli üretim 
var. Önceleri yal-
nızca taze doma-

tes, taze soğan ih-
racatı yaparken UR-

GE destekleri ile gıda 
sanayisinde birçok fir-

mamız farklı ürünler ihra-
catına başladı. Projedeki firma-

larımızın ihracatı 3 yıllık dönemde yüzde 
25’in üzerinde artış gösterdi. Tarıma dayalı 
gıda sanayisinde bu anlamda olumlu sonuçlar 
alıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

KOBİ OSB’YE 5 BİN TALEP 
BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer Yıldız, 

KOBİ’lerin kentin ekonomik büyümesindeki 
payını ve etkinliğini artırmayı hedeflediklerini 
söyledi. Yeni dönemde odak noktalarının 
KOBİ OSB projesi olacağını dile getiren 
Yıldız, “Projede talep ve başvuru sürecimiz 
devam ediyor. İş dünyası kuruluşlarımızı zi-
yaret ederek süreçleri şeffaf bir şekilde ken-
dileri ile paylaşıyoruz. Şu ana kadar plansız 
sanayi alanlarında faaliyet gösteren 5 bin ci-
varında firmamızdan talep topladık.” dedi. 

EĞİTİM KONSEYİ ÖNEMLİ  
ÇALIŞMALARA İMZA ATTI 
BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin 

Bingöl, Eğitim Konseyi’nin başarılı ve uyum-

lu bir çalışma dönemi geçirdiğini anlattı. 
“Burası bir çözüm noktası.” diyen Bingöl, 
“Geçtiğimiz dönem çok iyi bir çalışma grubu 
oluşturduk. Sektörümüzün tüm paydaşları 
iç içe çalışmaya başladık. Birbirimizi çok 
iyi bilgilendirdik. Konsey yapılanmasını 
çok ciddi bir şekilde önemsiyorum. Gündeme 
getirdiğimiz her konunun gerek BTSO Yö-
netimi gerekse devlet nezdinde karşılığını 
aldık. Yeni dönemde de tüm konseylerimizin 
görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine 
inanıyorum.” dedi. 

YENİ KONSEY BAŞKANLARI 
Yeni dönemde ekonomide yaşanan de-

ğişimler göz önünde bulundurularak sektör 
konseyleri yapılanmasına KOBİ Konseyi, E-
Ticaret ve Dijitalleşme, AB Uyum ve Yeşil 
Mutabakat, Savunma Sanayi ve Havacılık, 
Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği 
Konseyleri eklenirken; Bilgi İşlem ve Oto-
masyon Teknolojileri, Gıda ve Paketli Ürünler 
ve Makine-Metal Konseyi de yeni bir vizyonla 
kurgulandı. Yeni dönemde görev yapacak 
konsey başkanları listesi ise şu şekilde; AB 
Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi Vedat 
Kılıç, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konseyi 
Osman Akın, Dış Ticaret Konseyi Murat 
Bayizit, Eğitim Konseyi Gıyasettin Bingöl, 
Enerji Konseyi Erol Dağlıoğlu, E-Ticaret ve 
Dijitalleşme Konseyi İlker Özgüven, Gıda 
ve Paketli Ürünler Konseyi Burhan Sayılgan, 
Girişimcilik ve Üniversite Sanayi İşbirliği 
Konseyi Hakan Hacızade, Hizmet Ticaret 
Konseyi Turgay Güler, İnşaat Konseyi Ali 
Tuğcu, Kimya Konseyi İlker Duran, KOBİ 
Konseyi Cafer Yıldız, Lojistik Konseyi Ersan 
Keleş, Makine Metal Konseyi Serdar Burul-
day, Mobilya Konseyi Mehmet Emin Kasa-
poğlu, OSB Konseyi Halil Ersan Özsoy, Oto-
motiv Konseyi Rengin Eren, Perakende Ti-
caret Konseyi Yüksel Taşdemir, Sağlık Konseyi 
M. Fatih Özkul, Savunma Sanayii ve Havacılık 
Konseyi Abdullah Saner, Tekstil Konseyi 
Bayram Uçkun. (İHA)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret 
Bakanlığı Konferans Salonu’nda, Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa 
Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, 
ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. 
İhracat rakamlarının, dünyada bu kadar 
belirsizliğin olduğu bir iklimde ve Türkiye 
ile ilgili ihracat beklentilerinin düştüğü bir 
ortamda elde edilen başarının göstergesi 
olduğunu dile getiren Muş, Türkiye’nin, 
öngörülenin aksine, sanayi üretiminde ve 
ihracatta yoluna emin adımlarla devam et-
tiğini söyledi. Muş, elde edilen bu başarıların 
arkasında Türkiye’de yakalanan siyasi is-
tikrarın öneminin büyük olduğuna işaret 
ederek, şu ifadeleri kullandı: “Bu siyasi is-
tikrar, ihracatın önünü açan politikalarla 
ihracatçımıza ufuk açmış ve ihracatçılarımız 
dünyanın geniş coğrafyalarına Türk mallarını 
ulaştırmıştır. Bu noktada ihracatımızın 
menzilini artırmak için büyük çaba harcı-

yoruz. Bu minvalde yeni pazarlar bulmak 
için ticari diplomasi faaliyetlerimize yoğun 
şekilde devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde 
TİM heyetiyle birlikte Venezuela’ya oldukça 
faydalı bir ziyaret gerçekleştirdik. Burada 
gerek bizim muhataplarımızla yaptığımız 
toplantıların, gerekse iş insanlarının ger-
çekleştirdiği ikili iş görüşmelerinin son 
derece faydalı olduğunu özellikle belirtmek 
istiyorum. Bizler ihracatımızın önünü açacak 
bu etkinliklere önümüzdeki süreçte de de-
vam edeceğiz. İhracatçımızın hangi ülkede 
ne sorunu varsa çözmek için azami gayret 
göstereceğiz. Birilerinin çizdiği felaket se-
naryolarının aksine bizler bu ülkenin gücüne 
ve potansiyeline inanıyoruz.” 

“ALTIN İTHALATI  
YÜZDE 733 ARTTI” 
Türkiye’nin 2023 yılında da başarılar 

elde edeceğinden en ufak bir şüphesi ol-
madığını belirten Muş, şunları kaydetti: 
“İhracatımız, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi 
bu yılın ilk ayında da devam ettirmiş ve en 
yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşmıştır. 
Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın 
aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 19,4 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Enerji 
ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın 
etkisi ile ithalatımız ocak ayında 33,7 milyar 
dolar olurken, bu rakamın dörtte birinden 
fazlası enerji ithalatı kaynaklıdır. Enerji fi-
yatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza 
etkisi, geçmiş yılların enerji ithalatı verilerine 
bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Ni-
tekim, ocak ayı enerji ithalatı 2021 yılının 
aynı ayına göre yüzde 238 oranında artarak 
8,8 milyar dolar düzeyine yükselmiştir.” 
Muş, son dönemde altın ithalatındaki yük-
selişin de ithalatta yaşanan artışta etkili 
olduğunu anlatarak, ocak ayında toplam 
altın ithalatının da geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 733 artarak 5,1 milyar dolara 
yükseldiğini söyledi. (AA)

ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre 
Yıldız, BTSO KOBİ Konseyi Başkanı Cafer 
Yıldız ve KOBİ Konseyi Üyeleri ile istişare 
toplantısında bir araya geldi. ASKON 
Bursa Şubesi ev sahipliğinde gerçekleşti-
rilen toplantıda Bursa’daki KOBİ’lerin ge-
lişimi hedefiyle planlanan çalışmalar de-
ğerlendirildi. 

“KOBİ OSB PROJESİNİ ÇOK  
DEĞERLİ BULUYORUZ” 
ASKON Bursa Şubesi Başkanı Emre 

Yıldız, BTSO ile her alanda ortak akıl ve 
işbirliği içerisinde çalıştıklarını vurguladı. 
Toplantı çerçevesinde özellikle KOBİ’lerin 
Bursa’nın ekonomik büyümesindeki et-
kinliğini artırmak için ortaklaşa yapıla-
bilecek çalışmaların değerlendirildiğini 
kaydeden Yıldız, “Ekonomideki yatırım 
potansiyelinin artırılmasının yolu, başta 
KOBİ’ler olmak üzere özel sektörün ya-
tırımlarını kolaylaştıracak ve önünü açacak 
projelerle desteklenmesinden geçiyor. 

Bursa’da şu anda çok güçlü bir yatırım iş-
tahı var. Bu bağlamda, KOBİ OSB projesini 
çok değerli buluyoruz. Gerek kent eko-
nomisinin büyümesi gerekse planlı şe-
hirleşmenin önünü açacak olan KOBİ 
OSB’nin milletvekillerimiz başta olmak 
üzere Bursa Valiliğimiz ve Büyükşehir 
Belediyemizin de destekleriyle bir an önce 
hayata geçirilmesini bekliyoruz. Üyeleri-
mizin bu yönde büyük bir talebi ve bek-
lentisi var. ASKON olarak bu projenin 
daha ileri taşınması için desteğe ve elimizi 
taşın altına koymaya her zaman hazırız.” 
şeklinde konuştu. 

“YENİ ÜRETİM ALANLARI  
OLUŞTURMALIYIZ” 
Emre Yıldız, Bursa’da ihracat artışının 

önündeki engellerden birinin ölçek konusu 
olduğunu söyledi. Son 5 yıllık dönemde 
Bursa’nın 16 milyar dolarlık ihracat eşiğini 
aşamadığını anımsatan Yıldız, “Bursa’daki 
yaklaşık 7 bin ihracatçının büyük kısmını 
mikro ölçekli firmalar oluşturuyor. Bu 
firmalarımızın birçoğu şehir içinde kalmış 
plansız sanayi alanlarında üretimlerini 
sürdürüyor. İhracatımızı sıçratma potan-
siyeli yüksek olan bu firmalara yeni alanlar 
üretmeliyiz. Yeni açılan üretim alanları 
ile kent olarak daha çok üretim daha çok 
istihdam daha çok ihracat sağlanacağından 
eminiz.” şeklinde konuştu.   BTSO KOBİ 
Konseyi Başkanı Cafer Yıldız, KOBİ Kon-
seyi’nin vizyonu ve hedeflerine ilişkin 
bilgiler verirken, ASKON Bursa Şubesi 
Başkanı Emre Yıldız’a ev sahipliği için te-
şekkür etti. (AA)

MB rezervleri 
127,1 milyar 
dolar oldu

EYT’nin bütçeye 
maliyeti 194,4 
milyar lira

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) toplam rezervleri 
27 Ocak haftasında bir önceki haf-
taya göre 1 milyar 604 milyon dolar 
azalarak 127 milyar 139 milyon 
dolara geriledi. 

TCMB tarafından Haftalık Para 
ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 
Buna göre, 27 Ocak itibarıyla Mer-
kez Bankası brüt döviz rezervleri, 
2 milyar 948 milyon dolar azalışla 
76 milyar 206 milyon dolara indi. 
Brüt döviz rezervleri, 20 Ocak’ta 
79 milyar 154 milyon dolar sevi-
yesinde bulunuyordu. Söz konusu 
dönemde altın rezervleri 1 milyar 
344 milyon dolar artarak 49 milyar 
589 milyon dolardan 50 milyar 
933 milyon dolara yükseldi. Böylece 
Merkez Bankası’nın toplam rezerv-
leri, 27 Ocak haftasında bir önceki 
haftaya kıyasla 1 milyar 604 milyon 
dolar azalışla 128 milyar 743 milyon 
dolardan 127 milyar 139 milyon 
dolara geriledi. (AA)

Emeklilikte yaşa takılanlara 
(EYT) ilişkin düzenlemenin gelecek 
ay uygulamaya konulması halinde 
kamu personeli için 49,7 milyar 
lira, SGK için 144,7 milyar lira olmak 
üzere bütçeye toplam maliyetinin 
194,4 milyar lira olacağı tahmin 
ediliyor. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda görüşmeleri süren emeklilikte 
yaşa takılanlara ilişkin Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Kanun Teklifi’ne yö-
nelik etki analizi hazırlandı. Analize 
göre, 8 Eylül 1999 ve bu tarihten 
önce çalışmaya başlayanlar için yaş-
lılık aylığına hak kazanma koşulla-
rından prim ödeme gün sayısı veya 
sigortalılık süresi şartlarının değiş-
tirilmeksizin yalnızca yaş şartının 
kaldırılması durumunda hemen 
emekli olabilecek 2,2 milyon kişi 
bulunuyor. Bu kişilerin 1,7 milyonu 
4/a (SSK), 89 bini 4/b (Bağ-Kur), 
496 bini 4/c’li (Emekli Sandığı) kap-
samında yer alıyor. Emeklilik için 
yaşı bekleyen ve ilerleyen yıllarda 
bekleyecek 4/a’lı 3,5 milyon, 4/b’li 
619 bin, 4/c’li ise 669 bin olmak 
üzere toplam 4,8 milyon kişi bulu-
nuyor. Hemen emekli olabilecek 
2,2 milyon kişiden özel sektörde 
çalışan 4/a ve 4/b statüsündeki si-
gortalıların tamamı, kamuda çalışan 
4/a ve 4/c kapsamındaki sigortalı-
ların ise yüzde 25’inin emekli olacağı 
ve yerlerine yeni personel alınacağı 
öngörüldüğünde, düzenlemenin ge-
lecek ay uygulamaya konulması ha-
linde 2023 yılı emekli aylığı, bayram 
ikramiyesi ve 4/b prim kaybının 
SGK’ye maliyeti 144,7 milyar lira 
olarak hesaplanıyor. Teklifin, 49,7 
milyar liralık kamu personeli bütçe 
etkisiyle birlikte Merkezi Yönetim 
Bütçesine toplam maliyeti ise 194,4 
milyar lira olarak öngörülüyor. Bu 
hesapta kıdem tazminatı, emekli 
ikramiyesi, görev aylığı ve emekli 
aylığı farkıyla yeni personel alımı 
da dikkate alınıyor. EYT düzenle-
mesinden etkilenen 4/a kapsamın-
daki sigortalıların yüzde 87’si çalışma 
hayatında aktif olarak yer alıyor. 
Sosyal Güvenlik Destek Primi 
(SGDP) teşviki ve yeni istihdam ile 
birlikte 4/a kapsamında prim kaybı 
öngörülmüyor. Ancak bu kişilerin 
çalışmamaları durumda bu kap-
samdaki sigortalılar için oluşabilecek 
azami SGK prim kaybının 45,5 mil-
yar lira olacağı tahmin ediliyor. (AA)

BTSO sektör konseylerinde 
yeni dönem başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) Yönetim 

Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay, 2022-2026 

döneminde görev yapacak 
konsey başkanları ve 

başkan yardımcıları ile bir 
araya geldi. Başkan Burkay, 
sektör konseylerinin ‘günü 

kurtaran değil geleceği inşa 
eden’ bir anlayışla 

çalıştıklarını belirterek, yeni 
dönemde de her bir sektör 

için stratejik yol haritası 
oluşturacaklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Muş: “Ocak 
ihracatı 19,4 milyar dolar oldu”
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
“En yüksek ocak ayı ihracat 
değerine ulaştık. Ocak ayında 
ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı 
ayına göre yüzde 10,4 artışla 
19,4 milyar dolar oldu.” dedi.

ASKON, BTSO 
KOBİ Konseyi’ni 
Ağırladı
Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği (ASKON) Bursa 
Şubesi, Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren KOBİ 
Konseyi’ni ağırladı. 

 
 
 
 
 
 
 

E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi Başkanı 
Başkanı İlker Özgüven, 7 trilyon dolara ulaşan 
perakende e-ticaret hacmine dikkati çekerek, 
Bursa’da e-ticaret lojistik merkezine ihtiyaç 
olacağını vurguladı. Lojistik Konseyi Başkanı 

Ersan Keleş de yeni dönemde Bursa’ya 
lojistik merkez yapılmasının en 

önemli önceliklerinden biri 
olacağını kaydetti.

E-TİCARET  
LOJİSTİK MERKEZİ 

İHTİYACI VAR
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İZNİK TACİR TARIMSAL İLAÇLAMA DEPOSU,  
İZNİK İNİKLİ VE İNEGÖL DEYDİNLER TANKER DOLUM APARATI YAPIM İŞİ 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON  
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ)

İznik Tacir Tarımsal İlaçlama Deposu, İznik İnikli ve İnegöl Deydinler Tanker Dolum Aparatı 
Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İKN                                                    : 2023/103380 
1- İdarenin 
a) Adı                                                 : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
                                                            BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL  
                                                            MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ) 
b) Adresi                                            : Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 
                                                            16190 Acemler- OSMANGAZİ/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası              : 2242702400 / 2702830 / 2702897 - 2242339586 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Adı                                                 : İznik Tacir Tarımsal İlaçlama Deposu, İznik İnikli ve  
                                                            İnegöl Deydinler Tanker Dolum Aparatı Yapım İşi 
b) Niteliği, türü ve miktarı                  : Toplam 38 Kalem; 1 adet İlaçlama Deposu ve 2 adet  
                                                            Tanker Dolum Sistemi Yapım İşi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     : Bursa İli, İznik İlçesi, Tacir Mahallesi, İznik İlçesi,  
                                                            İnikli Mahallesi ve İnegöl İlçesi Deydinler Mahallesi. 
ç) Süresi/teslim tarihi                        : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.  
d) İşe başlama tarihi                         : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde  
                                                            yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 13.02.2023 - 10:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)             : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No: 6/3 B Blok 
                                                            5. Kat 16190 Acemler-Osmangazi / BURSA’da ki  
                                                            BUSKİ Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu-
lanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat 
dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler  
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP’tan alınır.  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yük-
lenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarı-
sından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen be-
delin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mü-
hendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grup-
ları Tebliğinde yer alan A/IV veya A/IX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:  
Ziraat veya İnşaat Mühendisliği bölümlerinin diplomaları benzer işlere denk sayılacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir. 
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı 
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; 
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif 
Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı 
Teklif Fiyat Puanı:70 
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30 
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması  
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 ) 
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve 
azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklif-
ler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulu-
nan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem 
için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda her-
hangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, 
gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin 
kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan 
oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için be-
lirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir 
yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için is-
teklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat 
dışı unsur puanları hesaplanacaktır. 
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.  
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, 
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.  
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.  
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.  
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. 
12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bursa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre 
(A) Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi 
gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir.  

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01776015

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                                                        Asgari     Azami      Fiyat Dışı  
                                                                                                                        Oran        Oran         Unsur Puanı 
C 25/30 Basınç Dayanım Sınıfında Beton Dökülmesi                  10,75%  19,96%   6 
(Beton Nakli Dahil) 
Her Türlü Beton ve/veya Betonarme Kalıbı Yapılması                  6,35%    11,79%   4 
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların               15,22%  28,26%   8 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 
Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların             3,01%    5,59%     2 
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması 
Ø 110 mm PE 100 Boru 10 Atü (Boru bedeli ve döşenmesi dahil)    5,6%      10,4%     3 
Ø 160 mm PE 100 Boru 10 Atü (Boru bedeli ve döşenmesi dahil)    7,18%    13,34%   4 
Her Nevi ve Her Çapta Çelik Boru Özel Parçalarının Döşenmesi     4,94%    9,18%     3

Kalın, CNN International televizyonunda Becky An-
derson’ın sunduğu programa konuk olarak gündemi de-
ğerlendirdi. Anderson’ın, ABD Kongresinin, Türkiye’nin 
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamaması du-
rumunda Türkiye’ye F-16 satışını engelleyeceği açıklamasını 
anımsatması üzerine Kalın, “Amerikan Kongresi, NATO 
sürecini F-16 programı için bir ön şart olarak koyuyorsa 
uzun süre bekleyebilirler. Biz bu iki süreci birbirine bağla-
mıyoruz.” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden yö-
netiminin ön şart koyan görüşe katılmadığını belirten 
Kalın, “Bu bizden ziyade onların (ABD’nin) kendi problemi. 
Bizim kendi hava gücümüz, askerimiz var. Tabii ki askeri 
savunma alanında ve bunla ilgili konularda ABD ile işbirliği 
yapmak istiyoruz. Ancak böyle bir yolu seçerlerse kendi 
tercihleri. Bu konuda taviz vermeyeceğiz.” dedi. Anderson’ın, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin Türkiye’ye 
F-16 vermemesi durumunda ABD’nin bunun bedelini 
ödeyeceğine yönelik bir açıklaması olduğunu anımsatarak, 
bu bedelin ne olduğunu sorması üzerine Kalın, “Hava sa-
vunma ve diğer savunma sanayisi ürünleri konusunda 
Türkiye seçeneksiz değil. Kendi ulusal imkanlarımızı ge-
liştiriyoruz. İHA’larımız tüm dünyaya, ne kadar kabiliyetli 
olduklarını gösterdiler. Yani kısacası biz kendi milli im-
kanlarımızı geliştiriyoruz ve bunun sonunda kaybeden 
Amerikan savunma şirketleri olacaktır.” diye konuştu. 

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ 
Kalın, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üye-

liğine yaklaşımına ilişkin bir soruya, “Sözlerini yerine 
getirirse ve haziran ayındaki son NATO Zirvesinde 
üzerinde anlaştığımız maddelerin gereğini yaparsa İsveç’in 
NATO’ya girmesini destekleyeceğiz.” yanıtını verdi. Türkiye 
ile İsveç’in üzerinde anlaştıkları şartların gayet açık ve 
net olduğunu belirten Kalın, İsveç’in 3’lü mekanizma da-
hilinde attığı her olumlu adımı memnuniyetle karşıladık-
larının altını çizdi. Kalın, şöyle konuştu: “Şu ana kadar 
atılan adımları görüyoruz ancak yapılması gereken daha 
çok şey var. Anayasayı değiştirmek için zamana ihtiyaçları 
olduğunu söylediler. Şu anda yeni bir terörle mücadele 

yasası yazıyorlar ve bunu uygulamak için hazirana kadar 
vakitleri olduğunu söylüyorlar. Tamam peki. O zamana 
kadar işlerin nasıl gideceğini bekleyip göreceğiz. Asıl 
mesele, başta PKK ve onun çeşitli paravan örgütleri ve 
diğer ilgili gruplar olmak üzere, İsveç’ten Türkiye’nin milli 
güvenliğini hedef alan tüm terör unsurlarının kökünün 
kazınmasıdır.” Anderson’ın, Türkiye’nin İsveç’e yeşil ışık 
yakıp yakmayacağını sorması üzerine Kalın, “İsveç, verdiği 
sözler konusunda ve konuştuğumuz şeyler konusunda, 
ki kurumlarımız görüşüyor, ben de mevkidaşlarımla 
temas halindeyim, bu konularda ilerleme kaydederlerse 
tabii ki bir yol vardır. Ancak bu konuda eyleme geçmedikleri 
ve sorunlar konusunda somut adımlar atmadıkları sürece 
bu (yeşil ışık) olmayacak.” yorumunu yaptı. 

“İSVEÇ’İN KENDİ ÇIKARLARINA TAMAMEN  
AYKIRI OLDUĞUNA İNANIYORUM” 
İsveç’te “ifade özgürlüğü şemsiyesi altında” Kur’an-ı 

Kerim yakılmasının “kabul edilemez” olduğunu vurgulayan 
Kalın, şunları söyledi: “Bunun İsveç’in kendi çıkarlarına 
tamamen aykırı olduğuna inanıyorum. Bunun kimseye 
bir yararı olmadı. Sadece bizden değil tüm Müs-
lüman dünyasından tepki aldılar ve bu 
tepki büyüyor. Bir adım atmalarını umu-
yorum. Bunun nedeni İsveç hükümetinin 
iyi niyetli olmaması değil ancak kanunları 
konusunda şu ana kadar çok cömert 
davrandılar. Şimdi bunu değiştirdiklerini 
biliyorum. İfade özgürlüğünü ve diğer 
şeyleri ama aynı zamanda da dini sem-
bolleri, kutsal metinleri koruyan daha 
sıkı yasaları yürürlüğe sokmak istiyorlar.” 
Anderson’ın “Türkiye, NATO’nun geniş-
lemesini destekliyor mu?” şeklindeki sorusuna 
ilişkin Kalın, “Evet, tabii ki. En başından bu 
yana NATO’nun açık kapı politikasını 
ve genişleme sürecini destek-
lediğimizi açıkça söylüyo-
ruz.” ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin bugüne kadar NATO’ya giren ülkeleri des-
teklediğini ve hiçbiriyle bir problemi olmadığını vurgulayan 
Kalın, “Örneğin Yunanistan böyle yapmadı. Sırf isim ko-
nusundan dolayı Makedonya’yı kapıda 10-11 yıl beklettiler. 
Makedonya anayasa değişikliğine gitti, NATO’ya girmeleri 
için Yunanistan’ın kabul ettiği şekilde ülkenin adını de-
ğiştirmek için referanduma gitti. Bu süreç 11 yıl sürdü. 
NATO Genel Sekreteri de son zamanlarda söyledi, 
Finlandiya ve İsveç’in üyelik süreci bugüne kadarki en 
hızlı süreç. NATO üyesi olmak zaman alıyor, hazırlık ge-
rektiriyor ve biz de onlardan bunu istiyoruz.” yanıtını 
verdi. 

UKRAYNA’DA SAVAŞ HALİ DAHA DA  
DERİNLEŞİYOR VE GENİŞLİYOR 
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda bir son görüp görmedik-

lerinin sorulması üzerine Kalın, “Ne yazık ki bunu hemen 
beklemiyoruz. Sizin haberinizde de belirtildiği gibi sahada 
da çok kötü görünüyor. Savaş hali daha da derinleşiyor ve 
genişliyor.” değerlendirmesinde bulundu. Kalın, gelecek 
haftalarda gerginliğin daha da artmasından endişe edildiğine 

işaret ederek “Bu çok talihsiz bir durum çünkü 
biliyorsunuz ki savaşın uzaması, derinleşmesi 

ve diğer bölgelere yayılması Ukrayna için 
de toprak bütünlüğü için de enerji gü-
venliği, gıda güvenliği ve diğer ilgili şeyler 
için de iyi olmaz.” ifadesini kullandı. 

Ukrayna’ya daha çok silah verilme-
sinin anlaşılabilir olduğunu belirten 
Kalın, “En nihayetinde yapılacak 
barış anlaşması, Ukrayna’nın toprak 

bütünlüğü ve siyasi egemenliği te-
meline dayalı olmak zorunda. Bu ya-

pılacak herhangi bir müza-
kerenin çok açık 

bir pren-

sibi. Ancak son girişimler, denklemde kararlı bir değişiklik 
yaratmaktan ziyade savaşı uzattı gibi duruyor. Kendime 
sadece şu soruları soruyorum. Burada final aşaması ne 
olacak? Tüm bunların sonunda beklenen ne? Yapılanlar 
Rusya’nın davranışını değiştirmek için yeterli olacak mı? 
Rusya’nın savaşını değiştirmek için yeterli olacak mı? Bu 
şekilde soru işaretlerimiz var.” dedi. 

“(FİLİSTİN VE İSRAİL) BU ŞİDDET  
DÖNGÜSÜNDEN ÇIKMAMIZ GEREK” 
Anderson, yayında İsrail Başbakanı Binyamin Ne-

tanyahu’nun CNN’e verdiği bir röportajdaki açıklamalarını 
göstererek Kalın’a İsrail ve Filistin arasındaki son gelişmeleri 
sordu. Kalın, “Öncelikle, İsrail’in Cenin’e yaptığı son 
saldırılar tamamen kabul edilemezdi. Onlarca Filistinlinin 
ölümüyle sonuçlandı. Sonra bu şiddet döngüsünde bir si-
nagogdaki İsrailliler öldürüldü. Bu şiddet döngüsünden 
çıkmamız gerek. Bu, gerçekten korkunç. Bu, barış ya da 
istikrar için iyi bir şey değil.” ifadesini kullandı. İsrail’de şu 
anda yeni bir hükümet olduğuna işaret eden Kalın, “Bu 
hükümetin tüm bu unsurları dikkate alarak son 1,5 yılda 
işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan göreceli barış, 
düzeni ve istikrarı muhafaza etmesini umuyoruz.” te-
mennisinde bulundu. Kalın, Filistinlilerin kabul edeceği 
tek yolun iki devletli çözüm olduğunun altını çizerek 
“Ancak bu (iki devletli çözüm) aralıklı hükümet dönemle-
rinde son 15 yılda sayın Netanyahu’nun yönetiminde 
masada değildi. Bu mesele geri geldi. İsraillilerin şu anda 
nerede durduğunu bilmiyorum ancak iki devletli çözüm 
konusunda ilerlemek isteyen birçok makul İsrailli siyasetçi 
olduğunu biliyorum. Umarım bu konuda ilerleme olur.” 
dedi. Netanyahu’nun Ukrayna ve Rusya arasında arabu-
luculuk yapmak için doğru kişi olduğuna inanıp inanma-
dığının sorulması üzerine Kalın, “Bu tamamen Başbakan 
Netanyahu’nun masaya ne getireceğine bağlı. Rusya Devlet 
Başkanı Putin ya da Zelenskiy, onun ne dediğini dinleyecek 
mi? Tamamen şartlara bağlı. Ancak şu anda Rusya ile Uk-
rayna arasında çatışmanın olduğu ortam, böyle bir girişim 
için uygun değil.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Kalın: “Kur’an-ı Kerim  
yakılması kabul edilemez”

Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, 

“İsveç’te ‘ifade özgürlüğü’ 
şemsiyesi altında Kur’an-ı 

Kerim yakılması kabul 
edilemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
şartlar ne olursa olsun ısrarla devam ettirdikleri 
Milli Teknoloji Hamlesi sayesinde bugün Türkiye 
Yüzyılı’nın konuşulduğunu belirtti. Ankara 
Bilim Üniversitesi öncülüğünde ATO Congre-
sium’da düzenlenen “5. Verimlilik ve Teknoloji 
Fuarı”nın açılışında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
gönderdiği mesaj okundu. Mesajda, Türkiye’nin, 
teknolojiyi sadece tüketen değil, tasarlayan, 
planlayan ve üreten bir ülke olma yolunda 
emin adımlarla ilerlediğini belirten Erdoğan, 
bu amaçla ülkenin tamamını kuşatan AR-GE 
ve teknoloji ekosisteminin oluşması için her 
alanda teşvik ve destekleri sürdürdüklerini bil-
dirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 20 yılda 
ülkeye 96 teknopark, 316 tasarım merkezi, 
1249 AR-GE merkezi ve diğer teknoloji yatı-
rımları kazandırarak büyük bir dönüşüm ger-
çekleştirdiklerini, TEKNOFEST ve benzeri et-
kinliklerle çocuklara ve gençlere potansiyellerini 
sergileyebilecekleri platformlar sunduklarını 
hatırlattı. Dene-yap atölyeleriyle çocuklara tek-
noloji merakı ve ilgilerini keşfedebilecekleri ze-
minler oluşturduklarını anlatan Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Şartlar ne olursa olsun ısrarla devam 
ettirdiğimiz Milli Teknoloji Hamlemiz sayesinde, 
bugün Türkiye Yüzyılı’nı konuşabilir hale geldik. 
Geleceğin dünyasında önemi giderek artan ve-
rimlilik ve teknolojide de Türkiye Yüzyılı 
vizyonumuzu hayata geçirmekte 
kararlıyız. İnşallah bunu da son 
20 yıldır olduğu gibi yine kamusu, 
özeli, üniversitesi ve öğrencisiyle 
birlikte 85 milyon olarak hep 
birlikte gerçekleştirece-
ğiz.” Cumhurbaşkanı 
Erdoğan mesajında, 
fuarın icrasında 
emeği geçenlere 
de teşekkür etti. 
(AA)

“Milli Teknoloji Hamlemiz 
sayesinde Türkiye 
Yüzyılı’nı konuşabiliyoruz”



Türkiye’nin sahip olduğu ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’lar ve yerli mühimmatla 
terörle mücadelede bambaşka bir noktaya ulaştığını belirten Soylu, “Terörle mü-
cadelede, aralık ayında 11 ölü, 2’si kırsalda teslim olmak üzere 13, ocak ayında 10 
ölü olmak üzere kışın göbeğinde toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi.” diye 
konuştu. Soylu, doğu bölgelerine dayanıklılık ve teknolojik açıdan en ileri se-
viyede üs bölgelerinin inşa edildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“2016’da sadece büyük ölçekli operasyon sayımız 12’ydi. Bunu her yıl 
artırarak 2022’de 107 seviyesine çıkarttık. İmha edilen terör sığınağı 
sayısını tam 8 katına çıkarttık. Köy kontrolleri 2017’de 4 bin 436’ydı, 
2022’yi 30 bin 833’le kapattık. 2016’dan bugüne 53’ü kırmızı, 35’i mavi 
olmak üzere toplam 810 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Sonuçta 
yurt içi terörist sayısı 105’in altına geldi. Meydana gelen terör eylemleri 
sayısı yüzde 96 azaldı. Terör örgütüne katılım sayısı 5 bin 558’den 57’ye 
geldi.” 2016’dan bugüne kadar 1189’u ikna yoluyla olmak üzere 2 bin 
226 PKK/KCK’lının teslim olduğunu ifade eden Soylu, “Türkiye’de 
Gabar’da petrol çıkması, Karadeniz Sakarya Gaz Sahası’nda gaz çık-
ması, yıllarca terörle esaret altına aldıkları Bingöl’ün 
Genç ilçesinde 320 milyon ton demir cevheri çık-
ması, bunlardan daha önemlisi yüz binlerce 
Doğu ve Güneydoğu’daki evlatlarımızın 
üniversitelerden mezun olmak üzere her 
birinin bu medeniyetin cıvıl cıvıl gençleri ve 
çocukları olması birilerini çıldırtmaktadır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, Beştepe’deki Jandarma Genel Komutan-
lığı’nda düzenlenen “Jandarma Genel Komutanlığı 
2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nın açılış ko-
nuşmasını yaptı. Bakan Soylu, güvenlik sorumlu-
luklarını yerine getirebilmek için küresel istikrarsızlık 
ve tehdit alanlarına daha fazla odaklanmak duru-
munda olduklarını belirtti. “2022 Küresel Terörizm 
Endeksi Raporu”na göre 163 ülkenin terörden et-
kilenme sıralamasında Afganistan’ın birinci, Irak’ın 
ikinci, Suriye’nin ise beşinci sırada olduğuna işaret 
eden Soylu, “21. yüzyılda kendi güvenliğimizi tam 
olarak sağlayabilmek için küresel güvenlik tablosuna 
360 derece izleme yapmak durumundayız. Türkiye’de 
terör bitmemiştir ama artık birinci gündem maddesi 
değildir.” diye konuştu. Terörle mücadelede gelinen 
noktayı en iyi güvenlik güçlerinin tespit ettiğini 
dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Terör 
örgütünü besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. 
PKK/KCK/PYD terör örgütünü besleyen Amerika’nın 
kendisidir. Çok net. Biz dünyanın en niteliksiz in-
sanlarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi 2 bin 
yıllık büyük bir birikimin başına böyle bir çorap 
örebileceğini, böyle bir bela oluşturabileceğini dü-
şünecek saflıkta değiliz. Yıllardan beri parayla stra-
tejiyle lojistikle hatta insan kaynağıyla bütün bunları 
destekleyen Amerika ve Batı, orada bir terör devleti 
kurdurma anlayışından vazgeçmiş değildir. Hakurk 
ile Hatay arasında, bir taraftan bir tarafa, denize 
kadar bir terör devleti kurdurma anlayışından vaz-
geçmiş değildir. Bunun için iki tane şart gerekir. 
Birinci şart bahsettiğim bölge içerisindeki hakimiyeti 
tam anlamıyla sağlamaya çalışmak, ikinci şart bu 
terör devletinin kurulmasını engelleyebilecek Tür-
kiye’yi istikrarsız hale getirebilmek ve teslim almaktır. 
Yıllardan beri bu iki temel şart için uğraşmaktadır. 
PKK’nın Suriye kolu olan PYD’nin varlığı bu sebep-
ledir. Ona hava, sağlık, mühimmat, silah ve bütün 
terörist eğitimleri vermesinin temeli de bu sebeptir. 
Türkiye içerisinde yıllardır uygulanan baskılar, 
yıllardır Türkiye içerisindeki istikrarsızlık ataklarının 
temel sebebi de budur.” 

“İÇLERİNDE KALMIŞ BÜYÜK  
BİR PLANIN PARÇASIDIR” 
Bazı büyükelçilerin “Türkiye içerisindeki hukuka 

ayar vermek”, “Türkiye’yi istikrarsız bir hale getire-
bilmek” amacıyla deklarasyon yayınladıklarını söyleyen 
Soylu, “Bu söylediklerimin hiçbirisi şu salondaki ar-
kadaşlarımın yapmış olduğu mücadeleden ayrı değildir, 
hepsi aynıdır, hepsi bir mütemmimdir, hepsi de bir 
cüzdür. İstiklal Caddesi saldırısı, Hatay’daki polisevine 
yapılan saldırı 2022 yılında büyükelçilerin altına imza 
attığı bildiriden farklı değildir, aynısıdır ve tıpkısıdır. 
Büyük bir plan… 1923’te gerçekleştiremedikleri, kur-
tuluş mücadelesinde gerçekleştiremedikleri, hala iç-
lerinde kalmış büyük bir planın bir parçasıdır.” ifadesini 
kullandı. Amerika ve Batı’nın, Türkiye’nin bu coğrafyada 
özgür, hür ve bağımsız olmasını istemediğini belirten 
Soylu, Türkiye’nin Müslüman coğrafyaya, Türk coğ-
rafyasına, Orta Doğu’ya, Orta Asya’ya, Balkanlar’a 
huzur ve istikrar sağlamasının istenmediğini kaydetti. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç ülkenin güvenlik 
gerekçesiyle Türkiye’deki başkonsolosluğunu kapatma 
kararını şöyle değerlendirdi: “İsveç’te, Danimarka’da 
ve Hollanda’da kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e 

yönelik meşum menfur saldırılar oldu. Bazılarını 
kendi emniyet güçleriyle muhafaza ettiler, saldırılarının 
devamını temin edebilmek için, bunu demokrasi ve 
özgürlük olarak nitelendirdiler. Bütün bunları yaparken 
de hem kendileri yaptılar hem kendileri tahrik ettiler 
hem kendileri izin verdiler. Onun akabinde de aynen 
altını çizerek söylüyorum, büyükelçilerin Türkiye’ye 
karşı yaptığı deklarasyonda, hangi büyükelçi, bu dek-
larasyonun altına imzalanmasını salık vermişse, Tür-
kiye’de yaklaşık üç dört gündür bir DEAŞ hadisesi 
üzerinden büyükelçiliklerin ve aynı zamanda bazı 
ibadet alanlarının tehlike altında olduğunu ortaya 
koyarak, bir kuruma ilettiği bir istihbari notla, diğer 
büyükelçiliklere de ‘Biz kapatıyoruz siz de kapatın.’ 
telkininde bulunarak 60 milyon turist hedefimizi 
koyduğumuz bir günde, 51,5 milyon turistin geldiğini, 
46 milyar dolar turizm geliri elde ettiğimizi açıkladığımız 
bir günde Türkiye’de yeni bir psikolojik harp başlat-
manın eşiğinde olmuşlardır. Bu çok açık ve nettir. 
İşin hikayesi şudur: Farklı bir ülkenin bir istihbarat 
elemanı Türkiye’de DEAŞ mensubu olabileceği düşü-
nülen birkaç kişiye elemanlık teklif etmiş, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti o anı da net bir şekilde izlemiş, 
elemanlık teklif ettikleriyle birlikte birkaç gezinti ger-
çekleşmiş, ardından Türkiye’yi bu istihbarat elemanı 
terk etmiş. Bu istihbarat elemanı sonuç alamayınca 
ilk reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgileri pa-
zarlamış, ondan sonra da Türkiye’de bir DEAŞ saldırısı 
olabilecek anlayışıyla beraber Türkiye’ye bir psikolojik 
harp yürütülmektedir. 15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi 
tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti net bir şekilde biliyor. 
Yani istedikleri kişiyi hapisten çıkaramayınca metnin 
altına imza atan büyükelçiler, Türkiye’ye bir hukuk 
operasyonu yapmaya çalışan büyükelçiler, şimdi 
malum büyükelçinin operasyonuyla Türkiye’ye bir 
güvenlik açığı, bir terör operasyonu gerçekleştirmeye 
çalışıyorlar. Çok net ve açıktır her şey.” 

“HANGİ DOSTLUĞUNUZ VAR BİZE KARŞI?” 
Dost ve müttefik olarak bilinen bazı ülkelerin, “İs-

tikrarlı bir Türkiye olmasın da ne olursa olsun” anlayışı 
taşıdığını kaydeden Soylu, ABD’yi eleştirdi. Bakan 
Soylu, şöyle devam etti: “Türkiye ile F-16 ve F-35 
pazarlığı yapan, ‘Biz istiyoruz da senato geçirir mi ge-
çirmez mi?’... Siz kimi kandırıyorsunuz? Siz kiminle 
dalga geçiyorsunuz? Siz hangi oyunu yapmaya çalışı-
yorsunuz? Siz senatodan geçmiş olan ve bizim Afrin 
operasyonumuzda vermek durumunda olduğunuz ve 
taahhüt ettiğiniz mühimmat dahil, birçok taahhütle-
rinizin hangi birine sadık kaldınız da yarın senatodan 
geçireceğinizi, vereceğinizi veya taahhütlerinize sadık 
kalacağınızı nereden bilelim? Hangi güveniniz var bize 
karşı? İstiklal Caddesi’nin saldırısının arkasında sizin 
koyun koyuna yattıklarınızın olduğunu bilmiyor muyuz? 
İstiklal Caddesi’nin saldırısının arkasında, koşa koşa 
‘Acaba bunu bizim silahlarımızla mı yaptı?’ diye emniyet 
teşkilatımızın, emniyet istihbarat birimlerimizin et-
rafında fır fır döndüğünüzü bilmiyor muyuz? Hangi 
dostluğunuz var bize karşı? Bütün uluslararası mah-
fillerde Türkiye’nin itibarını ve istikrarını, Türkiye’nin 
ekonomik gücünü düşürmek için hangi operasyonları 
çektiğinizi bilmiyor muyuz? Hepsini biliyoruz.” Bunların 
hiçbirisinin terörden ayrı olmadığını söyleyen Soylu, 
“Bunlardan bir tanesini biz yapsak, şu DEAŞ’la karşı 
karşıya kaldığımız son meselede olduğunun bir tanesini 
biz yapsak, Türkiye’yi dünyaya terör devleti diye ilan 
ederler.” dedi. (AA)
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TADİLAT VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ 
NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Pancar Deposu Tadilat ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektro-
nik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                    : 2023/104771 
1- İdarenin 
a) Adı                                                 : NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi                                            : İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı  
                                                            No:2A / 2B Blok 16130 NİLÜFER/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası              : 2244441603 - 2242475488 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Adı                                                 : Pancar Deposu Tadilat ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi 
b) Niteliği, türü ve miktarı                   : 361 Kalem, 2.000 metrekare inşaat yapım işi ve  
                                                            10.000 metrekare çevre düzenleme yapım işi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      : Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi 
ç) Süresi/teslim tarihi                         : Yer tesliminden itibaren 200 (İkiYüz) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi                          : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde 
                                                            yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati   : 27.02.2023 - 11:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)             : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A  
                                                            Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-
cak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yükleni-
cilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-
sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 
bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühen-
dislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde iş deneyimlerinde değerlendirilecek olan benzer işlere dair tebliğde yer 
alan (B) Üst Yapı Grubu III. Bina işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisi veya Mimar diploması denk sayılacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek-
life ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonu-
cunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01776066

Erdoğan, Bahçeli’yi 
ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, MHP Genel Başkanı Dev-
let Bahçeli ile görüştü. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin 
Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evinde 
gerçekleşen görüşme, saat 15.05’te 
başladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı evinin girişinde karşıladı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bah-
çeli, gazetecileri selamladıktan son-
ra görüşmeye geçti. Yaklaşık 1 saat 
süren görüşmenin ardından Bah-
çeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 
makam otomobiline kadar eşlik 
ederek uğurladı. Ziyarette Erdo-
ğan’a, Cumhurbaşkanlığı Özel Ka-
lem Müdürü Hasan Doğan da eşlik 
etti. Öte yandan Erdoğan, Bahçe-
li’nin evinin bulunduğu sokakta 
bekleyen çocuklarla sohbet etti, 
onlara oyuncak hediye etti. (AA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
üç ülkenin konsolosluğunu 

kapatma kararını “60 milyon 
turist hedefi koyduğumuz 
günde, Türkiye’de yeni bir 

psikolojik harp başlatmanın 
eşiğinde olmuşlardır”  

şeklinde değerlendirdi.

“Konsolosluk kapatmak 
yeni psikolojik harp”

“2016’DAN BUGÜNE  
810 ÜST DÜZEY TERÖRİST 
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Diplomatik kaynaklardan yapılan bilgilen-
dirmede, Norveç’te Kur’an-ı Kerim’e karşı 
saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin 
öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyük-
elçisi Skjonsberg’in Dışişleri Bakanlığına çağ-
rıldığı belirtildi. Büyükelçi Skjonsberg’e, Nor-
veç’in açıkça nefret suçu niteliğindeki söz 

konusu provokatif eylemin engellenmemesi 
yönündeki yaklaşımının en güçlü şekilde kı-
nandığı ve bu tutumunun kabul edilemez 
olduğu iletildi. Büyükelçiye, eyleme izin veril-
memesinin beklenildiği vurgulandı. (AA)

Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı, Norveç’te 3 Şubat’ta 
Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir 
eylem gerçekleştirileceğinin 
öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara 
Büyükelçisi Erling Skjonsberg’i 
Bakanlığa çağırdı.
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“Tedbirler en üst  
seviyede alınacak”

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çe-
tin, seçim sürecinde güvenlik tedbirlerinin en üst 
seviyede alınacağını belirterek, seçimlere gölge 
düşürmek amacıyla yapılmaya çalışılacak olaylara 
asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı. 

Orgeneral Çetin, Beştepe’deki Jandarma Genel 
Komutanlığında düzenlenen “Jandarma Genel 
Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme 
Toplantısı”nın açılışında yaptığı konuşmada, top-
lantıda, geçen yılın değerlendirileceğini ve bu yılki 
faaliyetlere yönelik yol haritasının ortaya koyula-
cağını belirtti. Başarılı operasyonlar sayesinde te-

rörle mücadelede önemli bir dönemece girildiğini 
ifade eden Çetin, Türkiye’nin 100’üncü yılında 
yurt içinde tek bir terörist kalmaması hedefiyle 
mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Çetin, 
Türkiye’de seçim sürecine girildiğine işaret ederek, 
“Türkiye’nin seçim sürecine girdiği bu dönemde, 
terör örgütlerinin, ülkemizin huzurunu bozmak 
üzere eylem ve faaliyetlerine izin verilmeyecek, 
seçimlere gölge düşürmek maksadıyla yapılmaya 
çalışılacak yıpratıcı, yıkıcı, kışkırtıcı olaylara asla 
müsaade edilmeyecek ve seçim güvenliğine yönelik 
tedbirler en üst seviyede alınacak.” dedi. (AA)
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Yazı İşleri Müdürü   
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2713

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’ya değer katan ve vizyon kazan-
dıran hizmetlerine her geçen gün yenilerini 
ekleyen Büyükşehir Belediyesi’nin örnek 
çalışmaları, ödüllerle taçlandırılmaya devam 
ediyor. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın 
himayelerinde başlatılan ‘Su Verimliliği Se-
ferberliği’ çerçevesinde ödüllendirilen Bursa 
Büyükşehir Belediyesi bu kez ise Sakarya’da 
düzenlenen Plant Ödülleri gecesinde 3 ayrı 
kategoride ödüle layık görüldü. Plant Peyzaj 
ve Süs Bitkiciliği Dergisi’nin organize ettiği 
‘Plant Ödülleri 2022’ ödül töreni gecesi Sa-
karya’nın Sapanca ilçesinde bulunan bir 
otelde gerçekleştirildi. İki yılda bir düzen-
lenen ve sektörün en prestijli ödül töreni 
olma niteliğini taşıyan ‘4. Plant Ödülleri’ 4 
ana kategori ve 28 dalda sahiplerini buldu. 
Anadolu Motifleri Modern Dans Toplulu-
ğu’nun gösterileri ile başlayan törenin su-
nuculuğunu radyocu ve oyuncu Kadir Çöp-
demir gerçekleştirdi. Görkemli tören; sektör 

profesyonellerinin yanı sıra sanat, bürokrasi 
ve siyaset camiasından da yoğun katılım 
ile yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
‘Park ve Rekreasyon Alanları Uygulamaları’, 
‘Yeşil Şehir’ ve ‘Plant Özel’ olmak üzere 
toplamda 3 ayrı kategoride aldığı ödüllerle 
sektöre katkı alanlarındaki çalışmalarını 
taçlandırdı. Ödül gecesi Cengiz Kurtoğlu’nun 
konseri ile son buldu. 

“3 AYRI KATEGORİDE ÖDÜLE  
LAYIK GÖRÜLMEK BİZİM İÇİN  
BÜYÜK BİR MUTLULUK” 

3 ayrı kategoride ödül almanın mutlu-
luğu içerisinde olduklarını ifade eden Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
“Belediyeciliğin asli konularından bir tanesi 
de yeşil alan, peyzaj ve ağaçlandırma çalış-
maları. Her şehre yeşil çok yakışır ama 
Bursa yeşille özdeşleşmiş bir şehirdir açıkçası. 
Ama biz Bursa’da daha nitelikli yeşil alanlar 
oluşturabilmek adına ekibimizle Tarım Pey-
zaj A.Ş, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı-
mızla birlikte önemli çalışmalar yapıyoruz. 
Sektörde de prestijli dergilerden birisi olan 
Plant Dergisi tarafından buna layık görülmek 

son derece mutlu ediyor. 3 ayrı kategoride 
güzel ve özel ödüller aldık. Ben ekip arka-
daşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. 
Belediye başkanları şehirlerin aynı zamanda 
doktorlarıdır. Şehirlerin sağlığından so-
rumlulardır. Özellikle ağaçlandırma ve yeşil 
alanlarından sorumludurlar. Dolayısıyla bu 
noktada ben her yerel yöneticinin üzerine 
önemli görevler düştüğünü ifade etmek is-
terim. Bursa olarak 3 ayrı kategoride ödüle 
layık görülmek bizim için son derece büyük 
bir mutluluk” dedi. 

“EMİNE HANIMIN ELİNDEN  
ALDIĞIMIZ ÖDÜLDE  
BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 
başlatılan ‘Su Verimliliği Seferberliği’ çer-
çevesinde aldıkları ödül hakkında da ko-
nuşan Başkan Aktaş, “Geçtiğimiz gün Emine 
hanımın elinden aldığımız ödülde bizim 
için çok özel bir ödüldü. İklim değişikliğinin, 
kuraklığın çok yoğun konuşulduğu bir dö-
nemdeyiz ve bundan sonraki süreçte de 
tahminler o yönde daha da sıkıntı yaşanacak. 

Kaynaktan çıkan suyun evlere ulaşması 
veya tüketim yerlerine ulaşması noktasın-
daki kayıp ve kaçakları azaltma konusunda 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yapılan de-
ğerlendirme neticesinde Türkiye’de ki 81 il 
arasında birinci oldu. Yüzde 20,21 bu 
Avrupa standartlarının bile altında bir ka-
yıp-kaçak oranı. Özellikle hedefimiz bunu 
yüzde 20’nin daha da altına düşürmek ve 
bunun için yatırımlar yapıyoruz. Altyapı 
yatırımları zor yatırımlardır kurdele kesemez, 
açılış bile yapamazsınız. Çileli ve sıkıntılıdır 
ama Bursa Büyükşehir Belediyesi, scada 
sistemi ile 150’e yakın deposunu anlık 
olarak 24 saat boyunca denetliyor. Bera-
berinde de şehrin altyapısına yatırım yapıyor 
ve bir taraftan da özellikle geçen yıl 70 bin 
öğrenci geleceğimiz olan çocuklarımıza, 
gençlerimize de suyun tasarruflu kullanımı 
ile alakalı eğitimler veriyor. Ve nihayetinde 
de kuraklığın yaşanıldığı bu dönemde de 
Allah’a şükürler olsun Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, kaynak suyunu evlere 24 saat 
boyunca sağlıklı bir şekilde ulaştırma im-
kanına sahip oluyor” diye konuştu. (İHA)

Bursa’da 400 çalışanın bulunduğu tekstil fir-
masında iş akitlerine son verilen 9 işçinin fabrikanın 
önündeki alanda eylem esnasında kimyasal madde 
ile zehirlenmeye çalışıldığı iddiası fabrika yönetimi 
tarafından Zeytung haberlerine taş çıkaran bir 
haberle yalanlandı. Barutçu Tekstil tarafından ya-
pılan açıklamada, “Öncelikle altını çizmek isteriz 
ki anayasal hak olan sendika hakkına saygılıyız. 
Mesnetsiz iddialar ve haksız girişimlerle markamız 
üzerinde ‘zehirleme’ iddiası ile kamuoyu baskısı 
kurulmaya çalışılmaktadır. Servis edilen asılsız 
haberler, belli bir basın grubu tarafından, Barutçu 
Tekstil ile ilişkilendirilerek kamuoyuna sunulmuştur. 
Ortaya atılan bu maksatlı iddiaların en başında, 
Barutçu Tekstil çalışanlarının, sendika talep ettikleri 
için işten çıkarıldıkları iddiası gelmektedir. Bu 
iddia tamamıyla asılsızdır. 2022 yılından itibaren 
ülkemizin de içinden geçtiği öngörülemeyen eko-
nomik şartlarla birlikte artan maliyetleri yönete-
bilme adına küçülme kararı alınarak 204 çalışma 
arkadaşımızın tüm yasal hakları taraflarına ödeyerek 
iş akitleri sonlandırılmıştır. 32 yıllık iş hayatımız 
süresince birlikte yol yürüdüğümüz, kimi zaman 
yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız tek 
bir arkadaşımız mağdur edilmemiş, tek bir çalışa-
nımızla ters düşülmemiştir. Sendikal hak adı 
altında eylem yapan kişiler iş sözleşmeleri son-

landırılan 204 arkadaşımızdan sadece 9’udur. Ta-
lepleri sendikal hak değil, işyerine kabul edilmelerini 
sağlayabilmektir. Haksız iddiaları sosyal medya 
aracılığıyla yaymaya çalışarak tertemiz bir ticaret 
ahlakı ve mazisi olan, ülke ekonomisine ve istihdama 
katkıyı görev edinmiş firmamızın adının lekelen-
mesine izin vermeyeceğimizin ve bu çerçevede 
tüm yasal hakların kullanılacağının bilinmesi 
isteriz” denildi.  

FABRİKA ÖNÜNDE MÜZİK  
EŞLİĞİNDE HALAY ÇEKTİLER (!) 

Fabrika önünde gösteri yapan, iş akitleri son-
darılan 9 eski çalışanın iddia ettiği hususların ka-
ralamadan ibaret olduğu ileri sürülen açıklamanın 
devamı ise değme komedyenlere taş çıkaracak 
cinsten oldu: “Bizi zehirlemeye çalıştılar’ iddiası 
ne akıllara, ne vicdanlara sığmayacak açık bir pro-
vokasyondur. AFAD personeli tarafında tutulan 
tutanak ve Adli Tıp Kurumu raporu haksız isnatların 
temelsiz olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Öte yandan zehirlendiklerini iddia eden eylemciler 
ertesi gün yine kaldıkları yerden fabrika önünde 
müzik eşliğinde halaylar çekerek eylemlerine 
devam etmişlerdir. Bilinmelidir ki Barutçu Tekstil’de 
grev yoktur. Grev vardır diyerek, algı oluşturup, 
karalama kampanyası ile dünya tekstil sektöründe 
imtiyazlı bir konuma sahip, 40 ülkeye ihracat 
yapan firmamızın itibar kaybetmesini hedefleyen 
eylemlerle karşı karşıyayız. İnsan odaklı ve çevreye 
duyarlı, sürdürülebilirlik ilkesi ile üretim yaparak, 
uluslararası kuruluşlar tarafında denetlenen, bu 
toprakların markası Barutçu Tekstil ile ilgili ortaya 
atılan asılsız ve gerçeği yansıtmayan iddialara 
itibar edilmemesi gerektiğini ka-
muoyuna hatırlatır, saygı-
larımızı sunarız.” 
(İHA)

Karacabey Belediyesi, sosyal yardım iş-
lerinde her alanda faaliyet göstermeye devam 
ediyor.  Belediye tarafından öğrenciler ve 
uzun soluklu tedavi gören hastalar için tahsis 
edilen otobüs, 9 yıldır hafta içi her gün 
ücretsiz taşımacılık yapıyor. Karacabey Be-
lediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, 
“Sosyal belediyecilik anlamında bizler her 
alanda sahadayız ve her vatandaşımıza do-
kunmak gayretindeyiz. Öğrencilerimiz için 
yaptığımız pek çok yardım faaliyetimiz var. 
Bunlar arasında Bursa’ya her gün sabah gidiş 
ve akşam dönüş olmak üzeregerçekleştirilen 
taşımacılık hizmeti yer alıyor. Üniversite öğ-
rencilerimiz bu hizmetimizden oldukça mem-
nun. Ailelerle gerçekleşen buluşmalarda, 
bundan duydukları memnuniyeti sık sık dile 

getiriyorlar”dedi. 
İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN  
VE ÖĞRENCİLERİN  
HER ZAMAN YANINDA 

Özkan, ihtiyaç halinde uzun soluklu 
tedavi gören ve gözetim altında nakil ihtiyacı 
olan hastaların nakillerinin de yine Karacabey 
Belediyesi’nde hizmet veren hasta nakil aracı 
ve görevli sağlık personeli aracılığıyla yapıl-
dığının altını çizdi.  Başkan Özkan,“Yıl boyu 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 
bu alanda yardıma muhtaç olarak tespit 
ettiği aileleri hem devletimizin imkânlarından 
faydalanmaları konusunda bilgilendiriyor 
hem de bu ailelerin yaşadıkları sıkıntıları bi-
rebir çözmeye çalışıyor” diye konuştu. Öğ-
rencilere yönelik yıl boyu gerçekleştirilen 
çeşitli faaliyetlerle eğitim hayatlarında olduğu 
gibi sosyal yaşamlarında da öğrencilerin yan-
larında olmaya çalıştıklarını belirten Özkan,“İl-
çemizde okuyan üniversite öğrencileriyle 
çeşitli faaliyetlerle doğrudan veya dolaylı 
olarak bir araya geliyoruz. Aşevinde çıkan 
günlük yemeklerden öğrencilerimizde ücretsiz 
faydalanabiliyor. Sınav dönemlerinde veya 
kayıt işlemlerinde ev ve otel bulmakta zor-
landıkları zaman, konaklama ihtiyaçlarını 
yine belediyemiz misafirhanelerinde karşı-
lıyoruz”diye konuştu. (Bülten)

Türkiye’nin ilk sanayileşme ham-
lelerinden olan Merinos Fabrikası 
ruhunun günümüzde de yaşatılması 
gayesiyle Bursa Kent Konseyi tara-
fından düzenlenen ’13. Merinoslular 
Buluşması’, eski fabrika çalışanlarını 
uzun bir aradan sonra tekrar bir 
araya getirdi. 

Cumhuriyet dönemi sanayisinin 
sembol kuruluşlarından olan ve 2 
Şubat 1938 yılında Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından açılışı yapılan 
eski Merinos Fabrikası’nın çalışanları, 
Bursa Kent Konseyi tarafından dü-
zenlenen ‘13. Merinoslular Buluş-
ması’nda bir araya geldi. Atatürk 
Kongre Kültür Merkezi Yıldırım Ba-
yezid Salonu’ndaki buluşmaya Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Bursa Kent Konseyi Başkanı 
Şevket Orhan ve Merinos Emeklileri 
Derneği Başkanı Ekrem Akdağ ile 
Merinos Fabrikası eski çalışanları ve 
aileleri katıldı. Farklı şehirlerden ge-
lerek Bursa’da hasret gideren eski 
mesai arkadaşları, geçmiş hatıraları 
yâd etti. 

SANAYİYE MERİNOS KATKISI 

Büyükşehir Belediye Bandosu 
konseriyle başlayan buluşmada ko-
nuşan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, 1930’lu yıllarda baş-
layan Türkiye’nin sanayi planları 
çerçevesinde, 1935 yılında temeli 
atılan Merinos Fabrikası’nın, 2 Şubat 
1938’de bizzat Mustafa Kemal Ata-
türk tarafından açıldığını hatırlattı. 
Bursa’nın sanayi anlamında bugün-
lere gelmesinde Merinos Fabrika-
sı’nın önemli bir yeri olduğunu ha-
tırlatan Başkan Aktaş, “Eğer bugün 
sanayimiz bu hale geldiyse, Bursa’da 
18 tane Organize Sanayi Bölgesi, 
binlerce sanayi kuruluşu varsa, teks-
tilde, otomotivde, yan sanayide, ma-
kine sanayiinde buralara geldiyse, 
Bursa 17 milyar dolar ihracat yapan 
bir şehirse, Atatürk’ün koyduğu viz-
yonun çok önemli bir katkısı ve des-
teği var bu işte. Tabi ticaretin de 
ekonominin de şeklinin değişmesiyle 
Merinos’un yerini çok güçlü özel 
firmalar aldı. Burası da rahmetli 
başkanımız Hikmet Şahin’in vizyo-
nuyla Bursa’ya yeniden kazandırıldı. 
Buranın Bursa’nın sembol bir yeri 
hale gelmesini sağlayan Hikmet Baş-
kanımızı rahmetle anıyorum. Yine 
bu bayrağı devam ettiren ve böyle 
bir etkinlikle Merinos çalışanlarının 
bir araya gelmesine vesile olan Recep 
Altepe başkanımıza da yürekten te-
şekkür ediyorum” diye konuştu. 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket 
Orhan da göreve geldiği ilk günden 
itibaren Merinosluların en önemli 
talebinin lokal yapılması olduğunu 
hatırlatarak, “Bu konuda daha önce 
sözler verilmiş ancak çeşitli neden-
lerle haya geçirilememiş. Sağ olsun 
başkanımız bizim bir sözümüzü iki 
etmedi. Her türlü sıkıntıyı gidererek 
Merinos camiasına dernek lokalini 
kazandırdı. Bu nedenle Başkanımız 
Alinur Aktaş’a yürekten teşekkür 
ediyorum” dedi. (İHA)

İznik Belediye Başkanı Kağan 
Mehmet Usta soğuk kış sabahında 
pazarcılara sıcak çorba ikramında 
bulundu. 

Sabahın erken saatlerinde pa-
zarcılarla bir araya gelen İznik Be-
lediye Başkanı Kağan Mehmet 
Usta tarhana çorbası ikramında 
bulundu. Belediye Meclis Üyeleri 
ve belediye daire müdürlerinin de 
eşlik ettiği Başkan Usta daha sonra 
tüm esnafı ziyaret ederek hayırlı 
işler diledi. (İHA)

Büyükşehir’e 3 ödül dahaGeçtiğimiz gün 
Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’dan ödül alan 

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi adeta ödüle 

doymuyor. Bursa bu kez 
ise Sakarya’da düzenlenen 

gecede 3 ayrı kategoride 
aldığı ödülle çalışmalarını 

taçlandırdı. Bursa 
Büyükşehir Belediye 

Başkanı Alinur Aktaş,  
“3 ayrı kategoride güzel ve 
özel ödüller aldık. Ben ekip 

arkadaşlarıma yürekten 
teşekkür ediyorum” dedi.

Barutçu Tekstil’den Zeytung haberi gibi açıklama:

“İşçiler ölmemiş ama ertesi 
gün halaya geldiler”
Barutçu Tekstil, eylem yapan 
işçilerin yakınına kamyonet 
içinde gizlenmiş ve kapakları açık 
bırakılmış amonyak tankları 
nedeniyle yaşanan olaylaral ilgili 
açıklama yaptı. Amonyak lüklü 
kamyonun orada ne aradığına 
dairtek bir satır açıklama 
yapmayan fabrika yönetiminin 
savunması da oldukça ilginç 
oldu. “İşçiler ölmemiş, ertesi gün 
gelip halay çektiler!”

Karacabey Belediyesi, sosyal 
belediyecilik hizmetlerini her 
alanda sürdürmeye devam 
ediyor. Belediye tarafından 
öğrenciler ve uzun soluklu 
tedavi gören hastalar için tahsis 
edilen otobüs, 9 yıldır haftaiçi 
her gün ücretsiz taşımacılık 
hizmeti veriyor.

Karacabey’de sosyal 
belediyecilik örneği

Merinos’ta 
hatıralarını 
yâd ettiler

Usta, mesaiye 
pazarda başlıyor
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Tahran yönetimi, Azerbaycan'ın,
İran'ın Hoy kentinde meydana gelen
depremde zarar görenler için yardım
önerisini geri çevirdi. AA muhabirinin
diplomatik kaynaklardan edindiği bil-
giye göre, Azerbaycan hükümeti, Tah-
ran Büyükelçiliğine yapılan saldırı
nedeniyle iki ülke arasında son gün-
lerde yaşanan krize rağmen Hoy dep-
remi sonrasında İran'a yardım önerdi.
Tahran yönetimi, Azerbaycan'ın yar-
dım önerisini kabul etmedi. Deprem
bölgesinde on binlerce Azerbaycanlı
kış şartlarında dışarıda yaşamını sür-
dürmeye çalışıyor. Depremzedelere
yardım etmeyen İran hükümeti, baş-
kalarının da yardım etmesine izin ver-
miyor. İran'ın Batı Azerbaycan
eyaletine bağlı Hoy kentinde 28
Ocak'ta 5,8 büyüklüğünde deprem
meydana gelmişti. Azerbaycan Türkle-
rinin yoğun olarak yaşadığı bölgede
deprem nedeniyle resmi kayıtlara göre
1500 ev hasar görmüştü. Sosyal şebe-
kelerde depremzedelerin İran devletin-
den hiçbir yardım almadıkları ve soğuk
havada dışarıda kaldıklarına ilişkin gö-
rüntüler paylaşılmıştı. (AA)

İran, Azerbaycan'ın
depremzedeler için 
yardımını kabul etmedi

Avustralya'nın yeni 5 dolarlık bank-
notlarında İngiltere Kralı 3. Charles'ın
portresinin yer almayacağı bildirildi.
BBC'deki habere göre, Avustralya yeni
tasarlayacağı banknotlardan İngiliz
hükümdarını kaldırıyor. Avustralya
Merkez Bankasından (RBA) yapılan
açıklamada, yeni 5 dolarlık banknotun
tasarımının yerli Avustralyalıların kül-
tür ve tarihini temsil edeceği belirtildi.
İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan
hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in 8
Eylül 2022'de yaz tatilini geçirdiği İs-
koçya'da hayatını kaybetmesinin ar-
dından tahta oturan Kral 3. Charles'ın
portresinin söz konusu banknotta ol-
mayacağı bildirilen açıklamada, deği-
şikliğin hükümet ile yapılan istişareler
sonucunda yapıldığı kaydedildi. (AA)

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki
Gazze Şeridi'nde bulunan bazı noktaları
roketlerle hedef aldı. Filistin resmi haber
ajansına (Wafa) göre, İsrail'e ait savaş
uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimle-
rinde bir bölgeye üç roketle saldırdı. Saldı-
rıya hedef olan bölgede yangın çıktı,
yakınlarındaki sivil yerleşimlerde maddi
hasar meydana geldi. Kentin güneybatı
kesimindeki Şeyh Aclin bölgesine de iki
roketle düzenlenen ikinci hava saldırısın-
daki hedeflerde maddi hasarlar oluştu. İs-
rail savaş uçakları ayrıca Gazze'nin orta
ve kuzey kesimlerindeki tarım alanlarını
ve Beyt Lahye beldesinin kuzeyindeki bir
noktayı da bombaladı. Saldırılar sonucu
can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi
paylaşılmadı. Akşam saatlerinde, İsrail
Ordu Sözcülüğü, Gazze'den bir roket fır-
latıldığını ve İsrail hava savunma sistem-
leri tarafından etkisiz hale getirildiğini
duyurmuştu. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik
Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'den fırla-
tılan rokete karşılık verme yöntemini de-
ğerlendirmek üzere kabineden acil
toplantı talep ettiğini belirtmişti. (AA)

Avustralya'nın yeni 
5 dolarlık banknotlarında
Charles yer almayacak

İsrail savaş uçakları
Gazze'yi vurdu

Kuzey Kore, ABD'nin,
Güney Kore ile askeri
tatbikatlarını artırmasının
gerilimi tırmandırdığını
savunarak kısa veya uzun
vadeli herhangi bir tehdide
karşı "ezici nükleer güçle"
yanıt vermeye hazır
olduklarını bildirdi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD
Savunma Bakanı Lloyd Austin, Güney
Kore'ye yeni nesil hayalet savaş uçakları
ve uçak gemileri gibi stratejik askeri
varlıkları daha fazla konuşlandıra-
caklarını bildirmesinin ardından açık-
lama yaptı. Açıklamada, ABD'nin Gü-
ney Kore ile düzenlediği ortak askeri

tatbikatlara tepki gösterilerek ABD
güçlerinin "düşmanca eylemleri"

nedeniyle Kore Yarımadası ve
bölgedeki askeri ve siyasi du-

rumun "kırmızı çizgiyi"
aştığı belirtildi. ABD

ve Güney Kore'nin
düzenlediği askeri

tatbikatların böl-
geyi savaş ala-
nına dönüş-

türeceği sa-
v u n u -

l a n

açıklamada, Kuzey Kore'nin kısa veya
uzun vadeli herhangi bir tehdide karşı
"ezici nükleer güçle" cevap vermeye
hazır olduğu bildirildi. Açıklamada,
ABD'nin olası askeri girişimine "nük-
leere karşı nükleer ve topyekûn savaşa
karşı topyekûn savaş" ilkesiyle karşılık
verileceği vurgulanarak "ABD'nin Kore
Yarımadası ve çevresindeki askeri faa-
liyetlerine devam etmesi halinde Kuzey
Kore, doğal olarak caydırıcı gücünü
kullanacaktır." ifadesine yer verildi.
ABD'nin, Kuzey Kore'yi "tek taraflı ola-
rak silahsızlanmaya" zorlamak için yap-
tırımları ve askeri baskıyı sürdürdüğüne
işaret edilen açıklamada, Pyongyang
yönetiminin, "düşmanca politikasını"
sürdürdüğü takdirde ABD ile diyalog
kurmayacağı vurgulandı. ABD Savunma
Bakanı Lloyd Austin, 30 Ocak'ta yaptığı
iki günlük Güney Kore ziyaretinde
ortak savunma taahhüdünü yinelerken,
yeni nesil hayalet savaş uçakları ve
uçak gemileri gibi stratejik askeri var-
lıklarını bu ülkeye daha fazla konuş-
landıracaklarını açıklamıştı. (AA)

Kuzey Kore’den ABD’ye:

Fransa'da ekrana başörtüsüyle çıkan
anne, İslamofobik lince maruz kaldı

Ines ismindeki genç anne, Cevad
isminde 2 yaşındaki oğlunun ocak or-
tasında gittiği kreşte, sorumlu kişinin
kapıyı açık unutması üzerine tek başına
yalın ayak dışarı çıkarak bir süre kay-
bolduğu olayı sonradan video çekerek
paylaştı. Oğlu kreşin yakınındaki bir
restoranın önünde bulunan annenin,
videoda kreşin ihmallerine de dikkati
çekerek hadiseyi anlatması yankı uyan-
dırdı. Fransız televizyonu BFMTV'nin
canlı yayında bağlanarak konuştuğu
genç anne, kreş hakkında suç duyu-
rusunda bulunduğunu ve oğlunu bir
daha kreşe göndermeyi düşünmediğini
söyledi.

ANNEYE SOSYAL 
MEDYADA LİNÇ
Anne Ines, yüzü mas-

keli ve başörtülü şekilde
ekrana çıktığı için

sosyal medyada ırkçı ve ayrımcı bir
kampanyanın hedefi oldu. Sosyal med-
yada İslamofobik lince maruz kalan
genç anneye bazı kişiler, BFMTV'nin
söz konusu paylaşımının altına, "ba-
şörtülü kadınların çalışmak yerine
evde oturdukları halde çocuklarını
kreşe göndermelerine anlam vereme-
diklerini" yazarak, "bunların çalışan
başka annelerin çocuklarının kreşe
gitmelerini engellediğine" ilişkin ifadeler
kullandı. Twitter'dan bir kullanıcı, İs-
lami tesettürü kınadıklarını aktararak
"başörtünün nefret saçan ve karanlık
bir ideolojinin sembolü" olduğunu sa-
vundu. Başka bir kullanıcı da "Küçük
olduğu halde gözlemcinin gözü önünde
kreşten kaçan velet Cevad." ifadesini
kullandı. Bazı kişiler de çocuğun kreşten
çıkmasından annesini sorumlu tutarak,
"annenin çocuğuna bakmak yerine
evinde ibadet etmekle meşgul olduğu"
yorumunu yaptı.

İSLAMOFOBİYLE 
MÜCADELE YETERSİZLİĞİ
Fransa yönetimi, ülkede okul, iş

ve ulaşımda yaşanan ayrımcılık vaka-
larına karşı koyduğu önlem ve tedbir-
lerin yanı sıra bilinçlendirme kam-
panyaları yürütse de ülkedeki aşırı
sağa endeksli politikalar bu tür vaka-
ların önüne geçmeye yetmiyor. Özel-

likle Müslümanlar söz konusu
olduğunda Fransız basını ve hü-
kümetinin çifte standart uygu-

laması eleştiriliyor. Müslümanlara
ait cami ve kuruluşların zaman za-

man İslamofobik saldırılara maruz
kaldığı ülkede son dönemde restoran,
kafe, spor salonu gibi yerlerde başörtülü
kadınlara yönelik ırkçı girişimler de
artmaya başladı. (AA)

Fransa'nın Yvelines
kentinde 2 yaşındaki
oğlunun görevlilere rağmen
kreşten çıkarak bir süre
kaybolmasına ilişkin
televizyon ekranına çıkan
başörtülü annenin, sosyal
medyadan İslamofobik lince
maruz kaldığı ortaya çıktı. Rus füzesi apartmana

geldi: 3 ölü 8 yaralı!

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Biriminden
yapılan açıklamada, Donetsk bölgesine bağlı
Kramatorsk şehrinde füzenin isabet etmesi
sonucu 4 katlı apartmanın yıkıldığı belirtildi.
Olay yerinde sevk edilen arama kurtarma ekip-
lerinin enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardığı,
2 kişiyi de kurtardığı aktarılan açıklamada, 8
kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Krama-
torsk’taki füzenin apartmana isabet etmesine
ilişkin açıklama yaptı. Saldırıda sivillerin öldü-
ğünü ve enkaz altında kaldığını belirten Ze-
lenskiy, “Bu tarihin tekrarlanması değil, bu ül-
kemizin günlük hayatının gerçeği.” dedi. Ze-
lenskiy, ülkesinin “mutlak kötülükle” ortak
sınırı olduğuna işaret ederek, “Bu tür trajedilerin
tekrarlanma olasılığını sıfıra indirmek için bu

kötülüğün üstesinden gelinmesi gerekiyor.”
diye konuştu. Hayatını kaybedenlerin aile ve
yakınlarına başsağlığı dileyen Zelenskiy, suçluları
mutlaka bulup cezalandıracaklarını sözlerine
ekledi. Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Baş-
kanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte
Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Slavyansk,
Kramatorsk ve Druzhkivka yerleşim birimlerine
4 olmak üzere toplam 6 füze saldırısı ve 4 hava
saldırısı düzenlediği belirtildi. Rus güçlerin
çoklu fırlatma roket sistemiyle 73 saldırı ger-
çekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Düş-
manın saldırılarında siviller hayatını kaybetti."
ifadesi yer aldı. Açıklamada, Rus askerlerin
büyük kayıplar vermesine rağmen Limansk,
Bahmutsk, Avdiyivka ve Novopavlovsk yönle-
rinde ilerleyeme çalıştığı aktarıldı. Ukrayna as-
kerlerinin Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki
yerleşim birimlerinde Rusya’nın saldırılarını
püskürttüğü kaydedilen açıklamada, Luhansk
bölgesinde Novogorovka, Nevskoye ve Dibrova,
Donetsk bölgesinde ise Terny ve Serebryanka'nın
Rus ateşi altında kaldığı belirtildi. Açıklamada,
Bahmut ve Avdiyiv istikametlerinde de bazı
yerleşim birimlerinin Rus güçlerin saldırılarından
etkilendiği bilgisi paylaşıldı. (AA)

Ukrayna’nın Donetsk
bölgesinde Rus ordusunun
fırlattığı füzenin apartmana
isabet etmesi sonucu 
3 kişinin öldüğü, 8 kişinin
yaralandığı bildirildi.
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Bursaspor’un genç futbolcusu Eren Tunalı, “Çorum FK maçında
hedefimiz kesinlikle üç puan. Taraftarımız da arkamızda olursa
maçı kazanırız. Bursaspor taraftarsız asla düşünülemez” dedi.

Basın mensuplarının sorularını ya-
nıtlayan Bursaspor’un genç futbolcusu
Eren Tunalı, Batman Petrolspor ve
Çorum FK maçı ile ilgili olarak, “Bat-
man çok zor bir deplasmandı. Böyle
bir üç puana çok ihtiyacımız vardı.
Saha ve hava şartları özellikle doğu
bölgesinde bizim için zorlu oluyor.
Ama önemli olan üç puandı ve biz üç
puanı kazandık. Şimdi Çorum FK ma-

çına bakacağız. O maç için de hedefimiz
kesinlikle üç puan. İyi de hazırlanıyo-
ruz. Hazırlıklarımızı tamamlayıp en
iyi şekilde Çorum FK maçını da geçi-
receğimize inanıyorum” ifadelerini
kullandı.

“SAKİN BİR ŞEKİLDE 
ARAMIZDA OLMALILAR”
Taraftarla ilgili düşüncelerini de

paylaşan Eren Tunalı, “Taraftar bizim

için her zaman itici bir güç. Şampiyonluk
senesi de dahil. Bu kulübün en büyük
yapı taşlarından birisi. Bursaspor ta-
raftarsız asla düşünülemez. Bizi de sü-
rekli destekliyorlar. Her maçımıza ilgi
oluşuyor. Biliyorsunuz ceza tehlikemiz
var. Çorum FK maçında da daha sakin
bir şekilde arkamızda olmalarını, des-
teklemelerini istiyoruz. Her maça se-
yircimizi bekliyoruz” dedi. (İHA)

Bursa’lı milli judocu Portekiz’den
bronz madalya ile döndü

Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler
Spor Kulübü mücadele eden Milli Judocu

Yasin Çimciler, 30-31 Aralık 2023 tarihle-
rinde Portekiz’in Almada şehrinde düzen-
lenen Görme Engelliler Grand Prix müsa-
bakalarında başarılarına yeni bir halka ek-
ledi. Çimciler, 2024 Paris Paralimpik Oyun-
ları için puan niteliği de taşıyan şampiyo-
nada J1 -90 kiloda tatamiye çıktı. Milli
sporcu, üçüncülük maçında İtalyan Valerio
Roi Teodori’yi ipponla yenerek üçüncülük
kürsüsünde yer aldı. Çimciler Türkiye’ye
bronz madalya kazandırarak Nilüfer’de
gurur kaynağı oldu. (İHA)

Nilüfer Belediyesi
Görme Engelliler Spor
Kulübü sporcusu Yasin
Çimciler, Portekiz’de
düzenlenen 2023 IBSA
Judo Grand Prix’inde
bronz madalya aldı.

Genç Timsah’la yollar ayrıldı!
Yeşil-Beyazlı kulübün genç isim-

lerinden ve son olarak Gümüşha-
nespor'da oynayan Şamil Can Bahçeli
ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.       

Sezon başında kiralık olarka Gü-
müşhanespor'a giden Şamil Can Bah-
çeli, geçtiğimiz ayda takıma dönm-
üştü. Şamil Gümüşhanespor'da sa-
dece 1 kupa maçında oynamıştı.
Genç futbolcu sosyal medya hesap-
larından yaptığı paylaşımda Bursas-
por'dan karşılıklı anlaşarak ayrıldığını
duyurdu. Şamil Can Bahçeli "5 se-
nedir formasını gurula terlettiğim

Türkiye'nin en büyük caminası Bur-
saspor’dan karşılıklı olarak ayrılmı-
şımdır. Her iki taraf içinde hayırlısı
olsun" ifadelerini kullandı. 

n Kadir Umut PEHLİVAN

Gaziantep FK'de 9 haftalık "Bulut",
2 haftada "Güneş" ile dağıldı

Sezona teknik direktör Erol
Bulut yönetiminde başlayan kır-
mızı-siyahlı takım, ilk haftalardaki
iyi sonuçların ardından ilerleyen
bölümde galibiyet özlemi yaşadı.
Bulut'un görev yaptığı 19 maçlık
bölümde 4 galibiyet, 7 de bera-
berlik alan Gaziantep FK, 8 kar-
şılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.
Erol Bulut döneminde çıktığı son
9 maçta galibiyet elde edemeyen
kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 4
beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Ligde
21. hafta mücadeleleri öncesi tek-
nik direktör Erol Bulut'la karşılıklı
anlaşarak yollarını ayıran Gazi-
antep temsilcisinde yardımcı an-
trenör Erdal Güneş, teknik so-

rumlu olarak kulüpte yeni gör-
evine başladı. Henüz kırmızı-si-
yahlılarla sözleşme imzalamayan
Güneş yönetiminde Gaziantep
FK, son iki haftada aldığı sonuç-
larla taraftarını sevindirdi. Gazi-
antep FK, Güneş yönetimindeki
ilk maçında deplasmanda MKE
Ankaragücü'nü 2-0 mağlup eder-
ken, dün de taraftarı önünde Ata-
kaş Hatayspor'u 4-1 yendi.

İKİ MAÇTA 6 GOL ATTI, 
SADECE BİR GOL YEDİ
Gaziantep FK, son 2 lig ma-

çında aldığı sonuçlar kadar attığı
gollerle de dikkati çekiyor. Gali-
biyet özlemi çekilen 9 haftada ra-
kip fileleri 10 kez havalandırıp
16 gol yiyen Gaziantep temsilcisi,
Erdal Güneş yönetimindeki 2 haf-
tada ise 6 gol atıp, kalesinde sa-
dece bir gol gördü. Puan kayıpla-
rının yaşandığı 9 haftalık bölümde
maç başına 1,11 gol ortalamasıyla
mücadele eden Gaziantep FK, Er-
dal Güneş ile bu istatistiğini son
2 haftada 3'e çıkardı. (AA)

Spor Toto Süper Lig
ekiplerinden Gaziantep FK,
teknik direktör Erol Bulut
ile yolların ayrılmasının
ardından teknik sorumlu
Erdal Güneş yönetiminde
çıktığı 2 maçı da kazandı.

Anadolu Efes, 
THY Avrupa Ligi'nde
Olympiakos
karşısında

Anadolu Efes Basketbol Takımı,
THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında
bugün Yunanistan temsilcisi Olym-
piakos'a konuk olacak. Barış ve
Dostluk Salonu'nda oynanacak
karşılaşma, TSİ 22.00'de başlaya-
cak. Avrupa Ligi'nde çıktığı 22
maçta 11 galibiyet ve 11 mağlubi-
yet yaşayan Anadolu Efes, averajla
9. sırada bulunuyor. Organizas-
yonda yaptığı maçların 15'ini ka-
zanan ve 7'sinden mağlup ayrılan
Olympiakos ise Real Madrid'in
averajla önünde liderlik koltuğunda
yer alıyor. İki takım arasında se-
zonun ilk yarısında İstanbul'da
oynanan maçı, Anadolu Efes 82-
71 kazanmıştı. Anadolu Efes ile
Olympiakos, THY Avrupa Ligi'nde
47. kez karşı karşıya gelecek. İki
takım arasında organizasyonda
oynanan 46 maçın 24'ünü Anadolu
Efes, 22'sini ise Olympiakos ka-
zandı. Anadolu Efes, Avrupa ku-
palarında 790. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da
çıktığı 789 karşılaşmada 449 ga-
libiyet ve 340 yenilgi yaşadı. Avrupa
Ligi'nde ise 542. müsabakasına çı-
kacak Anadolu Efes, 541 mücade-
lenin 292'sini kazandı, 249'undan
ise mağlubiyetle ayrıldı. (AA)



Biyolojik çeşitlilik
dışında tatlı su

kaynağı ve karbon
yutağı işlevi gören

sulak alanların iklim
değişikliğiyle

mücadelede en değerli
müttefikler arasında

bulunduğunu belirten
uzmanlar, bu alanların

azalmaya başladığı
uyarısında bulunuyor.
Sulak alanların önemi,

korunması ve akılcı
kullanımı konularında

kamuoyu bilincini
geliştirmek amacıyla,

1971'de İran'ın Ramsar
kentinde imzalanan

"Özellikle Su Kuşları
Yaşama Ortamı Olarak

Uluslararası Öneme
Sahip Sulak Alanlar

Hakkında
Sözleşme"nin yıl

dönümü olan 2 Şubat,
Dünya Sulak Alanlar

Günü olarak
kutlanıyor.

Sulak alanların ekosistem açısın-
dan önemine ilişkin, AA muhabirine
değerlendirmelerde bulunan WWF-
Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)
Genel Müdürü Aslı Pasinli, sulak
alanların; nehirler, göller, bataklıklar,
sulak çayırlar, sazlıklar, turbalıklar,
taşkın düzlükleri, tuzlalar, deniz
çayırı yatakları, mangrovlar, mer-
canlar, gelgit anında altı metreden
derin olmayan deniz kıyısı gibi geniş
bir yelpazeyi içerdiğini söyledi. Kü-
resel iklim değişikliğiyle artan aşırı
hava olaylarını önlemede kıyı sulak
alanların kritik öneme sahip oldu-
ğunu vurgulayan Pasinli, "Dünya yü-
zeyinin yaklaşık yüzde 6’sını kaplayan
sulak alanlar dünyadaki karbonun
yüzde 14,5’ini tutmaları sayesinde
iklim krizine karşı en değerli müt-
tefiklerimizden." görüşünü paylaştı.
Pasinli, sulak alanların iklim kriziyle
mücadeledeki rolüne ilişkin şunları
söyledi: "Uzun kuraklıkların ardından
bir yıllık yağışın birkaç günde yağ-
dığına tanık oluyoruz. Sulak alanlar
bu tür aşırı iklim olaylarını dengele-
mek, aşırı yağışları depolamak açı-
sından çok önemli. Bir nevi sünger
işlevi görerek taşkınların, sellerin
önüne geçiyor. Ayrıca sulak alanların
sürdürülebilir balıkçılık ve turizm
olanakları ile yerel ekonomiye katkı
sağladıklarını da unutmamalıyız. Su-

lak alanların bu işlev ve katkıları,
uzmanlar tarafından 'sulak alanların
ekosistem hizmetleri' olarak tanım-
lanıyor."

"EN HIZLI KAYIP SULAK 
ALANLARDA YAŞANIYOR"
Sulak alan sistemlerinin hem tatlı

su kaynakları hem de biyoçeşitlilik
açısından öneminin altını çizen Pa-
sinli, bu alanların tüm dünyada bili-
nen hayvan türlerinin yüzde 10’un-
dan fazlasına ve tüm balık türlerinin
yüzde 50’sine ev sahipliği yaptığını,
aynı zamanda tatlı su deposu ve kar-
bon yutağı işlevi gördüğünü, özellikle
turbalık ve ormanlık sulak alanların
karbon emicileri olarak çok büyük
öneme sahip olduğunu kaydetti. Yer-
yüzünde en hızlı kaybın yaşandığı
ekosistemlerin sulak alanlar oldu-

ğunu ve bu kayıp nedeniyle su kay-
naklarının kalitesinde düşüşler ya-
şandığını bildiren Pasinli, "WWF'in
'Yaşayan Gezegen Raporu'na göre,
1970-2018 yılları arasında dünya ge-
nelinde izlenen yaban hayatı popü-
lasyonlarında ortalama yüzde 69'luk
bir düşüş yaşanırken, en büyük azal-
ma yüzde 83 ile sulak alan türlerinde

meydana geldi." diye konuştu. Tür-
kiye'de kirlilikten etkilenen başlıca
sulak alanların Büyük Menderes Neh-
ri, Eğirdir Gölü, Bafa Gölü, Tuz Gölü,
Gediz Deltası, Uluabat Gölü, Beyşehir
Gölü, Eber Gölü, Burdur Gölü ve
Göksu Deltası olduğunu ifade eden
Pasinli, Ergene, Büyük Menderes,
Marmara gibi sanayinin yoğun ol-

duğu nehir havzalarında da sanayi
üretiminden kaynaklı kirliliğin ön-
lenmesi için en kısa sürede harekete
geçilmesi gerektiğini dile getirdi. Kir-
lenen su kaynaklarının, geçim kay-
nakları suya bağlı olan insanlardan
bu ürünleri tüketen kişilere kadar
herkesi doğrudan etkilediğine deği-
nen Pasinli, sözlerini şöyle tamam-
ladı: "Türkiye’de tatlı suyun yüzde
73’ü tarımda kullanılıyor. Sulama
yöntemlerinin damla sulama gibi su
tasarruflu yöntemlere geçmesi, sulak
alanların ekosistem hizmetlerini ko-
rumaya katkı sağlayacağı gibi, çiftçiler
için de iklim değişikliğinin özellikle
kuraklık gibi etkilerine karşı bir nevi
sigorta hizmeti görecek. Doğada su-
yun doğduğu ve geçtiği doğal alanları
koruyarak, tarımda salma sulamanın
neden olduğu kayıpların önüne ge-
çilerek ve modern sulamaya geçiş
için gerekli altyapı oluşturularak, sa-
nayide suyu kirletmeden verimli kul-
lanarak, denetimlerde sıfır tolerans
yaklaşımını benimseyerek, kentlerde
dağıtım kayıplarını ve kaçakları ön-
leyerek, evlerde tüketim alışkanlık-
larımızı değiştirerek suyumuza sahip
çıkmak mümkün. Susuzluk bireyler,
iş dünyası ve karar vericiler için ortak
bir risk. Su biterse herkes susar."
(AA)

Türkiye'deki Ramsar alanları
Türkiye, sulak alanlarının korun-

masını ve akılcı kullanımını taahhüt
için 1994'te Ramsar Sözleşmesi'ne
taraf oldu. Böylece, ülkede toplam
büyüklüğü 184 bin 487 hektar alanı
bulan Sultan Sazlığı, Seyfe Gölü,
Burdur Gölü, Manyas (Kuş) Gölü,

Göksu Deltası, Akyatan Lagünü, Kı-
zılırmak Deltası, Uluabat Gölü, Gediz
Deltası, Yumurtalık Lagünü, Meke
Gölü, Kızören Obruğu, Kuyucuk Gölü
ve Nemrut Kalderası, Ramsar alanı
olarak belirlenerek koruma altına
alındı.
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Köy camisindeki yüzlerce yıllık el yazması Kur'an cüzleri korumaya alındı

Kastamonu'nun Ağlı
ilçesindeki bir köy

camisinde saklanan
ve yüzlerce yıllık
tarihi bulunduğu

değerlendirilen
Kur'an-ı Kerim
cüzleri, koruma

altına alındı.

İlçenin Bereketli Köyü Camisi'nde
1300'lü yıllardan itibaren hafız aday-
larına ders verilmesi amacıyla hat-
tatlar tarafından Kuran-ı Kerim
cüzleri yazıldı. Cüzler, yüz yıllar bo-
yunca köylüler ve imamlar tarafın-
dan korunarak günümüze kadar
geldi. Camide bulunan 57 Kur'an-ı
Kerim cüzünde son yıllarda yıpran-
malar görülmesi üzerine daha iyi
ortamda muhafaza edilmeleri ama-
cıyla Kastamonu Valiliği ile Ağlı
Kaymakamlığınca çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim cüzleri,
Kastamonu Yazma Eserler Kütüp-
hanesine getirildi.
Cüzlerin, uzman-
lar tarafından ya-
pılan incelemenin
ardından kesin ta-
rihlerinin belirle-
nip sergilenmesi
planlanıyor. Ağlı
Kaymakamı Elif
Yazıcıoğlu Kaza-
nasmaz, AA muhabirine, Kur'an-ı

Kerim cüzlerinin Bereketli köyünde
uzun yıllardır muhafaza edildiğini

söyledi. Cüzlerin ta-
mamının el yazması
olduğuna dikkati
çeken Kazanasmaz,
"500-600 yıllık
Kur'an-ı Kerim cüz-
lerimiz köyümüzün
camisine vakfedil-
miş ve orada sak-
lanmaktaydı. Her

gelen imam, bunu koruma görevi

üstlenmiş. Kur'an-ı Kerim cüzleri,
Ağlı ilçemizin ne kadar tarihi ve
kültürel bir bölge olduğunu ispat
eder nitelikte." dedi. Bereketli Köyü
Camisi imam hatibi Malik Kılıç da
Kur'an-ı Kerim cüzlerinin önemini
vurgulayarak, "Camimizde 57 cüz
bulunmakta. Bunlar camimizde
imamlar tarafından muhafaza edil-
miş ve günümüze kadar korunmuş.
Hepsi farklı tarihlerde yazılmış.
Bunlar köyümüzün değeri." ifadesini
kullandı. (AA)


