
Bursaray hattına çatı uçtu
Bursa’da şiddetli lodos nedeniyle

bir binanın çatısı, gece yarısı metro
hattına uçtu. Hatta enerji sağlayan
direklerin devrilmesi yüzünden,
Arabayatağı ve Kestel arasında raylı
ulaşım hizmeti durdu. Burulaş
ekipleri, arızanın giderilmesi
için çalışma başla-
tırken; va-

tandaşların ulaşımda sorun yaşa-
maması için Arabayatağı ile Kestel
arasına ek otobüs
seferleri
konul-
du.
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Bursa’nın turizmden daha fazla pay ala-
bilmesi ve özellikle Orta Doğu ülkelerinden
turist çekilmesi amacıyla yapılan girişimler
sonucu Bahreyn’den Bursa’daki Yenişehir Ha-
valimanı’na ilk charter sefer yapıldı. Bursa’nın
Güney Marmara’da ana turizm destinasyonu
olması için yürütülen çalışmalar kapsamında
Bahreyn’den gelen 146 kişilik turist kafilesi
Yenişehir Havalimanı’nda çiçeklerle karşılandı. 

n 4. sayfada

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu ve Eren Öz-
türk, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.  Mer-
sin’in Tarsus ilçesinde otobüsün tıra çarptığı
kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yasin
Eroğlu’nun cenazesi, memleketi Adana’da toprağa
verildi. Şehit Eroğlu’nun (31) cenazesi, Adana
Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ar-
dından merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal
Mezarlığı’na götürüldü. n 7. sayfada

Türkiye’de 2022 yılında üretilen otomobillerin
yüzde 47,2’si, otomotiv sektörünün önde gelen
şirketleri OYAK Renault ve TOFAŞ’a ev sahipliği
yapan Bursa’da banttan indirildi. Otomotiv Sanayii
Derneği ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhra-
catçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye
göre, Türk otomotiv sektörü, geçen yıl traktör
dahil 1 milyon 402 bin 189 araç üretti ve bunların
988 bin 278’ini ihraç etti.   n 5. sayfada

Türkiye’de her iki otomobilden
biri Bursa’da üretildi

TBMM Genel Ku-
rulunda, Uludağ’ın ko-
runması, geliştirilmesi,
tanıtılması ve farklı ku-
rumlara ait planlama
yetkilerinin Uludağ
Alan Başkanlığında
toplanmasını öngören
Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi’nin tümü
üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklifin
tümü üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan
İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, gün-
deme getirilmesinin üzerinden 4 yıl geçmesine
rağmen, kanun teklifinin hazırlanma sürecinin
yetersiz kaldığını savundu.     n4. sayfada

Adana’da şehitlere veda

TBMM’de Uludağ Alan 
Başkanlığı tartışması

“EYT artık Meclis’in
iradesinde”
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Erdoğan’da 
‘14 Mayıs’ı
işaret etti

n Haberi 6’da

Bakan Bilgin:

Bahreyn’den Bursa’ya 
ilk charter uçuş 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) yaptığı açık ihale ile 5 bin küsur
dönüm arazi sadece şeker pancarı ekilmek kaydıyla ihale edildi ve üreticilere teslim
edildi. Bu 5 bin dönümden, 60 bin tona yakın şeker pancarı Karacabey’de üretilecek.

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü
Kürşat Erdoğan ile bir araya gelen Kara-
cabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Böl-
gemiz ve hatta ülkemiz için çok kıymetli
olan Susurluk Şeker Fabrikası’nın yeniden
açılması ve ayakta kalması için çok çaba
gösterdik. Ve sonucunda büyüklerimiz
sesimize kulak verdi. Çiftçilerle yaptığım
görüşmelerde kendi arazilerine de bu
ürünü ekeceklerini öğrendim. Belki 100
bin tonluk bir üretim potansiyeli bekle-
niyor. Geçen yıl bu rakam 10 bin ton ci-
varındaydı. 10 kat artırıldı. Küspesi, nak-
liyesi, pancarı, oksijeni, istihdamı ile üre-
ticilere ciddi bir gelir katkısı olacak ve
Susurluk Şeker Fabrikasının sürdürülebilir
bir üretim yapması sağlanmış olacak.
Hayırlı olsun” dedi.

FABRİKA MÜDÜRÜ 
ERDOĞAN’DAN 
TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü

Kürşat Erdoğan, teşekkür ziyaretinde
yaptığı açıklamada, “Göreve geldikten
sonra ilk olarak sizleri ziyaret etmiştik.
Tabii o dönem sohbet esnasında fabri-
kamız için neler yaptığımızı, 2017 yılındaki
açılış aşamasındaki gayretlerinizi hay-
ranlıkla dinlemiştik. Dolayısıyla bizim
bu bölgedeki yaşadığımız problemlerin
çözüm odağında ne yapabiliriz diye ko-
nuştuğumuzda, TİGEM arazileri gündeme
gelmişti. Burada sizin katkılarınız çok
önemli. Bu bölgeyi Tarım Bakanımız zi-
yaret ettiğinde bizzat konuyu Bakanımıza
ileterek, bu konunun hayata geçmesine
vesile oldunuz. Destekleriniz için teşekkür
ederiz. Bugün ne güzel ki TİGEM arazi-
lerinde ihale açıldı, belki de bu bölgede
bir ilk olduğunu düşünüyorum. Şeker
pancarı ekmek koşuluyla 5162 dekarlık

arazi ihaleye çıkıldı. Burada ihaleleri alan
vatandaşlarımız sözleşmelerini imzaladılar.
Dolayısıyla bize önemli bir hammadde
tedariki sağlanmış oldu. Burada fabrika
olarak teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

MİLLİ SERVET VURGUSU
Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı

açıklamada, “Müdür ve mesai arkadaşları
ziyaretimize geldiler. Susurluk Şeker Fab-
rikası ve şeker pancarı gündemimizde.
Biz de ‘Nerede tarım, orada varım’ düs-
turuyla hareket ediyoruz. Bu anlamda
tarımla ilgili neler yapılır, ne tedbirler
alınır, bunlar hep kafa yorduğumuz ko-
nular. Bildiğiniz gibi 2014 yılında çeşitli
gerekçelerle üretime ara verilmişti. Milli

bir servet, önemli bir değer ve bölgedeki
şeker pancarı üretiminin de lokomotifi.
Tabii şeker pancarı alelade bir bitki değil.
Hem şekerin hammaddesi hem de hay-
vancılıkta en büyük sıkıntılardan birisi
olan yem bitkisi olması da önemli. Nakliye
ve istihdam anlamında sadece Susurluk’u
değil Mustafakemalpaşa, Bandırma, Man-
yas Yenişehir gibi ilçelerin üretimini ilgi-
lendiren önemli bir kuruluş Susurluk
Şeker Fabrikası. Toprağa olan katkısından,
havanın temizlenmesine kadar çeşitli

olumlu etkileri de var. Bu saydığımız ilçe-
lerin belediye başkanları ile ziraat odası
başkanları ve ilçe başkanlarımızla toplantı
yaptık. Susurluk Şeker Fabrikası’na gittik.
Milletvekillerimizin desteğiyle Ankara’ya
gittik, Genel Müdürlük’te toplantı yaptık
ve hamdolsun bu fabrikanın açılması gün-
deme geldi. 2017 yılında bizimde katıldı-
ğımız bir törenle açılışı gerçekleşti. Polar
sıkıntısı nedeniyle üreticilerimiz buna pek
rağbet göstermediler. Dolayısıyla farklı il-
lerden hammadde nakliye yapılarak, fab-
rikanın ayakta durması sağlanmaya çalışıldı.
Tekrar üretime başladı ama rağbet olma-
yınca bu konu değerlendirildi. Üreticiler
bu ürüne çekimser yaklaşıyordu” dedi.

“ÇOK BÜYÜK ÜRETİM 
POTANSİYELİ VAR”
Başkan Özkan, şöyle devam etti: “Tİ-

GEM’e bağlı Karacabey haramız var. 83
bin dönümlük arazi. Bu arazide çeşitli mah-
suller ekilmesi kaydıyla kiraya veriliyordu.
Biz de hem bu tesisin yaşaması hem de
üreticilere pozitif ayrımcılık yapılması ne-
deniyle, Tarım ve Orman Bakanımız Prof.
Dr. Vahit Kirişci’ye ve TİGEM Genel Mü-
dürümüz Hasan Gezginç’e konuyu anlattık
ve Haziran 2022’de de TİGEM arazilerinde
bu konuyu anlatan bir basın açıklaması

yaptık. Bölge milletvekillerimizden, il baş-
kanımızdan ve bakanlarımızdan destek is-
temiştik. Sağ olsun büyüklerimiz sesimize
kulak verdi. Bakanımız Prof. Dr. Vahit
Kirişci ile Hasan Gezginç olumlu cevap
verdiler ve süreci de gerçekleştirdik. Tİ-
GEM’in yaptığı açık ihale ile 5 bin küsur
dönüm arazi, sadece şeker pancarı ekilmek
kaydıyla ihale edildi ve üreticilere teslim
edildi. Bu 5 bin dönümden 60 bin tona
yakın şeker pancarı Karacabey’de üretilecek.
Bu arada, çiftçilerle yaptığım görüşmelerde
de kendi arazilerine de ekeceklerini öğren-
dim. Belki 100 bin tonluk bir üretim po-
tansiyeli bekleniyor. Geçen yıl bu rakam
10 bin ton civarındaydı. 10 kat artırıldı.
Küspesi, nakliyesi, pancarı, oksijeni, istihdamı
ile üreticilere ciddi bir gelir katkısı olacak
ve Susurluk Şeker Fabrikası’nın sürdürülebilir
bir üretim yapması sağlanmış olacak. Bu
çalışmalar için desteklerini esirgemeyen,
tarım konusuna her zaman önem gösteren
başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan’a, hassasiyetlerimize kayıtsız kal-
mayan Tarım ve Orman Bakanımız Prof.
Dr. Vahit Kirişci’ye, TİGEM Genel Müdü-
rümüz Hasan Gezginç’e, Bölge Milletveki-
limiz Dr. Mustafa Esgin’e, Tarım Komisyonu
Başkanı Milletvekilimiz Zafer Yıldız’a, İl
Başkanımız Davut Gürkan’a, Fabrika Mü-
dürümüz Kürşat Erdoğan’a, mesai arka-
daşlarına, İlçe Başkanımız ve Ziraat Odası
Başkanımıza, bu konuda gayret gösteren
herkese teşekkür ediyoruz. Bölgemize ve
ülkemize tüm bu gelişmeler hayırlı olsun”
diye konuştu. Fabrika Müdürü Kürşat Er-
doğan, ziyaret sonunda çalışmalara katkı-
larından dolayı Belediye Başkanı Ali Özkan’a
plaket takdim ederek teşekkürlerini iletti.
(İHA)
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Türk sosyolog
ve felsefeci

Hasan Ünal Nalbantoğlu
1947 - 19 Ocak 2011

n 3. sayfada

n 11. sayfada

Sadık Ahmet Spor Tesisi 
modern komplekse dönüşüyor
Yıldırım Belediyesi’nin
Dr. Sadık Ahmet Spor
Tesisi’ni modern,
fonksiyonel bir yaşam
merkezine dönüştürecek
çalışmaları aralıksız
devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor
Tesisi’ni modern, donanımlı bir sosyal yaşam
merkezine dönüştürmek için çalışmalara tüm
hızıyla devam ediyor. Halı saha ve yüzme havu-
zundan oluşan mevcut tesisin yıkıldığı 7 bin
548 metrekarelik inşaat alanına sahip proje çer-
çevesinde, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu,
çocuklar için cimnastik, karate, taekwondo sa-
lonları,  gibi toplamda 17 farklı birim yer alacak.
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İnegöl Belediyesi, belirli gün ve haf-
talar doğrultusunda farkındalık oluştu-
racak kampanya ve etkinliklerini sür-
dürüyor. Bu neticede Enerji Tasarrufu
Haftası nedeniyle ‘Elektronik atığı getir
termostatı götür’ sloganıyla bir kampanya

başlatılmıştı. Aralık ayında duyurusu
yapılan kampanyada 9-10 Ocak tarihle-
rinde 2 gün boyunca elektrikli ve elek-
tronik atıklar toplandı. Belirli bir puan
cetveli üzerinden toplanan atıkların de-
ğerlendirildiği kampanya çerçevesinde;
Öznur Candır 129 puan ile 1’inci, Habibe
Drama 74 puan ile 2’nci ve Nurcan Toy
16 puan ile 3’üncü oldu. 2 günde toplam
bin kilo elektronik atık toplandı. Kam-
panyada dereceye giren ve aynı zamanda
bir tasarruf aracı olan termostat ödülünü
almaya hak kazanan 3 vatandaş, bugün
Belediye Encümen Salonunda hediyelerini
aldı. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da
katıldığı mini törende hem enerji tasar-
rufuna dikkat çekildi hem de hediye tak-
dimleri gerçekleştirildi. Ödül töreninde
konuşan Başkan Alper Taban, “Bugün
Enerji Tasarrufu Haftası nedeniyle dü-
zenlediğimiz elektronik atık toplama
kampanyamızın ödül töreni için bir ara-
dayız. Enerji hayatımızın önemli bir par-
çası. Aynı zamanda enerji var edilebilen

değil dönüştürülebilen bir şey olduğun-
dan, dünyanın da sınırlı enerji kaynakları
var. Bunları da doğru yönetmek ve doğru
istifade etmek durumundayız. Enerjinin
insanların günlük yaşantısında büyük
bir yer tuttuğu da bir gerçek. Bilinçsiz
kullanılması durumunda da bizler insan
geleceğine bunun olumsuz yansıyacağını
biliyoruz. Bu çerçeveden de baktığımızda,
sürekli artan bir enerji ihtiyacı görülüyor.
Tasarrufun önemini de gözler önüne se-
riyor bu durum. Biz de bu noktada Te-
mizlik İşleri Müdürlüğümüz üzerinden
bu enerji tasarrufunu vurgulamak istedik”
dedi.

“SINIRSIZ KAYNAK YOK”
“Sınırsız bir kaynak yok” diyerek ko-

nuşmasını sürdüren Başkan Taban, şöyle
devam etti: “İnegöl Belediyesi olarak bu
alanda bir farkındalık oluşturmak istedik.
Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve Basın
Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz iş
birliğinde bir kampanya oluşturduk. Bu-
rada vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak

geri dönüşümü mümkün olan elektronik
atıkların ekonomiye yeniden kazandı-
rılması adına ‘Elektronik atığı getir ter-
mostatı götür’ isimli bir kampanya yapıldı.
Buradaki hedefler çerçevesinde atıkları
kontrol altına almak, gelecek nesillere
daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve
aynı zamanda halkımızın da ev ekono-
misine katkı sağlamak amaçlandı.” “Bizler
elektronik atıklara bir puan cetveli üze-
rinden değerlendirerek belli puanlar ver-
dik. Bunun neticesinde vatandaşlarımız
atıklarını getirdiler. Yapılan puanlama
sonucunda Öznur Hanım, Habibe Hanım
ve Nurcan Hanım ilk 3’te yer alarak ödül
almaya hak kazandılar. Bizler de bugün
kendilerine hediyelerini takdim edeceğiz.
Bu kampanya şehrimizde 2 günde bin
kilogram elektrikli ve elektronik atık
toplandığını da ifade etmek istiyorum.
Çağrımıza kulak verip katkı sunan tüm
vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”
Açıklama sonrası vatandaşlara hediyeleri
takdim edildi. (İHA)

Enerji Tasarrufu Haftası
çerçevesinde İnegöl
Belediyesi’nin bu
konuya dikkat çekmek
adına düzenlediği
‘Elektronik atığı getir
termostatı götür’
kampanyası sonucunda
ilk 3’e giren vatandaşlara
hediyeleri düzenlenen
törenle takdim edildi.

Ali İpek: “Herkes hikayeler taşır”

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen Edebi
Kazılar söyleşilerinde yeni yılın ilk ko-
nuğu yazar Ali İpek oldu. “Yaşar Nabi
Nayır Dikkate Değer Öykü Ödülü”
sahibi olan yazar Ali İpek, yazarlık se-
rüveni ve çalışmaları hakkında keyifli
bir söyleşi gerçekleştirdi. Nilüfer Bele-
diyesi Kütüphane Müdürü Şafak Baba
Pala’nın sorularıyla gerçekleşen söyle-
şide, yazar, son romanı “Gidelim Bura-
lardan Muhlis” üzerine de konuştu.
Herkesin bir yerlere gitme isteği oldu-
ğunu ve hikayeler taşıdığını belirten
Ali İpek, saklı kalan öykülerin gün yü-
züne çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.
Zihinlerde, sandıklarda kalan hikayelerin
kendisini çok üzdüğünü belirten Ali
İpek, “Yazarlar, ana karakterlerin git-
melerine kolay kolay izin vermez. Her
yazarın bir tarzı, dili vardır. Hikayeye

hakim olursanız, dili de kontrol altına
alabilirsiniz. Doğru bir dil, hikayeyi de
destekler. Hikayenin oluşumunda kararlı
olmak gerekir” dedi. Hikayeyi tamam-
lamanın yazara huzur verdiğini ifade
eden Ali İpek, aklına gelen fikir üzerine
çok araştırma yaptığını belirtti. Hika-
yelerde coğrafyanın etkisinin çok ol-
duğuna değinen Ali İpek, “Hikayemi
yazınca sesli okurum. Kulağımı tırma-
layan yer varsa dokunurum. Diller, kül-
türler hikayelere çok farklı anlamlar
yükler. Dilin yok olması demek tarihi
ve kültürü de bitirir. Hikayelerimde dil
ve kültüre önem veririm. Yazdıklarımda
önce kendim tatmin olmam gerekiyor”
diye konuştu. Okuma ve yazmanın, di-
siplin gerektirdiğini kaydeden Ali İpek,
yazmadan önce çok düşündüğünü de
anlattı. Ali İpek, yeni bir kitap yazdığını
söyleyerek bahar aylarında okurların
karşısında çıkacağını da sözlerine ekledi.
Edebiyat tutkunlarının ilgiyle takip
ettiği söyleşi sonunda Nilüfer Belediye
Başkan Yardımcısı Adem Vural, söyleşi
için Ali İpek’e teşekkür etti. Yazar Ali
İpek, söyleşinin ardından okurları için
“Gidelim Buralardan Muhlis” isimli ki-
tabını imzaladı.

(İHA)

Nilüfer Belediyesi Kütüphane
Müdürlüğü’nün Edebi Kazılar
söyleşisine konuk olan yazar Ali
İpek, saklı kalan öykülerin gün
yüzüne çıkarılması gerektiğine
belirterek “Herkes hikayeler taşır.
Zihinlerde, sandıklarda kalan
hikayeler beni üzüyor” dedi.

İşadamı huzurevine nevresim hediye etti

İş adamı Ayhan Akın, memleketi
İznik’te bulunan Ülker Aktar Hu-

zurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitas-
yon Merkezi Müdürlüğü’ne 100
adet nevresim takımı bağışladı.
Nevresim takımlarını huzurevine
giderek teslim eden Ayhan Akın,
duygusal anlar yaşadı.

(İHA)

Bursalı bir iş adamı İznik’te
bulunan huzurevine yaşlıların
yataklarında rahat edebilmesi için
100 adet nevresim takımı bağışladı.

Elif Buse Doğan Bursa’da konser verdi
Bursa Büyükşehir
Belediyesi Orkestra Şube
Müdürlüğü Çalgıcı
Mektebi Roman Orkestrası
Bölümü tarafından
düzenlenen etkinlikte
şarkıcı Elif Buse Doğan
sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere
Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gös-
terdi. Şarkıcı Ezgi Çakmak’ın ardından
konserin ikinci yarısında sahne alan
Elif Buse Doğan, sevilen şarkılarını
seslendirdi. Gecenin sonunda Elif
Buse Doğan’a, Bursa Orkestra Şube
Müdürlüğü tarafından çiçek takdim
edildi. (AA)

Bokaşi kompostu
yapımını öğrendiler

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği
eğitimde emekli Prof. Dr. Volkan
Dündar, bokaşi kompostu ve bokaşi
kovası yaptı. Dündar, bokaşi kom-
postunun avantajlarını ve toprak
canlılığına faydalarını da katılımcılarla
paylaştı.

Nilüfer Belediyesi İklim Deği-
şikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ta-
rımsal üretici ile bahçe ve balkon
tarımı yapanlara yönelik gerçekleş-
tirdiği eğitimlere bir yenisini daha
ekledi. Gıda atıklarının geri dönü-
şümü ve toprak canlılığının güçlen-
mesi için son derece önemli olan,
evde dahi yapılabilen bokaşi kom-
postu, düzenlenen eğitimde tüm
detaylarıyla katılımcılarla paylaşıldı.
Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde
gerçekleştirilen “Bokaşi Kompost
Yapımı” eğitiminde emekli Prof. Dr.
Volkan Dündar, bokaşi kompostu-
nun avantajları, dezavantajları, yararlı
mikroorganizmaların toprağa etkisi,
toprak canlılığının önemi, bokaşi
kompostunda kullanılabilecek or-
ganik maddeler, bokaşi kompostu
kullanımı ve kullanım alanlarına yö-
nelik önemli bilgiler aktardı. Katı-
lımcıların ilgiyle takip ettiği eğitimde
Prof. Dr. Dündar ayrıca, bokaşi ko-
vası, bokaşi kompostu ve bu kom-
postun yapımında kullanılan lak-
toserum da yaptı. Bokaşi kompos-
tunun organik atıkların yararlı bak-
terilerle düşük oksijenli ortamda
fermente edilerek kötü koku, sinek
ve böcek olmadan turşuya dönüş-
türülmesi işlemi olduğunu söyleyen
Volkan Dündar, bitkilerin yetişebil-
mesi için topraktaki organik madde
miktarının artırılması ve canlılığın
güçlendirilmesi gerektiğine dikkat
çekti. Toprağın pullukla sürülmesinin
yanında petrol kökenli gübrelerin
ve beraberinde kullanılan zehirlerin,
toprak canlılarını yok ettiğini vur-
gulayan Dündar, bokaşi kompos-
tunun toprak canlılığına faydalarını
da şöyle sıraladı: “Düşük pH seviyesi
ile çürümeye neden olan bakterilerin
üremesini engeller. Büyük molekül-
lerin parçalanmasını sağlar ve bun-
lardan açığa çıkan şeker kökleri,
bitki ve diğer yararlı mikroorganiz-
malar tarafından kullanılır. Parça-
lanan hücrelerden çıkan ve zengin-
leşen mikroorganizma toplulukla-
rının oluşturduğu hormonlar, vita-
minler, aminoasitler ve sayısız or-
ganik bileşikler, bitkilerin güneş
enerjisinin yüzde 20’sini tam kapasite
kullanmalarını sağlar. Karbon ve
azot bileşikleri toprakta kalır. Top-
rağın su tutma kapasitesi artar.” Bo-
kaşi kullanımı sayesinde sulama ge-
reksiniminin de azalacağına dikkat
çeken Dündar, “1 hektar alanda top-
rağın karbon oranını yüzde 1 artır-
mak, 170 ton fazladan su tutulmasını
sağlar. Üst toprağın organik madde
oranı yüzde 2 artırılırsa, sulama ge-
reksinimi de yüzde 75 azalır” diye
konuştu. Bokaşi kompostunun en
ucuz kompost yöntemi olduğunu
belirten Dündar, bokaşi kompos-
tunun topraktaki besinleri bitkilerin
alabileceği şekilde açığa çıkardığını,
toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik
ortamını iyileştirdiğini, topraktaki
hastalıklara neden olan zararlıları
bastırdığını, bitkinin sağlıklı bir şe-
kilde gelişmesini sağladığını ve besin
değeri yüksek, dünya nüfusuna ye-
tebilecek, daha az maliyetle daha
çok üretilen güvenli organik gıdalar
elde edilmesini sağladığını da söz-
lerine ekledi. Verdiği istatistiklerle
gıda israfına ve atık miktarına dikkat
çeken Volkan Dündar, bokaşi kom-
postu yapımında bu atıkların de-
ğerlendirilebileceğini belirtti. Tarla-
dan çatala gıda israfının yüzde 40
ile 60 oranında olduğunu söyleyen
Dündar, kişi başı günlük ortalama
atık miktarının 1,16 kilogram ol-
duğunu bunun da yüzde 46’sının
organik gıda atığı olduğunu belirtti.
Dündar, gıda atıklarının ürettiği
sera gazlarının, plastik atıklardan
daha fazla doğaya zarar verdiğinin
de altını çizdi. Volkan Dündar, lak-
toserum, bokaşi kovası ve bokaşi
kompostunu da tüm aşama ve de-
taylarıyla birlikte uygulamalı olarak
katılımcılara aktardı.

(İHA)
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Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

20/11

20/13

17/9

20/11
21/13

18/13

18/12

18/14

17/13

18/11

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

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

BURSA
PERŞEMBE

20/11

CUMARTESİ

18/5

CUMA

20/9

16/11 İMSAKİYE

Bursa’da önceki gece saatlerinde
hızı zaman zaman 75 kilometreyi aşan
lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Yıldı-
rım’a bağlı Hacivat Mahallesi’nde An-
kara yolu kenarındaki 3 katlı binanın
çatısı saat 01.57’de ‘büyük bir gürültüyle
savrulup’ önce yola, ardından da metro
hattının üzerine düştü. Olay sırasında
yoldan araç geçmemesi ve metro se-
ferlerinin olmayışı, muhtemel faciayı
önledi. Olay sırasında hatta enerji sağ-
layan 4 direk devrildi ve sistem enerjisiz
kaldı. Hattaki enerji kesintisini merkezi
sistemden gören Burulaş ekipleri, he-
men bölgeye hareket etti. Çatının bir
parçasının yolda olması
yüzünden, polis

yolu trafiğe kapattı. Polis, itfaiye ve
Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarının
ardından, yol kısa sürede trafiğe açıldı.
Metro hattı üzerindeki çatı parçaları
ise kaldırıldı. Metro hattının Arabaya-
tağı-Kestel arasındaki bölümünün ener-
jisiz kalması yüzünden sabah seferlere
başlanamazken, vatandaşların ulaşımda
sorun yaşamaması için ek otobüs se-
ferleri devreye alındı. Arabayatağı ile
Kestel arasında ulaşım karşılıklı otobüs
seferleriyle kesin-

tisiz sağlanırken, Burulaş ekipleri arı-
zanın giderilmesi için yoğun çalışma
başlattı.Vatandaşın mağdur olmaması
için Büyükşehir Belediyesi hat güzer-

gahında otobüs se-
ferleri başlattı.

(İHA)

Bursa’da şiddetli lodos
nedeniyle bir binanın
çatısı, gece yarısı metro
hattına uçtu. Hatta
enerji sağlayan
direklerin devrilmesi
yüzünden, Arabayatağı
ve Kestel arasında raylı
ulaşım hizmeti durdu.
Burulaş ekipleri,
arızanın giderilmesi
için çalışma başlatırken;
vatandaşların ulaşımda
sorun yaşamaması için
Arabayatağı ile Kestel
arasına ek otobüs
seferleri konuldu.

Bursaray hattına
çatı uçtu

Fırtına tezgah açtırmadı

Bursa’da önceki gün öğle saat-
lerinden başlayan ve etkisi halen

sürdüren lodos hayatı felç etti.
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nin bahçesinde bulunan
kamelyalar fırtınaya dayanamayıp
parçalandı ve kullanılmaz hale geldi.
Bursa’nın meşhur Tuz Pazarı’nda
da rüzgarın etkisi ile bazı esnaflar
tezgahlarını açamadı. Bursa’da hava
sıcaklığı bugün 17 derece bekle-
nirken, rüzgârın saatte hızı 58 ki-
lometreye kadar yükselecek.

(İHA)

Bursa’da dünden beri
etkisi sürdüren lodos
hayatı olumsuz
etkilemeye devam etti. Bir
hastane bahçesindeki
kamelyalar kullanılmaz
hale gelirken, çarşıda
esnaf tezgah açamadı.

Bisikletli genç kazada can verdi

İnegöl’deki kaza, saat 20.00
sıralarında Bursa-Ankara kara-
yolu üzeri İnegöl girişinde mey-
dana geldi. İnegöl’den Bursa is-

tikametine seyir halinde olan
Nizamettin G. (40) yönetimin-
deki 10 AAC 640 plakalı mini-
büs, karayoluna aniden çıkış
yapan Suriye uyruklu Mustafa
Ubeydet (25) yönetimindeki
elektrikli bisiklete çarptı. Şid-
detli şiddetiyle bisikletiyle 30
metre sürüklenen sürücü ağır
yaralandı. Kaza yerine sağlık

ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla İnegöl Devlet has-
tanesine kaldırılan genç, yapılan
tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamadı. Gencin cenazesi
morga kaldırılırken, minibüsün
sürücüsü polis ekiplerince göz-
altına alındı. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.

(İHA)

İnegöl’de minibüsün
çarptığı elektrikli
bisikletin sürücüsü
hayatını kaybetti.

Depoda yangın çıktı

Yunuseli Mahallesi’nde bir firmaya
ait, inşaat malzemelerinin depolandığı
alanda henüz belirlenemeyen nedenle
yangın çıktı. Alandaki paletlere de sıç-

rayarak büyüyen yangına, Bursa Bü-
yükşehir Belediyesine ait çok sayıda
itfaiye ekibi müdahale etti. Lodosun
etkisiyle iş yerinin arka kısmındaki
ağaçlık bölgeye sıçrama riski bulunan
alevler, ekiplerin çabasıyla söndürül-
dü.Yangında, iş yerinde depolanan
bazı inşaat malzemeleri hasar gördü.

(İHA)

Osmangazi’de inşaat
malzemelerinin depolandığı
alanda çıkan yangın hasara
neden oldu.

Servis minibüsü
tıra çarptı: 6 yaralı

İnegöl’de servis minibüsünün
tıra çarpması sonucu meydana
gelen kazada 1’i ağır 6 kişi yara-
landı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ön-
ceki akşam saat 19.00 sıralarında
Mobilya İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi 1. Caddede meydana geldi.
Cadde üzerindeki kavşaktan dönüş
yapan Rusya uyruklu Adilek
Amirkhaanov (52) idaresindeki
61 ADK 901 plakalı tıra, ara so-
kaktan çıkış yapan mobilya fabri-
kasının işçilerini taşıyan sürücü
Ahmet D. (53) yönetimindeki 16
S 6388 plakalı Servis minibüs
çarptı. Kazada sürücüler ile mi-
nibüste bulunan işçiler Seyful İ.
(26), Eren A. (33), Hasan S. (27)
ve İsmail K. (44) yaralandı. Olay
yerine jandarma ve sağlık ekipleri
sevk edilirken yaralılar ambulans-
larla İnegöl Devlet Hastanesine
kaldırıldı. Minibüs sürücüsünün
sağlık durumunun ciddiyetini ko-
ruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Lüks aracıyla ağaca tosladı

Bursa’da sürücüsünün kont-
rolünden çıkan milyonluk lüks
otomobil, ağaca çarparak pert
oldu.

Nilüfer’deki kaza İzmir Yolu
Caddesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, 34 ABK 44 pla-
kalı lüks otomobil seyir halindey-
ken sürücüsünün kontrolünden
çıkarak yol kenarında bulunan
ağaca çarptı. Kaza sonrası sürücü
kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken
lüks otomobilde büyük maddi ha-
sar meydana geldi. Kazayla ilgili
tahkikat başlatıldı.

(İHA)

Driftin faturası ağır oldu

Bursa’da drift atarak ilerleyen
lüks otomobil, cep telefon kame-
rasına yansıdı. Polisler sürücüye
20 bin 342 lira ceza kesti

Nilüfer’deki olay, Balat Mahal-
lesi’nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, kırmızı ışıktan drift
atarak kalkan lüks trafiği tehlikeye
atarak ilerledi. O anlar ise trafikteki
diğer sürücülerin cep telefon ka-
merasına yansıdı. Öte yandan sivil
trafik ekipleri yapılan tespit ve şi-
kayetin ardından araç sürücüsüne
drift atmaktan 20 bin 342 lira
ceza kestiler

(İHA)

Seyir halinde alev aldı

Bursa’da seyir halindeki hafif
ticari araç, alev alev yanarken o
anlar cep telefon kamerasına yan-
sıdı. Nilüfer’deki yangın,  İstabul-
Bursa-İzmir Otoyolu’nda meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir
halindeki hafif ticari araç, henüz
bilinmeyen bir sebepten dolayı
bir anda alev aldı. Alevler kısa sü-
rede tüm aracı sararken sürücü
ve yanındakiler canlarını kurta-
rarak araçtan uzaklaştı. İhbar üze-
rine olay yerine gelen itfaiye ekip-
leri yangına müdahale ederek sön-
dürdü. Hafif ticari aracın yanma
anı ise cep telefon kamerasına sa-
niye saniye yansıdı.

(İHA)
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Hikâye aslında TEKNOSAB’la başlı-
yor. Daha önce bir itiraz yok. TEKNO-
SAB gelip araziler değerlenince eski
defterler açılıyor. Vatandaş eski defteri
açmaz, ama emlakçı açar. Neyse Karaca-
bey Hürriyet Mahallesi ile ilgili bir süre-
dir vatandaşların tepkileri zaman zaman
basın yayın kuruluşlarında yer alıyor. 

Karacabey Belediye Başkanı Ali
Özkan,  uzun zamandır hedef olmasına
rağmen iddialara ve hedef almalara karşı
sessizliğini koruyordu. Ta ki Ankara’da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a
konu ayaküstü ulaşana kadar. Artık bir
açıklama yapması gerekiyordu ve o açık-
lama geldi. 

Ali Özkan’a geçmeden önce konuyu
şöyle bir özetleyelim. Bulgaristan göç-
meni 201 aile 1951 yılında bu bölgede
arazi satın alıyorlar ve köy kurmaya başlı-
yorlar. Kuralları var tabii köy oluşturma-
nın. Meydanı olacak, mezarlığı olacak,
okulu camisi vs. Tıpkı şehirde arazinin
arsaya dönüşmesi sırasında olduğu gibi
ortak alana terk edilmesi gereken alanlar
var. Hürriyet köyü halkı da alanın yarı-
sını içinde otlaklar da dâhil olmak üzere
terk etmiş geri kalan bölüm de 201 hane
arasında pay edilmiş. 

Tarih 1978 yılını gösterirken bölgeye
kadastro gelmiş. Kadastroya da bu ortak
alanlar işlenmiş. Ve 2014 yılı. Bütünşehir
yasasıyla birlikte köy tüzel kişiliğine ait
araziler, tüzel kişiliğin ortadan kalkması
nedeniyle ilçe belediyelerine geçti. Şu ka-
muoyunda sık sık tartışılan belediyelerin
sattıkları araziler var ya? Hah işte beledi-
yeler köylerden gelen arazileri satıyor
genel olarak. 

Neyse kanun çıkıyor, araziler beledi-

yelere devroluyor. Aradan bir müddet
geçtikten sonra TEKNOSAB tam da bu
köyün yanına geliyor. Araziler değerleni-
yor. Bu arada bölgede yeni yerleşim için
arsa gerekiyor, TEKNOSAB için de
arıtma kuracak bir alan. Karacabey Bele-
diyesi, yasal olarak mülkünü satışa çıkarı-
yor. 

Tam da bu noktada Hürriyet Köyü
halkı bir anda ayağa kalkıyor. Üstelik
köyde yaşayanlardan önce köyde yaşa-
mayanlar başı çekiyor iddiaya göre. Der-
nek kurup yargı yoluna başvuruyorlar.
Yargıdan ret kararı geliyor. Basın yayın
kuruluşları devreye giriyor ama sonuç
yok. Bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a ulaşıp kameralar önünde ayaküstü
isteklerini aktarıyorlar. Erdoğan’da
Hakan Çavuşoğlu’na dönüp sorunla ilgi-
lenmelerini istiyor. 

Konunun Cumhurbaşkanına ayak-
üstü anlatılmasının ardından Karacabey
Belediye Başkanı siyaseten bir kez daha
hedef haline geldi. Oysa kanunen bu ara-

zileri devretme hakkı bile yok. Üstelik sa-
dece Hürriyet köyü’nde değil birçok ör-
nekte bu ortak alanların vatandaşın terk
alanları olduğu gerçeği de ortada. Hürri-
yet Köyü halkına bu alanların devredil-
mesi ancak kanunla olabilir. Fakat 2014
yılından beri uygulamada olan kanuna
göre belediyeler bir sürü arazi sattı. Yani
fiilen geri dönüşü neredeyse imkânsız bir
hal almış durumda. 

Neyse geçelim…
Ali Özkan geçen gün konuyu özetle-

yen bir açıklama geçti. Başkan Özkan,
“Karacabey’de merkezi hükümet, Bursa
Büyükşehir Belediyesi ve Karacabey Bele-
diyesi’nin yaptığı bu ortak çalışmalar biri-
lerini rahatsız etmiş olacak ki Sayın
Cumhurbaşkanımıza kadar Karacabey
Belediyesi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar
yapılmıştır. Şikâyette bulunan kişilerin
hiçbiri şu an Hürriyet Mahallesinde yaşa-
mamaktadır. Aynı zamanda söz konusu
araziler, tarım ve hayvancılıkla hiçbir ala-
kası olmayan, marjinal arazilerdir. Kara-
cabey Belediyesi olarak yaptığımız tüm
faaliyetler; yasalara, yönetmeliklere,
usule, esasa uygun olarak gerçekleşmek-
tedir” ifadelerini kullandı. Tüm faaliyetle-
rin, yasalara ve yönetmeliklere uygun
olarak gerçekleştiğini aktardı Ali Özkan
ve devamında, “Yaptığımız tüm faaliyet-
ler, dostlarımızı sevindiriyor, hasımları-
mızı üzüyor. Şu anda iddia ediyorum ki
Türkiye’deki ilçeler arasında aldığı yatı-
rımlarla birinci sırada yer alıyor. Bu çerçe-
vede çeşitli spekülasyonlar da oluyor.
Hızlı tren inşaatı sırasındaki faaliyetler,
köy tüzel kişiliğinden geçen bir miktar
arazimiz, kamulaştırma yoluyla, bedeli
Karacabey Belediyesi’ne ödenerek yürü-

tülüyor. Bir taraftan trompet kavşak ça-
lışmaları var, İstanbul-İzmir otoyoluna
bölgemizi bağlıyor. Devasa bir proje. Bu
çalışmalar için de yine köy tüzel kişiliğin-
den Karacabey Belediyesi’ne geçen bir
miktar arazi, kamulaştırma marifetiyle
Ulaştırma Bakanlığına aktarılacak. Daha
önceleri de TEKNOSAB’ın arıtma ile ilgili
problemleri vardı. Bunun çözülmesi için
de herkese açık bir ihaleyle satışını ger-
çekleştirdiğimiz ve en yüksek teklifi
veren TEKNOSAB’a satılması noktasında
bu faaliyetler gerçekleşiyor. Ancak Kara-
cabey’de merkezi hükümet, Bursa Büyük-
şehir Belediyesi ve Karacabey
Belediyesi’nin yaptığı bu ortak çalışmalar
birilerini rahatsız etmiş olacak ki Sayın
Cumhurbaşkanımıza kadar Karacabey
Belediyesi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar
yapılmıştır. Açıkça ifade etmek istiyo-
rum; Hürriyet Mahalle Muhtarımız
Ahmet Kaçar da yanımızda. Ankara’da
bu söylemleri gerçekleştiren vatandaşlar-
dan bir tanesi olan ve dernek başkanı ol-
duğunu iddia eden Bayram Efe isimli
kişinin, Hürriyet Mahallesi ile tek bağ-
lantısı, daha önce burada ikamet eden bir
hanımefendi ile evli olmasıdır. Ayrıca
kendisinin emlakçılık faaliyetleri yaptı-
ğını duyuyoruz. Yine Ankara’da Bayram
Bey ile olan vatandaşların hiçbiri şu an
Hürriyet Mahallesinde yaşamamaktadır.
Daha önce ailesinden birileri veya kendi-
leri bu mahallemizde yaşamış olabilir
ancak şu anda yaşamlarını Bursa’da veya
Bursa dışında idame ettirmektedir. Aynı
zamanda söz konusu arazilerin, tarım ve
hayvancılıkla hiçbir alakası olmayan,
marjinal araziler olduğunu ifade etmek
istiyorum. Hiçbirinin şu anda burada

tarım ve hayvancılıkla ilgili faaliyetleri
bulunmamaktadır. Şöyle bir algı oluştur-
maya çalışıyorlar: Kendilerini burada
zirai faaliyetler yapıyorlar, hayvancılık
faaliyetleri yapıyorlar ve Karacabey Bele-
diyesi de onların arazilerine el koyuyor,
bunları da yasalara aykırı olarak, üçüncü
şahıslara satıyor, ellerinden alıyor şek-
linde. Böyle bir durum olmadığını özel-
likle ifade etmek istiyorum. Karacabey
Belediyesi olarak yaptığımız tüm faaliyet-
ler; yasalara, yönetmeliklere, usule, esasa
uygun olarak gerçekleşmektedir. Bunu da
kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz
etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Şimdi sesi çıkanın hak aldığı sesi çık-
mayanın ayazda kaldığı bir sistemi kimse
kabul edemez. Burada konu sadece Hür-
riyet Köyü değil, Türkiye’deki birçok
köyde benzer uygulamalar var. Hürriyet
Köyünü farklı kılan durum ise arazilerin
bir anda astronomik şekilde değer kazan-
ması. Burada bir başka hedef ise siyasi.
Hürriyet Köyü üzerinden Ali Özkan’ın
yıpratılması. Bu kadar büyük arazilerin
kanunsuz bir şekilde bir belediye başkanı
tarafından satılacağını düşünmek bile
ahmaklık olur. Tabii ki kanuna nizama
göre yapılmıştır bu işlemler. Ancak özel-
likle konunun sol basın tarafından ve sol
siyasetçiler tarafından köpürtülmesi
maksatlı olduğunda gözler önüne seri-
yor. Sol Belediyelerin köylerden gelen
arazileri haraç mezat nasıl sattıkları orta-
dayken, Hürriyet Köyü üzerinden bir be-
lediye başkanını hedef almak da siyasi
kalpazanlıktan başka bir şey olmasa
gerek. 

Sonuç olarak herkes görmek istedi-
ğini görüyor.

Hürriyet 
Köyü 

gerçeği!

Teklifin tümü üzerine İYİ Parti Grubu adına söz alan
İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, gündeme getiril-
mesinin üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, kanun teklifinin
hazırlanma sürecinin yetersiz kaldığını savundu. Teklifle
ilgili bütün paydaşların yeterince bilgilendirilmediğini,
inceleme ve değerlendirme yapılmadığını, görüşlerinin alın-
madığını, mutabakat aranmadığını iddia eden Nuhoğlu,
teklifin bu şekliyle kanunlaşması halinde geriye dönüşü ol-
mayacak ekolojik sorunlarla beraber sosyal, ticari ve hukuki
sorunlar da yaratacağını, “Uludağ’ın yağmalanma ihtimalinin
ortaya çıkacağını” öne sürdü. MHP Kütahya Milletvekili
Ahmet Erbaş, Uludağ Alan Başkanlığının, bölgede planlama
yetkisine sahip birden fazla kurum olmasının yarattığı ağır
bürokrasi nedeniyle, mevcut sorunların çözülmesine yönelik
etkin ve hızlı bir planlama süreci gerçekleştireceğini söyledi.
Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasıyla alanın doğal sit
koruma statülerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını
vurgulayan Erbaş, “Bu alanlarda yürürlükteki koruma mev-
zuatı ve ilke kararları geçerliliğini devam ettirecektir. Uludağ
Alan Başkanlığının kurulmasıyla alanın birinci ve ikinci
derece doğal sit alanı statüsü de devam edecektir.” ifadelerini
kullandı.

“SİZİN AMACINIZ KARMAŞADAN 
KURTULMAK DEĞİL”
HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, teklifle

alan başkanlığına geniş yetkiler tanındığını belirterek, “Sizin
amacınız karmaşadan kurtulmak değil, Uludağ’da kanun-
lardan kurtulmaktır.” dedi. Kanun teklifinin geri çekilmesini
öneren Gaydalı, “Bu koltuklar, bu mevkiler hepsi gelip
geçici. Yetişmesinde katkınız olmayan ağaçların bari kesil-

mesinde imzanız olmasın.” ifadesini kullandı. CHP İstanbul
Milletvekili Gökan Zeybek, Uludağ Milli Parkı’nda bir yetki
karmaşası olmadığını belirtti. Zeybek, “Uludağ Alan
Başkanlığı adı altında gündeme getirilen ve güçlü yetkilerle
donatılan bu kurum yerine Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Uludağ Milli Parkı bu yetkilerin önemli bir kısmı tarafından
desteklenmiş olsaydı, Uludağ gelecek yüzyıllara, gelecek
bin yıllara son derece sağlıklı bir biçimiyle aktarılabilirdi.”
diye konuştu. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu,
Uludağ alanında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman
Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve
Osmangazi Belediyesinin yetki kullandığına dikkati çekerek,
yetkili birden fazla kurumun olmasının meydana getirdiği
ağır bürokrasi, mevcut sorunların çözülmesine yönelik
etkin ve hızlı bir planlama sürecinin gerçekleştirilememesine
neden olduğunu, alanda plansız ve kontrolsüz bir yapılaşma
süreci yaşandığını anlattı. Çavuşoğlu konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Uludağ alanının bütüncül bir bakış açısıyla plan-
lanmasını ve yönetilmesini sağlamak, yetki karmaşasını
ortadan kaldırmak, ihtiyaçlara en kısa sürede etkin çözümler
üretebilmek, alanın Bursa ile bağını kurmak ve alanın
koruma kullanım dengesini sağlayarak gerçek hüviyetine
kavuşmasını temin etmek için alan başkanlığı kurulması
hedeflenmektedir. Uludağ Alan Başkanlığı ile yapı yoğunluğu
artmayacak; aksine alanın bir düzene sokulması, koruma
ve kontrolün daha sıkı şartlarla sağlanması hedefleniyor.
Alan sınırına özellikle potansiyel kayak alanlarının bulunduğu
çanak alanlar dahil edilmiş olup, bu alanlarda yapılaşma
yoğunluğunu artıracak konaklamaya yönelik tesisler değil
sadece kayak pistleri, doğa sporlarına yönelik yürüyüş ve
keşif parkurları ile bu faaliyetlere yönelik mola noktaları ve
kayak pistlerinin alt ve üst istasyonlarında küçük ölçekli
günübirlik tesislerin kurulması öngörülmektedir.” Sarıalan,
Kirazlıyayla, Bakacak ve Çobankaya bölgelerinin sınıra dahil
edilmediğini belirten Çavuşoğlu, alanın batısında ve
kuzeyinde bulunan orman alanları, alanın doğusunda
bulunan buzul göllerinin Uludağ alan sınırları kapsamı
dışında tutulduğunu bildirdi. Uludağ alanında kömür ve
akaryakıt depoları, sanayi ve benzeri tesisler ile madencilik
faaliyetleri ve entegre tesislerinin yapılmasının yasaklandığının
altını çizen Çavuşoğlu, her tesis için başkanlığın koyacağı
esaslar çerçevesinde çevre sorunu meydana getirmeyecek
şekilde atık su arıtma sistemiyle donatılmasının zorunlu
olacağını söyledi. Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi’nin
tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından
teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.(AA)

TBMM Genel Kurulunda,
Uludağ’ın korunması,
geliştirilmesi, tanıtılması ve
farklı kurumlara ait
planlama yetkilerinin
Uludağ Alan Başkanlığında
toplanmasını öngören
Uludağ Alanı Hakkında
Kanun Teklifi’nin tümü
üzerindeki görüşmeler
tamamlandı.

TBMM’de Uludağ Alan
Başkanlığı tartışması

Bursa’nın turizmden daha fazla pay
alabilmesi ve özellikle Orta Doğu ülkele-
rinden turist çekilmesi amacıyla yapılan
girişimler sonucu Bahreyn’den Bursa’daki
Yenişehir Havalimanı’na ilk charter sefer
yapıldı. Bursa’nın Güney Marmara’da ana
turizm destinasyonu olması için yürütülen
çalışmalar kapsamında Bahreyn’den gelen
146 kişilik turist kafilesi Yenişehir Havali-
manı’nda çiçeklerle karşılandı. Turizmcilerin
girişimleriyle Bahreyn’den Bursa’ya yapılacak
charter uçuşların haftada bir kez karşılıklı
olarak yıl boyu sürmesi planlanıyor. Turistleri
karşılayan Yenişehir Belediye Başkanı Davut
Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu
tür seferlerin kendilerini mutlu ettiğini
söyledi. Seferlerin gerçekleşmesinde emeği
geçenlere teşekkür eden Aydın, “Misafir-
lerimizi burada ağırlamak farklı bir gurur
benim için. Burada üç mevsimi birden ya-
şıyoruz. Uludağ’da kar var, burada güneş
var, denizimiz var, kaplıcalarımız var. Mem-
leketimiz için hayırlı olsun.” dedi. İl Kültür
ve Turizm Müdürü Kamil Özer de önemli
bir destinasyondan Bursa pazarı için baş-
langıç yapıldığını anlattı. (AA)

T.C. KARACABEY  
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 

2022/11 VESAYET SATIŞ 
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ay-
rıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerin-
den 2022/11 VESAYET SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve 
önemli vasıfları: 
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, TAŞPINAR Mahalle/Köy, Söğütlüçeşme Mevkii, 744 
(13.900,m²) Parsel, (KISITLININ 3/16 HİSSESİ (2.606,25M²) Taşınmaz Güney Marmara ılıman iklim 
kuşağında olup üzerinde polikültür tarım yapılmasına müsait durumdadır. Taşınmaz üzerine yağan yıl-
lık yağış miktarı ve kar erimeleri parsel üzerinde tarımsal faaliyetin yapılmasını, yeraltı su kaynaklarını 
besleyecek seviyede yeterli olduğu görülmüştür. Taşınmazın topoğrafyası, kahverengi topraklar gu-
rubu içerisinde olup toprak yapısı geçirgen bir yapıda killi-tınlı, orta bünyeli ve derin profilli olup Humus 
ve besin maddeleri yönünden zengindir. Taşınmazın % 3-4 eğime sahip olduğu, erozyon problemleri 
ve toprak işlemeyi engelleyici bir durum söz konusu olmadığı görülmüştür. Keşif tarihi itibari ile üzeri 
Ekili durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede genellikle Buğday-Mısır-Sebze gibi ürünlerin tarımı 
yapılmakta olup taban su seviyesini yüzeye yakın oluşu ile bölgede açılan yer altı kuyularından moto-
pomp vasıtasıyla sulama imkânına sahip olması ve taşınmaz yanında sulama kanaletinin bulunması 
nedeninden dolayı taşınmaz Sulu Tarım arazisi olarak değerlendirilmiştir. 
Adresi                             : Bursa İli Karacabey İlçesi Taşpınar Mah.Karacabey / BURSA 
Yüzölçümü                     : 13.900 m2 
Arsa Payı                        : KISITLININ 3/16 HİSSESİ (2.606,25M²) 
İmar Durumu : Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan imar durumu bilgile-
rine göre 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında parselin Tarım Alanı ve Uluabat Gölü Sulak Alan 
koruma alanı sınırları içinde kalmaktadır. Parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Taşınmazın etrafın 
da meskûn olmamakla beraber, Parsele 350 m mesafede besi çiftlikleri ile doğusunda TEKNOSAB 
Organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Taşpınar mahallesine yoluna yaklaşık 3 km, Balıkesir-Bursa 
otoyoluna 3 km, uzaklıkta kalmaktadır. Parsel yerleşim alanı dışında kalmaktadır. 
Kıymeti                           : 1.107.656,25 TL 
KDV Oranı                      : % 0 
Kaydındaki Şerhler       : Tapu Kaydındaki Gibidir 
Artırma Bilgileri 
İhale Yeri                        : Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı Toplantı Salonu 
1. Artırma                         
Başlangıç Tarih ve Saati  : 28/02/2023 - 14:15 
Bitiş Tarih ve Saati        : 28/02/2023 - 14:20 
(İİK m.114 ve m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01767887

Bahreyn’den Bursa’ya
ilk charter uçuş 
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 5.337 - 5.398ALTIN: 1.158,05 / 1.158,25EURO: 20,3434 / 20,3588DOLAR: 18,7884 / 18,8001

Türkiye’de 2022 yılında üretilen oto-
mobillerin yüzde 47,2’si, otomotiv
sektörünün önde gelen şirketleri
OYAK Renault ve TOFAŞ’a ev sa-
hipliği yapan Bursa’da banttan
indirildi. Otomotiv Sanayii
Derneği ve Uludağ Otomo-
tiv Endüstrisi İhracatçıları
Birliği verilerinden yapılan
derlemeye göre, Türk oto-
motiv sektörü, geçen yıl
traktör dahil 1 milyon
402 bin 189 araç üretti
ve bunların 988 bin
278’ini ihraç etti. Üreti-
len araçların 810 bin
889’unu ve ihraç edilen-
lerin 571 bin 218’ini oto-
mobiller oluşturdu. Oto-
mobil üretiminin 247 bin
100’ü OYAK Renault fabrikalarında ya-
pıldı. Ülkenin otomobil üretiminde ilk
sırada yer alan firma, Türkiye’de imal
edilen otomobillerin yüzde 30,5’ini Bursa
fabrikasında banttan indirdi. İkinci sırada
fabrikası Sakarya’da bulunan Toyota yer

aldı. Toyota geçen
yıl 216 bin 735 araç

imalatıyla, otomobil
üretiminin yüzde

26,7’sini karşıladı. Kocaeli’ndeki tesislerde
üretilen Hyundai Assan ise geçen yıl

208 bin 100 adetle üçüncü
sırada yer aldı. Firma

bu üretim
kapasite-
siyle oto-

m o b i l
üreti-

minden yüzde 25,7 pay
aldı. Bursa’da faaliyetini sür-
düren TOFAŞ da 135 bin 44 oto-
mobil üretimiyle dördüncü olurken, fir-
manın Türkiye geneli otomobil üreti-
mindeki payı yüzde 16,7 olarak belirlendi.

OYAK Renault ve TOFAŞ’a ev sahipliği
yapan Bursa’da banttan indirilen oto-
mobil sayısı 382 bin 144 olarak kayıtlara
geçti. Böylece Türkiye’deki otomobil üre-
timinin yüzde 47,2’si OYAK Renault ve
TOFAŞ fabrikalarında yapıldı.

YURT DIŞINA SATILAN HER 
100 ARAÇTAN 37’Sİ BURSA’DAN
Türkiye’den geçen yıl yurt dışına ihraç

edilen otomobil sayısı 2021’e göre yaklaşık
yüzde 1 artışla 565 bin 370 adetten
571 bin 218’e çıktı. OYAK Renault,
2022 yılını 176 bin 844 otomobil ih-
racatıyla kapattı. OYAK Renault, yüzde
30,95’lik payla otomobil ihracatında
da ilk sırada yer aldı. Hyundai Assan
176 bin 664 adetle ikinci, Toyota 176
bin 546 adetle üçüncü ve TOFAŞ da

38 bin 541 otomobil ihracatıyla dördüncü
sırada bulunuyor. Yurt dışına gönderilen

otomobillerin yüzde 37,7’sine karşılık
gelen 215 bin 385’i Bursa’da üretildi. Bur-
sa’da banttan indirilen 382 bin 144 oto-
mobilin yüzde 56,36’sı (215 bin 385 adet)
yurt dışına satıldı. (AA)

Türkiye’de her iki otomobilden

biri Bursa’da üretildi

Assan Panel, Togg’un
cephe ve çatı panelleri
tedarikçisi oldu

Assan Panel, Togg’un Gemlik’te
faaliyete geçen fabrikasının cephe
ve çatı panellerinin tedarikini üst-
lendi. Şirketten yapılan açıklamaya
göre, Assan Panel, ulusal ölçekte
de büyük yapı ve inşa projelerine
destek olmaya devam ediyor. Sand-
viç panel pazarının tercih edilen
markası olan ve Türkiye’de katma
değer sağlamayı amaç edinen Assan
Panel, Togg’un Bursa Gemlik’te
faaliyete geçen fabrikasının cephe
ve çatı panellerinin tedarikini üst-
lendi. Fabrika için 114 bin metre-
kare N5TM membranlı çatı paneli
ile 28 bin metrekare WT cephe pa-
neli kullanıldı. Türkiye’yi otomobil
sektöründe ileriye taşıyacak girişim
Togg’un fabrikası, Assan Panel’in
cephe ve yalıtım panelleriyle daha
güvenli, sürdürebilir ve enerji ve-
rimliliği daha yüksek bir hale geldi.
Assan Panel sandviç cephe panelleri;
endüstri sektörünün ihtiyaçlarını
karşılayan, yaşamı kolaylaştırıp
daha konforlu hale getiren yapılarda
yalıtım yapısına bağlı olarak ısı,
su, ses izolasyonu ve yangın gü-
venliği sağlıyor. Taşyünü dolgulu
WT cephe paneli, bağlantı elema-
nını gizleyen sistemi sayesinde cep-
helerde kullanıma da uygun oluyor.
Hem yatay hem de düşey uygula-
nabilmesi sayesinde montaj esnek-
liği sağlayıp ayrıca tasarımcılara
mimari çözümler sunan paneller,
cephede estetik bir görüntü elde
etmek için çoğunlukla mikro baskılı
olarak üretiliyor. Taşyünü, iç dolgu
malzemesi sayesinde de yüksek
yangın dayanım performansı su-
nuyor. N5T membranlı çatı paneli
ise minimum yüzde 1,5 eğimli ça-
tılarda yüksek yangın dayanımı
sağlarken, su ve ısı izolasyonunda
da elverişli kullanım imkanı sunu-
yor. Yerinde uygulamalara oranla
daha hızlı, kolay ve ekonomik mon-
taj fırsatı sağlayan N5T membranlı
çatı paneli, membranın metala ya-
pışması özelliği ile de yüzeyde olu-
şabilecek şekil değiştirme, iz ve
katlanmaların önüne geçiyor. Aynı
zamanda PVC ya da TPO mem-
branlı seçenekleri ile taşıma kap-
asitesini artırıyor.

(AA)Türkiye’nin makine ihracatı
2022’de önceki yıla göre yüzde
9,6 artışla 25,3 milyar dolara
ulaştı ve tüm zamanların
yıllık rekorunu kırdı.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB)
verilerine göre, Türkiye’nin makine ih-
racatındaki rekor aralıkta da devam
etti. Makine imalat sanayisinin 2022
ihracatı serbest bölgeler dahil edildiğinde
önceki yıla göre yüzde 9,6 artarak 25,3
milyar dolara yükseldi. Serbest bölge-
lerden gerçekleşen dış satım hariç, en
çok makine ihraç edilen ülke 2,9 milyar
dolarla Almanya oldu. Onu 1,5 milyar
dolarla ABD, 1,3 milyar dolarla Rusya
izledi. Bu üç ülkeye serbest bölgelerden
yapılan makine ihracatı ise 600 milyon
doları aştı. Geçen yıl Rusya’ya ihracatta
yüzde 62,4’lük artış yakalanırken, bu
ülkeye sadece aralık ayında 250 milyon
dolar ihracat gerçekleştirildi. Makineciler,
Rusya ile ticari ilişkilerde tüm zaman-
ların en yüksek verisine ulaştı.

TÜRKİYE’DE MAKİNE VE 
TEÇHİZAT YATIRIMLARI 
DÜNYA ORTALAMASININ 
ÜZERİNDE
Makine İhracatçıları Birliği Başkanı

Kutlu Karavelioğlu, AA muhabirine yap-
tığı değerlendirmede, 2022’de küresel
makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde
5,2’lik artış yaşandığını, makine sanayi
üretiminin ise yüzde 4 arttığını söyledi.
Karavelioğlu, “Dünyadaki ortalamaların
tek hanelerde kaldığı 2022’de; makine
ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme
Türkiye’de yüzde 13 gibi yüksek sevi-
yelerde gerçekleşti ve ülkemize yönelik
ilave tedarik talebinin de etkisiyle ma-
kine üretimindeki canlılık yıl sonuna
kadar devam etti. Kasım sonunda ma-
kine ve ekipman imalatındaki üretim
artışı yüzde 16,5 olarak gerçekleşti.”
dedi. Dünyadaki gelişmelerin, resesyon
fiyatlamasının ve çapraz kurun olumsuz
etkisinin ihracat tutarına negatif yan-
sımasından bahseden Karavelioğlu, Uk-

rayna-Rusya savaşı, AB ve ABD’deki pa-
rasal sıkılaşma eğilimleri gibi gelişmelerin
talep üzerinde baskı oluşturduğunu bil-
dirdi. Karavelioğlu, bu unsurlara rağmen
ihracatı miktar olarak yüzde 3 artır-
dıklarını ancak sadece avro/dolar pari-
tesinin ihracata 2 milyar dolardan fazla
menfi etki ettiğini vurguladı.

“2023 SONUNDA DA 
RAKİPLERİMİZDEN DAHA İYİ 
SONUÇLAR ALACAĞIZ”
MAİB Başkanı Karavelioğlu, “Netice

itibarıyla küresel makine ihracat payı
yüzde 1’i aşan ülkelerden olmak mem-
nuniyet verici. Danimarka, Finlandiya
ve Norveç gibi gelişmiş ülke sektörlerinin
önündeyiz. Hızımızı korursak İsveç ve
İspanya’yı da kısa zamanda geçeceğiz.”
diye konuştu. Karavelioğlu, dünyadaki
koşullar nasıl olursa olsun, Cumhuriyetin
100. yaşını kutlayacakları 2023 sonunda
da rakiplerinden daha iyi sonuçlar ala-
caklarından ve küresel ölçekte pazar
paylarını daha da artıracaklarından
emin olduklarının altını çizdi. Yeni yıl
hedeflerini koyarken dünyada ilk çey-
rekte küçülme, ikinci çeyrekte dura-
ğanlaşma beklentisini gözettiklerini ak-
taran Karavelioğlu, sektör gündemini
izlemek üzere yakından takip ettikleri
küresel kuruluşlarda tereddütlü bir
iyimserlik hakim olduğunu, Almanya’da
görüşlerine başvurulan 600 üretici fir-
madan yüzde 86’sının 2023 için ka-
ramsar olmadığını söyledi. Karavelioğlu,
yılın ikinci yarısında bir toparlanma

olacağının beklendiğini belirterek, “Her
durumda, gelişmiş ülkelerdeki mali gev-
şemenin en erken gelecek yıl başlamasını
bekliyoruz. Avrupa’nın enerji krizi, böl-
geyi etkisi altına alan savaş ve Çin’de
devam eden salgın gibi riskler artarsa
durgunluğun uzayabileceğini tahmin
ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“İÇ PAZARI ACİLEN TAHKİM 
ETMEK ZORUNDAYIZ”
Kutlu Karavelioğlu, üretimini son

12 ayda yüzde 16,5 artıran makine sek-
töründe kapasite kullanım oranının
yüzde 75 seviyesinde olduğuna işaret
ederek, Türkiye’nin makine ithalatının
yüzde 10 artışla 37 milyar doları bul-
duğunu, ihracatın ithalatı karşılama
oranını yüzde 70 seviyesinde tutabil-
diklerini bildirdi. Bu yıl rakiplerinin
hem yakın coğrafyalarda hem de Tür-
kiye’de çok daha agresif kampanyalar
yürüteceklerini düşündüklerini dile ge-
tiren Karavelioğlu, yakalanan rekabet-
çiliğini koruyabilmek için iç pazarı acilen
tahkim etmek zorunda olduklarını, ma-
liyet artışlarının kurdaki yükselişin çok
üzerinde gerçekleştiğini anlattı. Kara-
velioğlu, döviz kurlarının enflasyona
paralel olarak arttığı bir dengenin ih-
racatçıların elini güçlendireceğini kay-
dederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tür-
kiye ekonomisinde iç talep ve büyüme
beklentilerinin yeni yılın ilk yarısında
yüksek olacağını düşünüyoruz. Bu can-
lılık ortamında, TL’nin aşırı değerlen-
mesine engel olacak bir model gelişti-

rilmesi; hem ithalattaki yükselişin kont-
rol altına alınabilmesini hem de başta
iş gücü olmak üzere her alanda mali-
yetleri artan ihracatçıların rekabet güç-
lerini koruyabilmesini sağlar. Bizi ra-
kiplerimizden pozitif ayrıştıran özel-
liklerimiz; ölçek yapımızdan kaynaklı
esnekliğimiz, küresel taleplere geniş bir
alt sektör grubunda yanıt verme gücü-
müz ve yüzde 80’e yaklaşan yerli katma
değer oranımız. Bu niteliklerimizi fi-
nanse edecek kadar hareket alanımız
olursa, müşterilerimizi rakiplerimize
kaptırmayız.”

“DÖNÜŞÜM NİYETİ 
OLMAYANLAR AVRUPA 
DEFTERİNİ KISA 
ZAMANDA KAPATIR”
MAİB Başkanı Karavelioğlu, reka-

betin kıran kırana devam edeceği bu
süreçte AB’nin sürdürülebilirlik konu-
sunda yeni düzenlemeler getirmeye de-
vam edeceğini belirterek, sürdürülebi-
lirlik derecelendirme talepleriyle daha
yoğun karşılaşacaklarını söyledi. Kara-
velioğlu, “Ödevlerimiz her alanda sis-
temli şekilde artacaktır. Bütün sınai
dalları bağlayacak bu gelişme, sektörel
örgütlerin ve ihracatçı birliklerinin ça-
balarını çeşitlendirip yaygınlaştırıyor.
Sürdürülebilirlik konusunda hala dö-
nüşüm niyeti olmayan işletmelerimiz
Avrupa defterini kısa zamanda kapa-
tacaktır.” diye konuştu.

(AA)

Makine ihracatı 2022’de rekor kırdı
Küresel petrol talebi
rekor seviyeye ulaşacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA),
küresel petrol talebinin bu yıl gün-
lük 101 milyon 720 bin varil ile
rekor seviyeye ulaşacağını öngö-
rüyor.

IEA dün yayımlanan aylık petrol
piyasası raporunda, bu yıl için kü-
resel petrol talebine yönelik tah-
minini bir önceki tahminine göre
günlük 80 bin varil artırarak yukarı
yönlü revize etti. Buna göre, küresel
petrol talebinin bu yıl geçen yıla
kıyasla günlük bazda 1 milyon 870
bin varil artışla günlük 101 milyon
720 bin varile ulaşması bekleniyor.
Bu miktar tüm zamanların en yük-
sek seviyesi olarak dikkati çekiyor.
Talebin OECD bölgesinde geçen
yıla göre 470 bin varil artarak 46
milyon 420 bin varil, OECD dışı
ülkelerde ise 1 milyon 400 bin varil
artarak 55 milyon 300 bin varil
olacağı hesaplanıyor. Küresel petrol
talebinde beklenen söz konusu ar-
tışın yaklaşık yarısının Kovid-19
kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin’den
geleceği değerlendiriliyor. Jet ya-
kıtının ise günlük yaklaşık 840 bin
varil artışla en büyük büyüme kay-
nağı olmaya devam edeceği öngö-
rülüyor.

Rapora göre, günlük küresel
petrol üretimi geçen ay bir önceki
aya göre 860 bin varil azalarak 101
milyon 10 bin varile geriledi.
OPEC’in günlük ham petrol üretimi
ise Aralık 2022’de bir önceki aya
göre 40 bin varil azalarak 29 milyon
19 bin varil oldu. (AA)
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SATIŞ MEMURLUĞU 2022/29 SATIŞ 

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55*

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ay-
rıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerin-
den 2022/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve 
önemli vasıfları: 
1 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özellikleri : Bursa İl, Karacabey İlçe, SAADET Mahalle/Köy, 96 Ada, 19 Parsel, Keşif tarihinde parsel 
üzerinde zemin katı 92,69 m2 1.normal katı 92,69 m2 olan iki katlı toplamda 185,38 m2 alanlı bina 
bulunmaktadır..Pencere doğramaları pvc malzemeden imal edilmiş olup dış cephesi sıvalı ve boyalı-
dır. Çatı örtü malzemesi kiremit olup parsel girişine kadar doğalgaz getirilmiş doğalgaz kutusu konul-
muş ancak binaya doğalgaz tesisatı çekilememiştir. Taşınmaz Esentepe Mahallesi,178 Sokak No:14 
Karacabey/BURSA posta adresinde yer almaktadır. Zemin kat daireye giriş yan bahçeden ,normal kat 
daireye giriş yan bahçede bulunan mozaik merdivenlerden sağlanmaktadır. Bina arsa vasfında ta-
puya kayıtlı olup kat irtifakı tesis edilmediğinden ana taşınmaz üzerindeki mesken olarak kullanılan kı-
sımlara ait bağımsız bölüm numarası bulunmamaktadır. 
Adresi                             : Bursa İli Karacabey İlçesi Saadet Mah. Karacabey / BURSA 
Yüzölçümü                     : 242 m2 
İmar Durumu                 : Karacabey Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden dosyaya sunulan 
                                          24.06.2021 tarih 117051 nolu yazı da Saadet Mahallesi 96 ada19 nolu  
                                          parselin ‘’Bitişik Nizam,3 Kat,Konu Alanında yer aldığı belirtilmiştir. 
Kıymeti                           : 930.000,00 TL 
KDV Oranı                      : %8 
Kaydındaki Şerhler       : Tapu kaydındaki gibidir. 
Artırma Bilgileri 
1. Artırma                         
Başlangıç Tarih ve Saati  : 20/02/2023 - 14:15 
Bitiş Tarih ve Saati        : 27/02/2023 - 14:15 
2. Artırma                        
Başlangıç Tarih ve Saati  : 20/03/2023 - 14:15 
Bitiş Tarih ve Saati        : 27/03/2023 - 14:15 
(İİK m.114 ve m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01767882

Erdoğan’da ‘14 Mayıs’ı işaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, ikinci haftası
geride kalan 2023 yılbaşının, kendileri için her-
hangi bir yılbaşı olmadığını söyledi. Uzun
yıllardır hayallerini, hedeflerini 2023 menziline
göre belirlemiş ve buna göre yol almış bir parti
ve hükümet olduklarını belirten Erdoğan, “Cum-
huriyet’imizin 100. yılında ülkemizi ulaştırmak,
milletimizi kavuşturmak istediğimiz hedeflere
hamdolsun büyük ölçüde kavuştuk.” diye ko-
nuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin
son 10 yıldır maruz kaldığı ağır saldırılar ve
küresel krizlerin, bazı alanlarda gecikmeye yol
açsa da kazanımlarının büyüklüğüne halel ge-
tirecek hususlar olmadığına işaret ederek, “2023,
bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyase-
timizin sembolüdür hem de yeni vizyonumuz
Türkiye Yüzyılı’nın başlangıcıdır. Önümüzdeki
aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan
da işte budur. Bizim hayatımızda hiçbir seçim
kolay olmadı. Her seçime büyük mücadeleyle,
azimle, gayretle hazırlandık, girdik. Allah’a şükür
her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı ba-
şardık.” değerlendirmesinde bulundu.

“MİLLETİMİZ 73 YIL SONRA AYNI 
GÜN, DARBE ŞAKŞAKÇILARINA, 
KİFAYETSİZ MUHTERİSLERE 
YETER DİYECEKTİR”
Erdoğan, Meclis’in, her zaman olduğu gibi

bu kritik dönemde de fedakarca çalışarak ken-
dilerine katkı sağladığını dile getirerek, “Bu
yüce çatı altında ifade edilen her görüşü,        katılsak
da katılmasak da değerli görüyor hatta gerek-
tiğinde istifadeden de imtina etmiyoruz.” diye
konuştu. Milletin bu mücadeleyi takdirle izlediğini
belirten Erdoğan, ziyaret ettikleri illerde ve ka-
tıldıkları programlarda vatandaşların gözündeki
samimiyeti, yüreğindeki umudu, kalbindeki
muhabbeti bizzat yaşayarak müşahede ettiklerini
söyledi. Muğla’da, Antalya’da, Erzurum’da, Mar-
din’de, Şanlıurfa’da, Konya’da, Gaziantep’te,
Samsun’da, Diyarbakır’da, Malatya’da, Balıke-
sir’de, daha pek çok şehirde aynı duyguları ya-
şadıklarını anlatan Erdoğan, “Siyasetin günlük
hercümerci içinde insanların söyledikleri sözler,
takındıkları tutumlar elbette önemlidir. Ama
asıl belirleyici olan aynı insanların sandık başına
gittiklerinde geleceklerine karar verirken nelere

bakacakları, neleri dikkate alacaklarıdır.” ifadelerini
kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Rahmetli Menderes 14 Mayıs
1950’de ‘Yeter söz milletindir.’ diyerek milletin
gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle
çıkmıştı. Aynı şekilde rahmetli Özal, darbenin
gölgesinde girdiği seçimde ‘Türkiye’ye çağ
atlatma’ vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştı.
Biz de ‘Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.’
diyerek özgürlük ve refah özlemi içindeki mil-
letimizin büyük desteği ile hükümete gelmiştik.
Şimdi de ‘Yeter söz de karar da gelecek de mil-
letindir.’ diyerek 2023’te milletimizin desteğine
talibiz. Sözü de kararı da geleceğini tayin hakkını
da milletimize bırakmak istemeyen vesayet he-
veslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı’nı başlatacağız.
Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün,
altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe
şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu
müstemleke heveslilerine ‘yeter’ diyecektir. Mu-
halefetin vaadi; milletin karşısına bir aday çı-
karmak ancak onu görünürde 6, gerisindekileri
de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir.
Bir nevi ipi 10 ayrı kişinin elinde kukla bir
cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek
istiyorlar. Yani devletin başı Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin başkomutanı olan cumhurbaşkanı
fiilen altılı masanın emir eri gibi davranacak.
Tabii bunlar ‘gel’ deyince gelecek, ‘git’ deyince
gidecek adaylara, başkanlara alışmışlar. Cum-
hurbaşkanını da öyle tasavvur ediyorlar.” Altılı
masanın, seçmenlerden vizyonu, programı,
projesi, çapı belli olmayan bir meçhul adaya
kim olduğuna bakmadan “tıpış tıpış sandığa
gidip oy vermelerini” istediğini belirten Erdoğan,
“Hadi CHP’nin kodlarında bu faşizm, bu kibir,

bu oynaklık var, ötekilere ne oluyor?” diye
sordu. Durmuş saatin bile günde 2 defa doğruyu
gösterdiğini kaydeden Erdoğan, “Bunlar da her
hafta bir yenisini sergiledikleri krizleriyle kav-
galarıyla çekişmeleriyle ayak oyunlarıyla mille-
timize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor, eskiden
bu işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlatıyorlar. Eski
Türkiye’yi bilmeyen gençlerimize de AK Parti’den
önce siyasetin nasıl yapıldığını uygulamalı olarak
bizzat gösteriyorlar.” diye konuştu.

“MEYDAN OKUYORUM; 
NE YAPARSANIZ YAPIN YİNE 
BAŞARAMAYACAKSINIZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yoksa bu altılı

masadaki birilerini buraya Erdoğan mı gönderdi?”
denildiğini aktararak, şöyle devam etti: “Ya
işim, gücüm yok sizlerle mi uğraşacağım? Bizim
işimiz var. Ama böyle düşünmelerinden dolayı
da yine ben kendilerine teşekkür ediyorum.
Şaka bir yana karşımızda gerçekten ibretlik bir
tablo var. İşin özünde ise çok eskilere giden bir
hesaplaşma yatıyor. Sizlerin de yakından bildiği
gibi Cumhuriyet’in ilk asrı boyunca birileri Tür-
kiye’yi kendi çıkarlarının yörüngesinde tuta-
bilmek için her yolu denediler. Toplum mü-
hendisliğiyle başaramadılar, siyaset mühendis-
liğiyle başaramadılar, darbeyle başaramadılar,
terörle başaramadılar, çok uğraşmalarına rağmen
ekonomik tetikçilikle de başaramadılar. Şimdi
umutlarını 2023 seçimlerine bağlamış görü-
nüyorlar. İşte buradan, milli iradenin en yüksek
makamı olan Meclis’imizden meydan okuyorum;
ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız.”
Milletin artık tüm oyunları çözdüğünü vurgu-
layan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu millet,
karşısına hangi kılığa büründürerek çıkartırsanız

çıkartın, sizin numaralarınızı da sizin aparatla-
rınızı da sizin etki elemanlarınızı da anında ta-
nıyor. Şayet aksi olsaydı, 2007’de bizi Cumhur-
başkanı seçtirmek istemediğinizde başarılı olur-
dunuz. Şayet aksi olsaydı, gazete kupürleri üze-
rinden partimizi kapatmaya kalktığınızda başarılı
olurdunuz. Şayet aksi olsaydı, terör örgütleriyle
şehirlerimizi kana ve ateşe bulamaya çalıştığınızda
başarılı olurdunuz. Şayet aksi olsaydı, 17-25
Aralık’ta, 15 Temmuz’da başarılı olurdunuz.
Şayet aksi olsaydı, sınırlarımıza dayadığınız teh-
ditlerde başarılı olurdunuz. Şayet aksi olsaydı,
Ağustos 2018’den beri çevirdiğiniz dolaplarda
başarılı olurdunuz. Şayet aksi olsaydı, geçtiğimiz
yıl yaşattığınız onca sıkıntıda başarılı olurdunuz.
Bakın, bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak karşı-
nızdayım, bu ülkenin Meclisinin en büyük par-
tisinin genel başkanı olarak karşınızdayım. Bakın,
bölgesinde ve dünyada sorun çözen, sorumluluk
alan, istikamet belirleyen bir siyasetçi olarak
karşınızdayım. Bakın, gündemi 2023 hedefleri,
Türkiye Yüzyılı vizyonu olan bir lider ve yönetim
olarak karşınızdayım. İnşallah 2023 seçimlerinden
sonra da Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olarak mil-
letimin görevlendirmesiyle yine karşınızda olmayı
sürdüreceğim.” Kimsenin inayetiyle değil, Allah’ın
yardımıyla milletin desteğiyle mazlumların dua-
sıyla çocukların ve gençlerin umutlarının aşkıyla
ayağa kalktıklarını, bugünlere geldiklerini, yarınlara
yürüdüklerini söyleyen Erdoğan, “Tek dertleri
karınlarında gezen 40 tilkinin kuyruğunu birbirine
dolaştırmamak olanların aksine biz gerektiğinde
yedi düveli karşımıza alma pahasına ülkemize
eser kazandırıyor, milletimize hizmet ediyoruz.”
ifadelerini kullandı.

“SAVUNMA SANAYİMİZİN 
TAMAMI HEDEF ALINIYOR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Altılı masa işi

çıktığından beri oraya bulaşan herkesin çamur
siyaseti yarışına girişmelerini esefle takip ediyoruz.”
“Bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayine
ancak bunları kendine tehdit olarak görenler
saldırır.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bay-
kar’ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleri, çalışanları
ve başarılarıyla savunma sanayimizin tamamı
hedef alınıyor.” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “BAYKAR’ın aldığı tek destek gümrük
vergisi, KDV, sigorta primi, stopaj indirimi gibi
nakdi olmayan her firmanın yararlandığı kolay-
lıklardır.” dedi. “(Kılıçdaroğlu’na) Sen ne savunma
bakanımıza ne kuvvet komutanlarımıza hakaret
edecek çapta değilsin, önce haddini bil.” diyen
Erdoğan, şöyle konuştu: “(Ali Babacan’a) Sen git
çocuk bezi satmaya devam et, home tekstil üret-
meye devam et. Üzgünüm, 15 sene yanımda
bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı.
(Ahmet Davutoğlu) Bunların vakfına üniversite
tahsisi yaptık, ne zaman ki başbakanlık koltuğuna
oturdu, bilabedel vakfına mülk edindi. Bunun
bir örneği yok. (Meral Akşener’e) Hanımefendi,
Erdoğan’ın ve arkadaşlarının başörtüsü konu-
sunda istismarcı olup olmayacağını benim mil-
letim gayet iyi bilir.” (AA)

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan,
“Milletimiz 73 yıl sonra
aynı gün, altılı masa
diye karşımıza çıkan bu
darbe şakşakçılarına,
kifayetsiz muhterislere
yeter diyecektir.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un
olası ziyaretine ilişkin, "Planlama var,
süreci takip ediyoruz, gelişmelere göre
belirlenecek." dedi.

Akar, AK Parti Grup Toplantısı için
geldiği Meclis'te gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu'nun F-16 tedariki konusunda
ABD'de mevkidaşı ile görüşeceğini be-
lirten Akar, "Geldiğimiz noktada konu-
nun olumlu bir şekilde ilerlediğini takip
ediyoruz. Gerekli bilgileri alıyoruz. ABD
Savunma Bakanı ile yakın iş birliğimiz
devam ediyor. Heyetlerarası ve ikili gö-
rüşmelerde, bir an önce olumlu ve somut
bir şekilde sonuçları beklediğimizi ifade
ettik. Bu istikamette ilerliyoruz. Birtakım
tahditler vardı, onları da kaldırdılar.
Zaten bizim tahditli bir şekilde alışverişi
kabul etmemiz mümkün değil." diye
konuştu. İngiltere'nin başkenti Londra'da
gerçekleştirdiği temaslara ilişkin soru
üzerine Akar, "Olumlu, yapıcı ikili ve
heyetler arası görüşmeler yaptık. Sa-
vunma sanayisi, askeri eğitim işbirliği
ve diğer birçok alanda işbirliği yapma
konusunda çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Oradan da olumlu sonuçlar bekli-
yoruz." ifadesini kullandı. (AA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda
düzenlenen “Çevrimiçi Medyada Nefret Söyle-
miyle Mücadele Paneli”nde yaptığı konuşmada,
medyanın toplumsal işlevleri arasında bilgilen-
dirme, haberdar etme, eğlence-tüketim ihtiyacına
cevap verme ve eğitim gibi temel fonksiyonların
yer aldığını belirtti. Bu durumun aynı zamanda
medyanın ne yaptığına veya ne yapması gerek-
tiğine ilişkin de fikir verdiğini ifade eden Altun,
hiç kuşkusuz medyanın işlevinin ne olduğu ve
ne yaptığı kadar, bunu nasıl hayata geçirdiğinin
de önemli olduğunu söyledi. Medyanın toplumun
hassasiyetlerini, temel beklentilerini, ihtiyaçlarını
dikkate alması ve sorumluluk bilinciyle hareket
etmesi gerektiğini vurgulaya Altun, bu kapsamda,
çerçeve mahiyetinde medyayı bağlayan yasal dü-
zenlemelerin söz konusu olduğunu aktardı.

“ÇEVRİM İÇİ MEDYADA NEFRET 
SÖYLEMİ TAŞIYAN İÇERİKLERLE 
SIKLIKLA KARŞILAŞIYORUZ”
Altun, medyanın kendi iç işleyişini, ahlaki

ve mesleki ilkelerden hareketle özdenetime tabi
tutabilmesinin de hayati öneme sahip olduğunu
işaret etti. Gazetecilik mesleği açısından gerek
nefret söyleminin öne çıktığı durumlarda gerekse
dezenformasyonun yaygınlaştığı süreçlerde tavır
geliştirebilmenin, hakikatin yanında yer almanın
bir tercih değil mecburiyet olduğuna dikkati
çeken Altun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne var
ki günümüzde özellikle yeni medya ve çevrimiçi
medyada nefret söylemi taşıyan içeriklerle sıklıkla
karşılaşıyoruz. Nefret söylemi ve çevrim içi med-

yada sıklıkla gördüğümüz nefret yüklü içerikler,
içinde yaşadığımız hakikat ötesi çağın temel
problemleri arasında yer alıyor. Castells’in belirttiği
gibi, ağ toplumu içinde yaşayanlar, yani bizler,
ifade özgürlüğümüz, yaşam tarzlarımız ve inanç
temelli göstergelerimiz açısından baktığımızda
nefret içerikli haber ve saldırıların altındayız.
Kuşkusuz, gerçeğin eğilip büküldüğü, yalanın
gerçeğe galebe çaldığı kültür karşıtı bir çağın in-
sanlarıyız. Elbette bunun farkındayız ve bu nok-
tada mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.”
Fahrettin Altun, son zamanlarda sadece gerçeğin
çarpıtılmasına değil aynı zamanda gerçeğin öte-
kileştirme, hakaret ve aşağılama odaklı içerikler
tarafından bastırılmaya çalışıldığını gördüklerini
dile getirdi. Hayatın her alanında, siyasal alandan
çevrimiçi medya alanına kadar her yerde, mani-
pülasyonun binbir çeşidiyle karşı karşıya olduk-
larına dikkati çeken Altun, “Maalesef ötekileş-
tirmeyi ve dışlamayı kazanç kapısı görenler aynı
zamanda toplumların geleceğini ve bir arada
yaşama kültürünü de zehirlemiş oluyorlar. Özel-
likle medya profesyonellerinin bu konuda çok
hassas olması gerekiyor.” dedi. (AA)

İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, “Nefret söylemi,
dünyada olduğu gibi
ülkemizde de medyanın en
önemli problemlerinden
biridir.” dedi.

“Nefret söylemi medyanın en önemli problemlerinden biri”

Akar: ‘‘İş birliğimiz
devam ediyor’’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlarla
(EYT) ilgili düzenlemenin Meclis’e ne za-
man geleceğiyle ilgili, “Meclis’in iradesinde.
Bizden top çıktı.” dedi. Bilgin, AK Parti
TBMM Grup Toplantısı’nda gazetecilerin
EYT ilgili düzenlemenin Meclis’e ne zaman
geleceğine ilişkin sorusuna, “Bizim gruptaki
arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu
tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlen-
dirip komisyona gönderecekler.” karşılığını
verdi. EYT düzenlemesiyle ilgili Bakanlıkla
alakalı bir durumun kalıp kalmadığını so-
rusunu Bilgin, “Yok. Meclis’te.” diye ya-
nıtladı. Bilgin, düzenlemenin Meclis’e ne
zaman sunulacağına yönelik soru üzerine
“Meclis’in iradesinde. Bizden top çıktı.”
diye konuşu. Bakan Bilgin, bundan sonraki
aşamayı takip etmediklerini, konunun
grupta değerlendirildiğini vurgulayarak,
“Mart ayında artık neticelenir diye düşü-
nüyorum.” ifadelerini kullandı. Kıdem
tazminatı ile ilgili sorunun da çözüldüğünü
belirten Bilgin, “Dolayısıyla sorun yok.”
dedi. (AA)

Bakan Bilgin: “EYT artık
Meclis’in iradesinde”
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Anadolu Ajansı, FETÖ’cü adliye, emniyet
ve personel yapılanmasının organizasyonuyla
2014’te Hatay ve Adana’da MİT’e ait tırların
durdurulmasına ilişkin yargılama sürecini der-
ledi. Hatay Kırıkhan’da 1 Ocak 2014 ve Adana
Ceyhan’da 19 Ocak 2014’te Suriye’ye giden
MİT’e ait yardım tırları, özel yetkili savcının
talimatı üzerine jandarma ve polis operasyonuyla
durduruldu. Dönemin Hatay valisinin, araçların
MİT’e ait, personelin de MİT görevlisi olduğunu
belirten yazısıyla tırın aranmadan jandarma
tarafından yola devam etmesine müsaade
verildi. Adana dönemin özel yetkili savcısı
Özcan Şişman’ın Kırıkhan’a gitmesiyle tırın
önü polisler tarafından kesildi. Savcının ope-
rasyon ısrarı üzerine bölgede bulunan MİT
personeli acil koduyla tırın olduğu yere yön-
lendirilmesiyle emniyet personeli il emniyet
müdürünün talimatıyla geri çektirildi. Bölgeye
gelen MİT personellerinin kol kola girerek
tırın arka kapısına sıralandığı olayda söz
konusu tır, MİT görevlilerinin çabasıyla Suri-
ye’ye gidebildi. Bu olayın kamuoyunda ve si-
yasette tepki çekmesinden bir süre sonra özel
yetkili savcılıklar kaldırıldı. Operasyonda ve
tırların aranmasında görev alan cumhuriyet
savcıları Süleyman Bağrıyanık, Ahmet Karaca,
Aziz Takçı, Özcan Şişman ve Yaşar Kavalcık-
lıoğlu ise 15 Ocak 2015’te Hakimler ve Savcılar
Kurulunca (HSK) görevden uzaklaştırıldı.
Olaya ilişkin 33 askeri personel hakkında,
ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Adana
7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava,
30 Kasım 2015’te Yargıtay 16. Ceza Dairesinde
olay kapsamında görülen 5 sanıklı dosyayla
birleştirildi.

ESKİ ASKERLER TUTUKLANDI
Kamuoyunda “Tevhid-Selam” olarak bilinen

sözde “Kudüs Ordusu Terör Örgütü”ne yönelik

soruşturmada usulsüzlük yapıldığının belir-
lenmesinin ardından yürütülen kumpas so-
ruşturmasında, MİT’e ait tırların durdurulması
eylemiyle ilgili dönemin Ankara Jandarma
Bölge Komutanı Tümgeneral İbrahim Aydın,
eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve emekli
Albay Burhanettin Cihangiroğlu, 29 Kasım
2015’te tutuklandı. Bu kişilerin de aralarında
bulunduğu 23 tutuklu askeri görevli hakkındaki
dava, 14 Nisan 2016’da Yargıtay 16. Ceza Dai-
resindeki MİT tırları davasıyla birleştirilirken,
İbrahim Aydın 29 Aralık 2015’te tahliye edildi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesince 54 sanığın yargı-
landığı dava, 28 Haziran 2018’de karara bağlandı.
Daire, 4 yıl 7 aydan 26 yıla kadar değişen süre-
lerde hapis cezalarına çarptırılan sanıkların,
“anayasayı ihlal” ile “cebir ve şiddet kullanarak
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kal-
dırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya
tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suç-
larından ise beraatine karar verdi. Gerekçeli
kararda, “MİT tırlarının durdurulmasının, doğ-
rudan hükümeti ve MİT’i hedef aldığı, FE-
TÖ’nün planlı bir örgütsel organizasyonu ol-
duğu” aktarıldı. Aralarında eski Adana Cum-
huriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık ile
eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğ-
general Hamza Celepoğlu’nun da bulunduğu
18 sanığın hapis cezaları, Yargıtay Genel Ku-
rulunca 2 Temmuz 2021’de onandı.

AVUKATLARA GÖRÜNTÜ 
SORUŞTURMASI
Eski Tuğgeneral Celepoğlu’nun avukatının

da aralarında bulunduğu 4 avukat hakkında
Can Dündar’a ait olduğu iddia edilen bir evi,
MİT tırlarına ait görüntüleri yayınlaması kar-
şılığında fahiş fiyatla satın aldığı iddiasıyla 17
Şubat 2016’da gözaltı kararı verildi. Avukatların
tutuklandığı dosya kapsamında, 7 Şubat 2018’de
iddianame hazırlandı. Ayrıca, sanık Hamza
Ali Ece ile tutuklu jandarmalar arasındaki
irtibatı sağladığı öne sürülen avukat Deniz
Akbulut da “silahlı terör örgütüne üye olmak”
suçundan 16 Ağustos 2017’de tutuklandı. MİT
tırları soruşturması kapsamında, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca, tırların durdu-
rulması konusunda jandarma görevlilerine ta-
limat verdikleri iddiasıyla 34 muvazzaf asker
hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada,
9 Ağustos 2016’da 9 kişi gözaltına alınırken,
bir üsteğmen tutuklandı.

“DEVLET SIRRI” NİTELİĞİNDE 
13 ÇUVAL EVRAK BULUNDU
Savcılar Süleyman Bağrıyanık, Özcan Şiş-

man ve Aziz Takçı’nın avukatı Alp Değer Tan-
rıverdi, 8 Eylül 2016’da tutuklanırken, Tanrı-
verdi’nin evinde yapılan aramada “devlet sırrı”
niteliğindeki 13 çuval evrak bulundu. Tanrıverdi,
yargılandığı davada, 18 Ocak 2019’da “örgüt

üyeliği” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına
çarptırıldı. MİT’e ait tırı Hatay’da durdurarak
arama yapmak isteyen ve itiraz eden MİT gö-
revlilerini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında ya-
kalama kararı bulunan eski Kırıkhan Cumhu-
riyet Savcısı Yaşar Kavalcıoğlu ise 17 Nisan
2017’de gözaltına alınmasının ardından tu-
tuklandı. Süreç içerisinde, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığınca, tırların durulmasını organize
ettikleri gerekçesiyle FETÖ’nün “sivil imamı”
11 kişiyle bir tuğgeneralin de aralarında bu-
lunduğu 55 şüpheli hakkındaki yeni iddianame
4 Temmuz 2017’de tamamlandı. İstanbul 14.
Ağır Ceza Mahkemesince kapalı olarak görülen
yargılamada, dava dosyası 50 sanıklı olarak
yetkisizlik kararıyla 11 Haziran 2018’de Adana
Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Dava dos-
yasının kabul edildiği Adana 13. Ağır Ceza
Mahkemesince yapılan yargılama sonucu 30
Ekim 2019’da açıklanan kararda, 27 sanık hak-
kında 1 yıl 10 ay 15 gün işe ağırlaştırılmış mü-

ebbet arasında değişen sürelerde hapis cezası
verildi. Hamza Celepoğlu’nun da aralarında
bulunduğu 13 sanık hakkındaki dava, Yargıtay’da
da yargılama olduğu için reddedilirken, firari
10 sanığın dosyası ayrıldı. FETÖ’de sözde “MİT
tırlarını durduran subayların imamı” olduğu
tespit edilen firari sanık Süleyman Gürbüz,
“darbeye teşebbüs, silahlı terör örgütü kurma-
yönetme ve casusluk” suçlarından 20 Eylül
2017’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“Tırların durdurulması” ve “ıslak imzada kum-
pas” davalarının sanığı dönemin Jandarma
Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burha-
nettin Cihangiroğlu, hakkındaki soruşturma
kapsamında, 13 Temmuz 2018’de Ankara’da
gözaltına alındı. Eski CHP milletvekili Eren
Erdem, MİT tırları belgelerine ilişkin bir tel-
evizyonda yaptığı açıklamaların ardından
“tanık” sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Soruşturma

kapsamında ifade veren Erdem, “MİT tırları
belgelerini bana kargoyla Bülent Tezcan gön-
derdi” şeklinde beyan verdi. Tırların durdu-
rulması ve aranması işlemlerini organize ettikleri
gerekçesiyle aralarında 15 Temmuz darbe te-
şebbüsünde suçüstü yakalanan Nurettin
Oruç’un da bulunduğu 23 şüpheli hakkında
16 Ocak 2019’da İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığınca iddianame hazırlandı. MİT tırlarının
durdurulmasına ilişkin haberin Aydınlık ga-
zetesinde çıkmasıyla ilgili yargılanan iki sanık
hakkındaki davada, “devletin güvenliğine ve
siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken
bilgileri açıklama” suçundan düşme kararı
verildi. Hatay Kırıkhan’da olayla ilgili jandarmaya
ihbarda bulunduğu belirlenen FETÖ imamı
Mustafa İlhan, 15 Mart 2018’de Ordu’da sak-
landığı adreste yakalandı. İlhan ifadesinde, ilde
jandarmadan sorumlu “mahrem imam” oldu-
ğunu, olayda rol aldığını ve talimatı “Halil
Müdür” kod isimli FETÖ mensubundan aldığını

itiraf etti. İtiraflar üzerine 19 Mart’ta Gümüş-
hane’nin Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı
E.İ. tutuklanırken, itirafçı İlhan hakkındaki
iddianame, 25 Mart’ta tamamlandı. FETÖ’nün
sözde “jandarma imamı” Nurettin Oruç’un da
bulunduğu 3’ü diğer suçlardan tutuklu, 9’u
firari 18 sanık hakkında hazırlanan iddianame,
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Ocak
2021’de kabul edildi. İddianamede, sanıkların
örgütün sözde “üst düzey” yöneticileri oldukları,
elebaşı Fethullah Gülen’in talimatıyla MİT tır-
larını durdurduklarına işaret edilerek, FETÖ’nün
“sivil imam”larının ikişer kez müebbet ve 50
yıl beşer ay hapisle cezalandırılmaları istendi.

CAN DÜNDAR’IN HABERİNE 
SORUŞTURMA
Cumhuriyet gazetesinde dönemin Genel

Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın imzasıyla 29

Mayıs 2015’te “İşte Erdoğan’ın yok dediği si-
lahlar” başlığıyla bir haber yayımlandı. Gö-
rüntülerde, durdurulan MİT tırları ve ilaç ku-
tularının altından çıkan havan topu mermileri
ile diğer mühimmatın görüldüğü öne sürüldü.
Haberin ardından İstanbul Cumhuriyet Baş-
savcılığınca Dündar ve dönemin Ankara tem-
silcisi Erdel Gül hakkında soruşturma başlatıldı.
Dündar ve Gül, 26 Kasım 2015’te İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alın-
masının ardından sevk edildikleri hakimlikçe,
“devletin güvenliğine ilişkin gizli bilgileri siyasal
veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek,
açıklamak ve silahlı terör örgütüne yardım et-
mek” suçlarından tutuklandı. Dündar ve Gül
hakkında 35’er yıla kadar hapis istemiyle ha-
zırlanan iddianamede, “Amaçları, Türkiye Cum-
huriyeti Devleti ve Hükümetinin terör örgüt-
lerine yardım ettiği yönünde ulusal ve uluslararası
kamuoyu oluşturmak, hükümeti terörle iliş-
kilendirmek ve görevini yapamaz hale getir-
mekti.” ifadeleri kullanıldı.

GÖRÜNTÜLERİ ENİS 
BERBEROĞLU VERDİ İDDİASI
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince id-

dianamenin 5 Şubat 2016’da kabul edilmesiyle
dava süreci başladı. Anayasa Mahkemesi’nin
(AYM), 25 Şubat 2016’da Dündar ile Gül’ün,
“kişi hürriyetive güvenliği”, “düşünceyi açıklama
ve yayma hürriyeti” ve “basın hürriyeti” haklarının
ihlal edildiğine karar vermesi sonrasında iki
sanık “yurt dışına çıkış” yasağıyla tahliye edildi.
Dava sürecince ise görüntüleri dönemin CHP
Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu’nun
Dündar’a verdiği iddiaları ortaya çıktı. İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT tırları olayına
ilişkin görüntüleri, devlet sırrı olduğunu bile
bile Can Dündar’a vererek, “FETÖ’ye yardım
etmek” suçunu işlediği iddiasıyla hakkında so-
ruşturma başlattığı Berberoğlu’nun dokunul-
mazlığının kaldırılması talebiyle hazırladığı fez-
lekeyi TBMM’ye gönderdi. Dosyayı karara bağ-
layan mahkeme, Dündar’ı “devletin gizli kalması
gereken bilgilerini açıklama” suçundan 5 yıl 10
ay, Gül’ü ise 5 yıl hapisle cezalandırdı. Dündar
ve Gül’ün, “darbeye teşebbüs” suçundan beraatine
karar veren mahkeme, “silahlı terör örgütüne
yardım etme” suçundan ise dosyanın ayrılmasına
hükmetti. Berberoğlu hakkında 1 Eylül 2016’da
MİT tırlarının görüntülerini Can Dündar’a
verdiği gerekçesiyle, “devletin gizli kalması
gereken bilgi ve belgelerini askeri ve siyasal ca-
susluk amacıyla temin etme, FETÖ’ye bilerek
ve isteyerek yardım etme” suçlarından 20 yıldan
30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan
iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince
kabul edilerek, Dündar ve Gül’ün, “silahlı terör
örgütüne yardım etme” suçundan yargılandığı
dosyayla birleştirildi. (AA)

Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ),
Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ve Hükümetini
zorda bırakılması
amacıyla Hatay ve
Adana’daki Milli
İstihbarat Teşkilatına
(MİT) ait tırların
durdurulması
operasyonunun
üzerinden 9 yıl geçti.

Adana’da şehitlere veda

Mersin’in Tarsus ilçesinde otobü-
sün tıra çarptığı kazada şehit olan
Jandarma Uzman Çavuş Yasin Eroğ-
lu’nun cenazesi, memleketi Adana’da
toprağa verildi. Şehit Eroğlu’nun (31)
cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki
otopsi işlemlerinin ardından merkez
Çukurova ilçesindeki Kabasakal Me-
zarlığı’na götürüldü. Buradaki törene,
şehidin babası Hasan, annesi Hatice,
eşi Anzilha ve kardeşi Ömer Eroğlu,
ailesi ve yakınları ile İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Adana Valisi Süley-
man Elban, Mersin Valisi Ali Hamza
Pehlivan, Gaziantep Valisi Davut Gül,
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jü-

lide Sarıeroğlu, milletvekilleri, belediye
başkanları, askeri ve mülki erkan ile
vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı
öncesinde şehidin babası Hasan Eroğ-
lu, tabutun yanına gelip oğlunun fo-
toğrafını kucaklayarak, “Vatan sağ
olsun, kederimiz, gamımız yok. Dik
durmamız lazım.” diye konuştu. İl
Müftüsü Mehmet Taşcı’nın cenaze
namazını kıldırmasının ardından şehit
Eroğlu’nun naaşı, buradaki şehitliğe
defnedildi. Öte yandan, şehit Eroğ-
lu’nun dayısı polis memuru Mustafa
Gültepe’nin de 1979 yılında Muş’ta
aralarında kan davası olan iki aile
arasındaki silahlı çatışmaya müdahale
ederken şehit düştüğü öğrenildi. Şe-
hidin 1 yıllık evli ve eşinin de hamile
olduğu belirtildi.

UZMAN ÇAVUŞ ÖZTÜRK SON 
YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Trafik kazasında şehit olan Jan-

darma Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün
(32) cenazesi, memleketi Adana’da
toprağa verildi. Şehit Öztürk’ün ce-
nazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki
otopsi işlemlerinin ardından merkez
Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı’na
götürüldü. Buradaki törene, şehidin
babası Mahmut Öztürk, annesi Güllü
Salko, eşi Teslime Öztürk, ailesi ve
yakınları ile İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Adana Valisi Süleyman Elban,
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK
Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide
Sarıeroğlu, milletvekilleri, belediye
başkanları, askeri ve mülki erkan ka-
tıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşcı’nın
cenaze namazını kıldırmasının ardın-
dan şehit Öztürk’ün naaşı, buradaki
şehitliğe defnedildi. Bakan Soylu, göz-
yaşı döken aile üyelerini teskin etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Gaziantep’ten 11 İl Jandarma Ko-

mutanlığı personeli eşliğinde dün
Kırklareli’ndeki Pehlivanköy Geri Gön-
derme Merkezine 27 Fas uyruklu dü-
zensiz göçmeni taşıyan Uğur K. yö-
netimindeki 21 BA 884 plakalı otobüs,
Ramazan S. idaresindeki 31 AEK 926
plakalı demir yüklü tıra arkadan çarp-
mış, kazanın ardından alev alan oto-
büste yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiple-
rinin müdahalesiyle yangın söndü-

rülmüş, kazada otobüsteki Jandarma
Uzman Çavuşlar Eren Öztürk ve Yasin
Eroğlu şehit düşmüş, 1 düzensiz göç-
men hayatını kaybetmiş, 23 kişi ya-
ralanmıştı. Kazaya ilişkin tıra arkadan
çarpan otobüsün sürücüsü Uğur K.
tutuklanmış, tır şoförü Ramazan S.
adli kontrol şartıyla serbest bırakıl-
mıştı.(AA)

Şehit Jandarma Uzman
Çavuş Eroğlu ve Eren
Öztürk, Adana’da son
yolculuğuna uğurlandı.
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Yollar yenileniyor

Bursa’nın 17 ilçesiyle birlikte
sağlıklı geleceğe hazırlanması
için altyapı yatırımlarını aralıksız
sürdüren Büyükşehir Belediyesi,

altyapıyla eş zamanlı olarak ula-
şım yatırımlarına da devam edi-
yor. Karacabey İlçesi’nde de iki
yıl önce başlayan içme suyu hat-
larının yenilenmesi çalışmaları-
nın yanında geçtiğimiz yıl baş-
layan kanalizasyon ve yağmur
suyu hatlarıyla ilgili faaliyet de-
vam ederken, çalışmaların ta-
mamlandığı bölümlerde yollar
da daha konforlu hale getiriliyor.
İlçenin önemli ulaşım akslarında
Fatih Sultan Mehmet Caddesi
241. Sokak, Mehmet Hasan Kula
Sokak, Muhtar Aziz Eren So-
kak’ta altyapı çalışmalarının bi-
tirilmesinin ardından başlayan
asfaltlama çalışmaları da tamam-
landı. Toplamda 3800 metre sı-
cak asfalt kaplama yapılırken,
çalışmalar kapsamında 13 bin

200 ton alt temel ve pmt, 7.800
ton asfalt kullanıldı. Yine bu
alanda 3500 metre uzunluğunda
7000 metre bordür ve 7700 met-
rekare parke kaplama çalışma-
larının 4000 metrekarelik kıs-
mının imalatı bitirildi. Kalan
3700 metrekarelik kısmında ima-
latlar devam ediyor.

RAHATLIĞI UZUN 
YILLAR SÜRECEK
Bursa Büyükşehir Belediye

Başkanı Alinur Aktaş, berabe-
rindeki Karacabey Belediye Baş-
kanı Ali Özkan ile birlikte altyapı
ve asfaltlamanın tamamlandığı
Fatih Sultan Mehmet Cadde-
si’nde incelemelerde bulundu.
İlçede altyapı çalışmalarının 2
yıldır sürdüğünü, bu nedenle
bazı sıkıntılar yaşandığını ha-

tırlatan Başkan Aktaş, ama artık
işin finaline geldiklerini söyledi.
Altyapısı tamamlanan cadde ve
sokaklarda asfaltlama çalışma-
larının da hemen yapıldığını dile
getiren Başkan Aktaş, “Yapılan
bu çalışmalarla 40-50 birikmiş
sorunları ortadan kaldırıyoruz.
Karacabey sakinlerinin bu işin
rahatlığını uzun yıllar yaşaya-
cakları, modern bir şehirde ne
olması gerekiyorsa altyapıyla ala-
kalı onları hayata geçiriyoruz.
İlçemize hayırlı olsun” dedi. Ka-
racabey Belediye Başkanı Ali Öz-
kan da hem merkezi hükümet
hem Büyükşehir Belediyesi hem
de ilçe belediyesi olarak kendi-
lerinin yaptıkları yatırımlarla il-
çede adeta hizmet sağanağı ya-
şandığını söyledi. (Bülten)

Büyükşehir Belediyesi
tarafından tüm altyapı
hatları etap etap
yenilenen Karacabey
ilçesinde, altyapının
tamamlandığı caddeler
asfaltlama
çalışmalarıyla daha
konforlu hale
getiriliyor.

Necati Barışman’ın annesi Saime Ba-
rışman, 1968 yılında hastalığı nedeniyle
33 yaşında hayatını kaybetti. 4 yaşında an-
nesiz kalan ve şu an İstanbul’da yaşayan
emekli Necati Barışman, ona duyduğu öz-
lemin ifadesi olarak ilçeye okul yaptırmaya
karar verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne
2010 yılında başvuran Barışman’a, İnegöl
Belediyesi okullar bölgesinde bulunan Mer-
kez Hastane Mezarlığının karşısında arsa
tahsis edildi. Barışman ile kardeşleri, aynı
yıl temeli atılan okulun arazisinin kardeş-
leriyle “Sultanım” diyerek andıkları anne-
lerinin mezarının bulunduğu yerin karşısına
denk geldiğini tesadüfen fark ederek, okulun
isminin “Saime Sultan” olmasını kararlaştırdı.

İnşa süreci çeşitli nedenlerle uzayan okul,
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği
(MÜSİAD) üyelerinin desteğiyle tamamla-
narak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer
tarafından MÜSİAD Saime Sultan Bilim
ve Sanat Merkezi adıyla 16 Ocak’ta hizmete
açıldı. Açılışın ardından Necati Barışman
ve ağabeyi Yılmaz Barışman okulu gezdi,
annelerinin kabrini ziyaret edip dua etti.

“ANNE SEVGİSİ ÇOK 
BAŞKA BİR ŞEY”
Necati Barışman, AA muhabirine, an-

nelerini, ablası Seyhan 8, ağabeyleri Hüsnü
11 ve Yılmaz Barışman 14 yaşındayken
kaybettiklerini söyledi. Annelerini çok öz-

lediklerini, kardeşleriyle hiçbir zaman kop-
madıklarını belirten Barışman, “İşte anne
sevgisi çok başka bir şey. Anlatılmıyor, bu
yaşanır sadece.” dedi. Barışman, 2010’da
annesinin adına okul yaptırmaya karar ve-
rince milli eğitim yetkilileriyle görüştüğünü,
belediyenin yer göstermesi üzerine Bursa
Valiliğinde protokol imzaladıklarını bildirdi.
Temel atılırken okul arazisinin annesinin
mezarının karşısına denk geldiğini fark et-
tiklerini aktaran Barışman, şunları dile ge-
tirdi: “Bizim için çok anlamlı, değeri büyük
bir eser. Çünkü annemizi hatırlayamadığımız
için o bizim gönlümüzde bir sultan. Yani
sultan derecesinde. Bizim ona özlemimizin
bir ifadesidir bu. Annemin kızlık soy ismi

‘Sultan’ değil, ikinci ismi yok. Okulun adının
‘Saime Sultan’ olmasının amacı, gönlümüzün
sultanı olması. Öyle daha iyi olacağını dü-
şündük. Hem de kendisinin kabri okulun
tam karşısına geldi. Oradan kuruma bakarak
huzur içinde uyusun istedik. İnşaat sürecinde
birçok kişi tarafından okulun isminin neden
‘Saime Barışman’ değil de ‘Saime Sultan’
olduğu soruldu. Bu isim noktasında o günkü
yetkililer olsun hatta açılışta en az 5-6 kişi
böyle telefon açtı, ‘Ya sizin soy isminiz var.
Sultan neden?’ diye sordular. Ben de aynen
bunu anlattım.” Barışman, 3 bin 200 met-
rekare kapalı alana sahip Bilim ve Sanat
Merkezinin yapımının uzun sürdüğünü,
MÜSİAD üyelerinin destekleriyle inşaatı
tamamladıklarını dile getirdi. Katkıda bu-
lunan iş insanlarına teşekkür eden Barışman,
“Allah onlardan razı olsun. Bakanımızın
ifadesiyle örnek bir kurum. Bizim de zaten
istediğimiz buydu. Ulaşmak istediğimiz
nokta buydu.” ifadesini kullandı. Astronomi,
uzay ve havacılık, tasarım, robotik kodlama,
zeka oyunları, bilişim, resim, müzik gibi
atölyeleri bulunan MÜSİAD Saime Sultan
Bilim ve Sanat Merkezi’nde sınavla seçilen
144 öğrenci eğitim görmeye başladı.

(AA)

İnegöl’de 59 yaşındaki
hayırsever Necati Barışman
tarafından yüzünü bile
hatırlamadığı, çok küçük
yaşta kaybettiği annesinin
anısına iş insanlarının
destekleriyle Bilim Sanat
Merkezi inşa ettirildi.

Annesinin anısına mezarının karşısına okul yaptırdı

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

Mustafakemalpaşa’da
cinayet!

Mustafakemalpaşa’da genç bir
kadın, evinde silahla vurularak öl-
dürüldü. Mustafakemalpaşa’ya
bağlı Selimiye Mahallesi Şehit İrfan
Kaplan Sokağı’nda kiraladıkları
evde yaşayan Pelin Sezer’i (27) te-
lefonla arayan Ş.T, dün gece ona
ulaşamayınca ev sahibiyle irtibat
kurdu. Sezer’in dini nikahla birlikte
yaşadığı kişi olduğu öğrenilen
Ş.T’nin yardım istemesi üzerine
yedek anahtarla daireye giren ev
sahibi, kadının kanlar içinde ha-
reketsiz olduğunu gördü. Olay ye-
rine çağrılan 112 Acil Sağlık ve
polis ekiplerinin yaptığı inceleme-
de, 11 el ateş edilerek öldürüldüğü
belirlenen kadının cesedi, otopsi
için Bursa Adli Tıp Kurumu mor-
guna gönderildi. Cinayeti araştıran
Mustafakemalpaşa Emniyet Mü-
dürlüğü ekipleri, Pelin Sezer’in
söz konusu evi geçen hafta Ş.T.
ve babası olarak tanıttığı M.M.O.
(66) ile kiraladıklarını tespit etti.
Katil zanlısı M.M.O, İstanbul’da
gözaltına alınarak Mustafakemal-
paşa’ya getirildi. Şüphelinin em-
niyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

Köpeği tüfekle
öldüren kişi
gözaltına alındı

İnegöl’de, kırsal mahallede bir
köpeği tüfekle vurarak telef eden
kişi yakalandı.

Deydinler Mahallesi’nde bir
otomobilden elinde tüfekle inen
kişi, sokaktaki köpeğe ateş ederek
öldürdükten sonra uzaklaştı. Çev-
redekilerin durumu bildirmesi üze-
rine mahalleye gelen jandarma
ekipleri, sokaktaki güvenlik ka-
meralarının kayıtlarını inceledi.
Görüntülerden kimliği O.A. olarak
tespit edilen bu kişi gözaltına
alındı. Kayıtlarda, araçtan inen
O.A’nın elinde tüfekle bir süre yü-
rüdüğü, daha sonra uzaklaşmakta
olan köpeğe ateş ettiği görülüyor.

(AA)

Uyuşturucu taciri
tutuklandı

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Ekipleri durumdan şüp-
helendikleri bir araçta yaptıkları ara-
mada araçtaki 4 kişiden 2’sinin üze-
rinden uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan tahkikat sonrasında zanlılardan
birisinin uyuşturucu ticareti yaptığı
belirlenirken, zanlı çıkarıldığı mahkeme
tarafından tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Orhangazi Emniyet Mü-
dürlüğü asayiş büro ekipleri önceki
akşam durumundan şüphelendikleri
bir araçta bulunan 4 kişiden 2’sinin
üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile
şahıslar gözaltına alındı. Polis ekiple-
rinin savcı talimatı ile yaptıkları ikamet
ve araç incelemesinde H.Y.(28) isimli
şahsın evinde 15 gram uyuşturucu
madde ile uyuşturucu içmek için kul-
lanılan cam aparatlar ele geçirdi. Em-
niyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri ta-
mamlanan H.Y. çıkarıldığı mahkemece
uyuşturucu madde ticareti yapmak
suçundan tutuklanarak cezaevine
gönderildi. (İHA)

Orhangazi’de kesilmiş
ağaçlar tutuştu

Orhangazi’de daha önce kesimi yapan
ağaçlar tutuştu. Orhangazi’de ova üzerindeki
bir arazide daha önce kesimi yapılan ağaç-
lardan çıkan odunlar henüz belirlenemeyen
bir nedenle yanmaya başladı. Yangının bü-
yümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri
sevkedildi. Yangın ekipler tarafından kontrol
altına alındı. Yangın Orhangazi’de İznik
Yolu üzerinde bulunan bir arazide meydana
geldi. Alınan bilgilere göre daha önce aynı
arazide kesim yapılan ağaçlardan kalan
odunlar henüz belirlenemeyen bir nedenle
yanmaya başladı. Yangının bir anda çevreye
de yayılması ile olay yerine itfaiye ekipleri
sevkedildi. Yangına müdahale eden itfaiye
ekipleri kontrol altına aldı. (İHA)
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12 KALEM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-

BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI  
SAĞLIK BAKANLIĞI  

BAKAN YARDIMCILIKLARI
12 KALEM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                     : 2023/48367 
1- İdarenin 
a) Adı                                                 : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ- 
                                                            BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI 
                                                            BAKAN YARDIMCILIKLARI 
b) Adresi                                            : MİMAR SİNAN MAH. EMNİYET CAD. 1/2 16310 YILDIRIM 
                                                            YILDIRIM/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası               : 2243668560 - 2243668139 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu mal alımın 
a) Adı                                                 : 12 KALEM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI 
b) Niteliği, türü ve miktarı                   : 12 KALEM CERRAHİ EL ALETİ ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      : Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma  
                                                            Hastanesi ilgili depolar 
ç) Süresi/teslim tarihi                         : İdarenin vereceği siparişe istinaden, teslim edilecek 
                                                            olan malların tamamı yada istenilen miktar kadar 
                                                            (peyderpey) teslimat yapılacaktır. Siparişte gün belirtilmiş 
                                                            ise istenen günde, gün belirtilmemiş ise en geç 10(On) 
                                                            gün içinde mal, hastane ilgili deposuna teslim edilecektir. 
                                                            2- Muayene kabul işlemleri, oluşturulacak muayene ve 
                                                            kabul komisyonunca yapılacaktır. 3- Tüm teslimatlar 
                                                            Mal Alımları İhalelerine İlişkin Muayene, Denetim ve 
                                                            Kabul Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 
d) İşe başlama tarihi                          : Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 03.02.2023 - 10:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)              : BURSA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
                                                            HASTANESİ 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. 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince 
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: 
1- İsteklilerin teklif ettikleri ürünler ihale tarihi itibariyle T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal 
Bilgi Bankası’nda (TİTUBB)  veya UTS (Ürün Takip Sistemi) de  kayıtlı olmalı ve teklif edi-
len ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış olması 
şartı aranacaktır. İstekliler teklif etmiş oldukları kalemler için;  ayrı bir listede teklif sıra 
numarasına göre sıralanmış ve hangi kaleme ait olduğunu belirtilecek şekilde UBB/ÜTS 
barkod numaralarının yer aldığı çıktıyı imzalayarak sunacaklardır. 
2- İstekli firma ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, T.C. 
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) veya UTS (Ürün Takip Sistemi) ne  ka-
yıtlı olmak zorundadır. İstekli; ürünün üreticisi ve/veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip Sistemi ‘nde kayıtlı numarasını gösterir 
belgeyi, istekli bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında veya Ürün Takip 
Sisteminde ithalatçı veya üreticinin ürünlerine ait bayi olduklarını gösterir belgeyi, bayi 
tanımlayıcı numarasını gösterir şekilde sunacaktır. 
İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerin içeriğini ve/veya açıklamaları T.C. İlaç ve Tıbbi 
Cihaz Ulusal Bilgi Bankasının veya UTS (Ürün Takip Sistemi)’nin resmi web sitesinde ya-
pılacak sorgulamada da sağlamaları gerekmektedir. 
3) İstekliler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için “Tıbbi Cihaz Satış, Rek-
lam ve Tanıtım Yönetmeliği” kapsamında “Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi”ni su-
nacaktır. 
4) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünlere teklif veren istekliler ihale 
dosyasında “ Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönet-
meliği ve Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamı dı-
şında olduklarını istekli veya tedarikçi tarafından dair yazılı beyan vereceklerdir. Tıbbi 
Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan yani kapsamdışı ürünler veya cihazlar için Tİ-
TUBB kayıt/bildirimi ve Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi aranmayacaktır. 
5) Yerli Malı teklif eden istekliler, yerli malı fiyat avantajından yararlanmak için ürüne ait 
Yerli Malı belgesi sunacak ve hangi kaleme ait olduğunu belgenin üzerinde belirtecektir. 
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 bilgileri. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile 
teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 
İdarece talep edilmesi halinde, ayrıntısı İdari Şartnamenin 7.7.1 maddesinde belirtilen şe-
kilde ihale sonrası numune talep edilebilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin ta-
mamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
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 fiyat-
ların 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, kısmı teklif verilebilir. 
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 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
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“Türkiye’mizin desteği 
bizlere güven vermektedir”

Üstel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki baş başa
ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzen-
lenen ortak basın toplantısında konuştu. Ok-
tay’dan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından kabul edildiğini belirten Üstel,
yaklaşık 1 saat süren görüşmede çok önemli
adımların atılması konusunda ortak kararlar al-
dıklarını aktardı. Türkiye’nin her alanda KKTC’nin
yanında olduğunu bir kez daha gördüklerini dile
getiren Üstel, “Kıbrıs konusunda ortaya koydu-
ğumuz 2 devletli çözüm vizyonumuza, ana vatan
Türkiye’mizin tam ve eksiksiz desteğinin devam
ettiğini görmek bizlere güven vermektedir. Kıbrıs
Türk halkı, Türkiye’nin vermiş olduğu bu büyük
güçle dünyada ‘Ben de varım.’ demeye devam
ediyor.” ifadelerini kullandı. Üstel, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda
(BMGK) yaptığı konuşmada, KKTC’nin tanınması
için yaptığı çağrının “tarihi bir adım” olduğunu
vurgulayarak, “Tüm bunlar ortadayken bize

düşen görev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni
dünyada yerini alacak bir devlet olarak hazır
hale getirmektir. Hükümet olarak bunun gereğini
yapacağız.” diye konuştu. Gördükleri maddi ve
manevi destek konusunda Türkiye yönetimi ve
halkına teşekkürlerini sunan Üstel, Türkiye’nin
desteğiyle sıkıntılarını çözecek büyük ve önemli
projeleri tek tek hayata geçirdiklerini kaydetti.
Üstel, Türkiye’de yaptıkları görüşmeler sonrasında
3 önemli müjdeyi paylaşmak istediğini aktararak,
bunları şu şekilde sıraladı: “Türkiye’den kablo
ile KKTC’ye elektrik getirilmesi konusunda
Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğini almış
durumdayız. Bu konuya ilişkin adımları en kısa
sürede atmaya başlıyoruz. Diğer bir konu, Ada
genelinde özellikle gençlerimizin ihtiyacı olan
Sosyal Konut Projesi’nin ivedilikle başlaması ko-
nusunu ele aldık. Çok kısa süre içerisinde başla-
tacağımız proje ile gençlerimizi ev sahibi yapmaya
başlıyoruz. Ayrıca KKTC’de yaşayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarımızın Türkiye’deki SGK
tüm imkanlardan faydalanması konusunda da
son derece çok önemli bir adım atmış durumdayız.
Konuya ilişkin çalışmaları hemen başlatıyoruz.”
KKTC Başbakanı Üstel, hükümet olarak attıkları
her adımın ve eylemin, KKTC’yi kendi ayakları
üzerinde duran bir devlet olmaya emin adımlarla
götürdüğüne işaret ederek, gerek ekonomik ge-
rekse fiziki ihtiyaçları karşılayarak Kıbrıs Türk
halkının refahı ve mutluluğu için çalışmaya
devam ettiklerini dile getirdi. Üstel’in Ankara
ziyaretine, Başbakan Yardımcısı ve Bayındırlık
ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Başbakan
Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre
Bakanı Fikri Ataoğlu da eşlik etti. (AA)

Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti (KKTC)
Başbakanı Ünal Üstel, Kıbrıs
konusunda 2 devletli çözüm
vizyonlarına Türkiye’nin tam
ve eksiz desteğini görmenin
kendilerine güven verdiğini
bildirdi.

Macron’a suikast
planlayan 13 kişi
hakim karşısına çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron’a 2018 yılında saldırı planlamak
ve komplo kurmakla suçlanan aşırı sağ
bağlantılı 13 kişinin yargılanmasına baş-
landı.

Fransız basınındaki haberlere göre,
Les Barjols olarak bilinen aşırı sağ iltisaklı
grupla bağlantılı 2’si kadın 13 kişi dün
Paris Ceza Mahkemesinde Macron’a yönelik
“terör ve komplo kurma” suçlamasıyla
hakim karşısına çıktı. Yaşları 22 ila 66
olan sanıklar Kasım 2018’de Macron’a,
Birinci Dünya Savaşı dolayısıyla düzenlenen
anma töreninde saldırı planlamanın yanı
sıra telefonda ve aralarındaki toplantılarda
darbe planı yapmak, göçmenlere ve ca-
milere yönelik şiddet eylemlerine hazır-
lanmak suçlamasıyla yargılanıyor. Sanıklar,
Macron’a yönelik saldırı teşebbüsünden
suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası
alabilecek. Davanın şubat ayına kadar sü-
receği belirtiliyor.

Fransız iç istihbarat ekipleri, 2018’de
başlayan soruşturmada aşırı sağcı gruptan
Jean-Pierre Bouyer’in, Macron’a saldırı
planladığına yönelik bilgilere ulaşmıştı.
Fransız polisi Kasım 2018’de Bouyer’nin
de aralarında bulunduğu 3 kişiyi bir top-
lantı sırasında baskın düzenleyerek göz-
altına almıştı. Polisler baskında, Peugeot
406 araç içinde kurşun geçirmez yelek ile
askeri bıçak ve ekipmanların yanı sıra
Bouyer’nin evinde silahlar ve mühimmat
ele geçirmişti. Fransa’da 2017’de Facebook
üzerinden kurulan aşırı sağcı grubun 60
yaşlarındaki sözde lideri Denis Collinet
ise 2020’de polislerce gözaltına alınmıştı.

(AA)

İmran Han, bir
eyalette daha
meclisi feshetti

Pakistan’da eski Başbakan İmran Han, federal
hükümete erken genel seçimler için baskı oluş-
turmak amacıyla iktidarda olduğu Pencap’ın ar-
dından Hayber Pahtunhva eyalet meclisini de
feshetti. Ulusal basındaki haberlere göre, Hayber
Pahtunhva Başbakanı Mahmud Han, Pakistan
Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han’ın talebi
üzerine meclisin fesih kararını eyalet valisine
gönderdi. Hayber Pahtunhva Valisi Hacı Gulam
Ali’nin kararı imzalamasının ardından eyalet
meclisi feshedilmiş oldu. Meclisin feshedilmesinin
ardından geçici hükümet kurulacak ve 90 gün
içinde Hayber Pahtunhva’da yeni seçimlere gidi-
lecek. Hayber Pahtunhva Başbakanı Mahmud
Han, geçici hükümet kurulana değin görevine
devam edecek.

FESİH KARARLARI
Eski Başbakan Han’ın liderliğini yaptığı PTI,

12 Ocak’ta Pencap ve Hayber Pahtunhva eyalet
meclislerinin feshedileceğini duyurmuştu. PTI
Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin, mecl-
islerin feshedilmesinin ardından Pencap ve Hayber
Pahtunhva eyaletlerinde 90 gün içinde seçim ya-
pılacağını vurgulayarak, “Yaklaşık ülkenin yüzde
60’ı seçime gidiyor. Bu sebeple federal hükümetin
inatçı davranmayı bırakması, seçim çerçevesi be-
lirlemesi ve seçimlere gitmesi gerektiğine inanı-
yoruz.” ifadelerini kullanmıştı. İmran Han’ın li-
derliğini yaptığı PTI, Hayber Pahtunhva ve Pencap’ta
bu eyaletlerin meclisleri feshedilmeden önce ikti-
dardaydı. Hayber Pahtunhva eyaletinin 2017 ve-
rilerine göre, nüfusu 35,5 milyon. Bununla birlikte
eyaletin nüfusunun 2022 itibarıyla yaklaşık 40
milyon olduğu tahmin ediliyor. Ülkenin en kalabalık
eyaleti Pencap’ın nüfusunun 110 milyonun üzerinde
olduğu biliniyor. (AA)
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Sadık Ahmet Spor Tesisi modern 
komplekse dönüşüyor
Yıldırım
Belediyesi’nin
Dr. Sadık
Ahmet Spor
Tesisi’ni
modern,
fonksiyonel
bir yaşam
merkezine
dönüştürecek
çalışmaları
aralıksız
devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık Ahmet Spor
Tesisi’ni modern, donanımlı bir sosyal yaşam
merkezine dönüştürmek için çalışmalara tüm
hızıyla devam ediyor. Halı saha ve yüzme ha-
vuzundan oluşan mevcut tesisin yıkıldığı 7 bin
548 metrekarelik inşaat alanına sahip proje
çerçevesinde, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu,
çocuklar için cimnastik, karate, taekwondo sa-
lonları, kadınlar için fitness salonu, modern
kitap kafe, kütüphane ve YILMEK kursları gibi
toplamda 17 farklı birim yer alacak. 7’den 70’e
tüm vatandaşların buluşma mekânı haline ge-
lecek Dr. Sadık Ahmet Spor ve Gençlik Merkezi
açıldığında Yıldırım’a değer katacak.

“GELECEĞİMİZE YATIRIM YAPIYORUZ”
Gençlerin öncelikli hizmet grupları arasında

yer aldığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz, gençlerin zihinsel ve bedensel
gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata ge-
çirdiklerini ifade ederek, “İlçemize kütüphaneler,
okuma salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri,
sosyal yaşam merkezleri kazandırarak en büyük
sermayemiz olan evlatlarımızın geleceğine ya-
tırım yapıyoruz. Bu doğrultuda önemli vizyon
projelerimizden biri olan Dr. Sadık Ahmet Spor
Tesisi’ni modern bir gençlik ve spor kompleksine
dönüştürüyoruz. 2023 yılının sonunda hizmete
açacağımız Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor
Merkezi açıldığında ilçenin önemli bir ihtiyacına
cevap verecek. Merkezimiz tamamlandığında
gençlerimizin kişisel gelişimlerine ve sosyal-
leşmelerine katkı sağlayacak” diye konuştu.

(İHA)

Alperen Şengün’ün NBA’deki performansı ABD basınında

Alperen Şengün, LeBron James’in
de formasını giy-

diği Lakers’a
1 4 0 - 1 3 2
mağlup ol-
d u k l a r ı
maçta 33

sayı 15 ri-
baunt, 6
asist ve 4

blokluk bir
performans

sergilemişti.
Hem efsane

isim Sha-
quille

O’Neal’ı geçerek NBA tarihinde bir maçta
30+ sayı, 10+ ribaunt ve 5+ asiste ulaşan
en genç pivot olan hem de 33 sayıyla
kariyer rekoru kıran 20 yaşındaki Alpe-
ren’in bu performansı, ABD basınında
ve sosyal medyada gündem oldu. ABD’nin
CBS Sports internet sitesi, Alperen’in
Lakers karşısındaki performansı hak-
kında “Durdurulamazdı.” ifadesini kul-
landı. CBS Sports, Alperen Şengün’ün
geçen sezon gerçek potansiyelini gös-
terme fırsatı bulamadığını ancak bu
sezon maçlara ilk 5’te başlayarak kendisini
kanıtladığını yazdı. Washington Post ga-
zetesi ise “20 yaşındaki Türk pivot Şen-
gün, 33 sayıyla kariyer rekoru kırdı.” bil-
gisini paylaştı.NBA haberlerine yer veren
Basketball Insider internet sitesi, “Roc-
kets’ın oyuna her zaman etki eden genç
yıldızlarından biri Alperen Şengün. Dün
gece Lakers’a karşı, Los Angeles’ı ser-
semletmek için takım arkadaşına güzel
bir arka pas attı.” ifadelerini kullandı.
İnternet sitesi, “Bu
sezon sınırlı bir ba-
şarıya sahip olan
takımına rağmen
Alperen Şengün
için güzel bir se-
zon oluyor. Ge-
çen yıla göre
sayılarını, ri-
bauntlarını,
asistlerini ve
şut yüzde-
sini geliştir-
di ve Roc-
kets için et-
kili oldu.
Şengün ye-
t e -

nekli bir oyuncu ve oyununun bazı yön-
lerinde Denver’daki Nikola Jokic’i ha-
tırlatıyor.” ifadelerine yer verdi.Houston
Chronicle gazetesi ise “Şengün hayatının
maçını oynadı.” değerlendirmesinde bu-
lundu.Gazete, milli basketbolcunun, Roc-
kets’ı ilk yarıda fazlasıyla oyunda tutan
bir performans sergilediğini kaydetti.
Spor dergisi Sports illustrated da “Lakers,
Houston’ın uzununa (Alperen Şengün)
karşı koyamadı.” yazdı. Dergi, Alperen
Şengün’ün, “LeBron’a karşı oynamak
herkesin hayalidir. On yıl sonra çocuk-
larıma ona karşı oynadığımı söyleyeceğim.
Harika bir andı.” ifadelerini kullandı.
Sports illustrated ayrıca, Houston Rockets
Başantrenorü Stephen Silas’ın, Alperen
Şengün hakkındaki “Agresif kalmaya de-
vam ederse, ona topu vermemek zor
olacak.” ifadelerine yer verdi. Chron in-
ternet gazetesi ise “Şengün, bir maçta
30 sayı ve 10 ribaunt rekoru kıran en
genç Rockets oyuncusu olarak bu başarıya
Aralık 1984’te 21 yaşında ulaşan Hakeem
Olajuwon’u geride bıraktı. Daha da et-
kileyici olan Şengün, bir maçta
30+ sayı, 10+ ribaunt ve
5+ asiste ulaşan NBA
tarihinin en genç piv-
otu olarak Shaquille
O’Neal’in 1993 re-
korunu kırdı.” bilgi-
lerini paylaştı.

(AA)

Amerikan Basketbol
Ligi’nde (NBA) Houston
Rockets forması giyen milli
basketbolcu Alperen
Şengün’ün, Los Angeles
Lakers karşısındaki
performansıyla hem NBA
tarihine geçmesi hem de
kariyer rekoru kırması ABD
basınında geniş yer buldu.

Hentbol’da milli heyecan
Giresun’da yaşanacak

Yapımı bir süre önce tamamlanarak

hizmete açılan Hüseyin Avni Alparslan
Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka
öncesinde milli takım, 25 Mart’ta Gi-
resun’a gelerek kamp çalışmalarını bu-
rada sürdürecek. Gençlik ve Spor İl
Müdürü İsmail Çalgan, karşılaşmanın
oynanacağı spor salonunda düzenlediği
basın toplantısında, organizasyonun
Giresun’a katma değerinin çok yüksek
olacağını belirterek, müsabakanın oy-
nanacağı 7 Nisan’da salonu sporsever-
lerle dolduracaklarını söyledi. Kentte
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılan
yatırımlar ve devam eden projeler hak-
kında da bilgiler veren Çalgan, daha
sonra gazetecilerin sorularını
yanıtladı.Çalgan, bir gazetecinin Ço-
tanak Spor Kompleksi’ndeki stadyumun
saha zeminiyle ilgili soru üzerine, 2022
FIFA Dünya Kupası dolayısıyla lige ve-
rilen ara öncesinde zeminde çok ciddi
problemlerin olduğunu anımsattı. Yap-
tıkları incelemeler sonucu sahanın 25

santimetrelik alt katmanında bazı böl-
gelerde killi toprak nedeniyle suyun
aşağı geçmemesiyle ilgili problem tespit
ettiklerini belirten Çalgan, “Bu suyun
aşağı drenaj sistemine inmemesinden
dolayı yukarıda yosunlanma ve mantar
oluşturuyor. Bu mantar ve yosunlanma
hem doğal çime zarar veriyor, kardeş-
lenme yapamıyor ve sporcu sağılığı açı-
sında da sıkıntı, sakatlığa sebebiyet
verebiliyor.” dedi. Çalgan, sahayı şu an
tamamen branda ile kapattıklarını kay-
dederek, şöyle devam etti: “Yani sabah,
çiğ dediğimiz su zarar vermesin diye
kapattık. Giresunspor’un Ümraniyaspor
ile oynadığı maçta şiddetli bir yağmur
vardı, buna rağmen o bazı lokal bölge-
lerde göllenme olmadı. Onun sebebi
bizim o sahayı brandayla muhafaza et-
meye çalışmamız. Tabii ne yapıyor ar-
kadaşlar, maçtan sonra temizliğini ya-
pıyor, gübrelemesini yapıyor, tohumunu
atıyor, brandayı seriyor, üç, dört gün
sonra tekrar kaldırıyor, güneş alıyor,
tekrar seriyor.” Sezon bitimine kadar
bu uygulamaya devam edeceklerini ak-
taran Çalgan, “Mart ayında ihale izni-
mizi alacağız, mayıs ayında lig biter
bitmez firmaya teslim yapacağız. Stad-
yumu 45 gün içerisinde tamamen ye-
nilenmiş, çakma hibrit sistemiyle in-
şallah yeni, güzel bir zemine kavuş-
turmuş olacağız.” diye konuştu.

(AA)

A Milli Kadın Hentbol
Takımı, 2023 IHF Dünya
Şampiyonası Avrupa
Elemeleri play-off turunda
7 Nisan’da Sırbistan ile
Giresun’da karşılaşacak.



19 OCAK 2023 PERŞEMBE Sayı: 2698 Fiyat: 2 TL

DÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral
Kekeçoğlu, mevsim normallerinin
üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının
virüs, bakteriler için ortam oluşturması
ve erken yavru atımına neden olması
dolayısıyla arı popülasyonunda
kayıplara yol açabileceğini söyledi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Arıcılık
Araştırma Geliştirme ve Uygulama
Merkezi (DAGEM) Müdürü Keke-
çoğlu, AA muhabirine, bu mevsim-
de bölgede yoğun kar yağışı olması
gerektiğini belirtti. Sıcaklıklar
mevsim normallerinin üzerinde
seyrettiği için arıların "bahar geldi"
dürtüsüyle nektar ve polen topla-
mak için kovanlarından çıktığını
anlatan Kekeçoğlu, "Arıların polen
getirdiğini gördüm. Arılar 'bahar
geldi' psikolojisiyle yavru atmaya
başlıyorlar çünkü yavrusunu po-
lenle besliyor. Bu, biyolojik ola-
rak hiç de istemediğimiz
durum." dedi. Kekeçoğ-
lu, küresel ısınmanın
dünya genelinde prob-
lem olduğuna, bu
alanda yaşanan
s o r u n l a ra
çözüm bul-
manın zor-
luğuna dikkati çek-
ti. Arıcıların kendi im-
kanlarıyla birtakım ön-
lemler almaya çalıştığı-
nı aktaran Kekeçoğlu,
"Duyumlarımıza göre
bazı arıcılar, kolonileri
soğuk hava deposuna ko-
yuyormuş. Bu genel ve
kökünden çözüm değil.

Büyük çapta arıcılık yapanların
çok büyük depolar bulmaları müm-
kün değil. 5-10 kovanımızı soğuk
hava deposuna koyarak bu işe çö-
züm bulmamız mümkün değil."
diye konuştu.

Keke-
çoğlu, iklim

değişikliği ve kü-
resel ısınmaya karşı

tüm dünyada ortaya atı-
lan çözüm önerilerinin

kısa vadeli olmadığına de-
ğinerek, tüm insanların iklim

değişikliği konusunda duyarlı
olması gerektiğini ifade etti. De-

ğişen iklim konusunda hem bilim

insanları olarak
kendilerinin hem de arı-

cıların çok büyük endişeleri
olduğunu dile getiren Kekeçoğlu,
"Bu iklimsel ve istenmeyen hava
sıcaklıkları arıları da çeşitli has-
talıklara maruz bırakabiliyor. Bak-
teri ve virüsler bazı sıcaklık ko-
şullarında yaşayabilirler. Bu hava
sıcaklıkları sağlandığında zarar-
lılar o ortamda hastalık yapabilir
hale geliyor." şeklinde konuştu.
Kekeçoğlu, söz konusu koşullarda
ortaya çıkan hastalıkların kendi-
lerini en çok korkutan durumlar-
dan biri olduğunu vurgulayarak,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Hava

sıcaklıkları bu şekilde devam eder-
se arılara zarar verecek virüs ve
bakteriler için ortam oluşur ve
hızlı kayıplar yaşayabiliriz. Bu ka-
yıpların birinci nedeni olur. İkinci
neden ise şu anda 15-16 dereceye
ulaşan hava sıcaklıklarını görü-
yoruz. Sıcaklıklar bu seviyeye ulaş-
tığında arıların kovanı terk edip
polen toplama girişimi bilimsel
olarak kanıtlanmış durum. Polen
toplayan arı, biyolojik olarak 'ba-
har geldi' algısıyla hareket ederek
yavru atıyor. Kış şartları normal
şekilde seyretmeye başlarsa o za-
man inanılmaz arı kayıpları ya-
şayacağız." (AA)

"İSTENMEYEN HAVA SICAKLIKLARI
ARILARI DA ÇEŞİTLİ HASTALIKLARA

MARUZ BIRAKABİLİYOR"

Çıldır Gölü üzerinde Kafkas gösterisi
Türkiye'nin önemli turizm

merkezlerinden olan Çıldır Gölü,
sahip olduğu doğal yapısı ve gü-
zellikleriyle her mevsim ağırla-
dığı yerli ve yabancı turistlerin
ilgi odağı oluyor. Deniz seviye-
sinden bin 950 metre yüksek-
likteki Çıldır Gölü'nün 123 kilo-
metrekarelik alanı tamamen buz-
la kaplı. Göl üzerinde atlı kızak-
larla yapılan tur ise yoğun ilgi
görüyor. Doyumsuz manzaraların
oluştuğu Çıldır Gölü, son yılların
gözde kış turu rotası durumunda.
Ziyaretçiler buz üstünde gezme-
nin, atlı kızaklara binmenin key-
fini yaşarken, Eskimo usulü balık
avlamanın da tadını çıkarıyor.

Çıldır Gölü, bu yıl geç de olsa
son günlerde etkili olan dondu-
rucu soğukların etkisiyle buz
tuttu. Cam gibi buzla kaplanan
göl büyük ilgi odağı olurken, bu
doğa harikası gölü ziyaret eden-
lerin de farklı etkinliklerine sah-
ne oluyor.

BUZ ÜSTÜNDE KAFKAS 
GÖSTERİSİ
Buzla kaplı Çıldır Gölü üze-

rinde Kafkas figürlerini sergile-
yen gençler, kartpostallık pozlar
verdiler. İnci Türkoğlu, Türki-
ye’nin buz tutan tek gölünde
Kafkas oynamaya karar verdik-
lerini söyleyerek, "Ardahan Çıldır

Gölü’nden herkese selamlar. Tür-
kiye’nin buz tutan tek gölü olan
Çıldır Gölü’nde Kafkas oynamaya
karar verdik. Arkada-
şımla çalışmaları-
mızı yaparak göl
üzerinde bu gös-
teriyi sunduk. Çok
büyük tepki aldı-
ğımızı düşünüyo-
rum. Buz üzerin-
de Kafkas oyna-
manın ayrı bir
zevki var. Bu-
ranın tadını
çıkarmaya
ç al ış ıyo-
ruz. Bu-
r a y a
ü l k e
içi ve
d ı ş ı n -
dan bütün turist-
leri bekliyoruz"
dedi.

TURİSTLER 
BUZUN 
KEYFİNİ
ÇIKARTIYOR
Gölün Ardahan

tarafındaki kıyı ke-
simlerine gelerek
atlı kızak gezintisi
yapan turistler, pik-
nik yapıp halay çek-

ti, buz pateni kaymanın ve bad-
minton oynamanın keyfini çı-
kardı. Ardahan Belediye Başkanı
Faruk Demir, AA muhabirine,

Çıldır Gö-
l ü ' n ü n

bölge için çok önemli bir değer
olduğunu söyledi. Daha önce buz

üstünde yürüyüş etkinliği
düzenlediklerini anımsa-
tan Demir, çok sayıda
yerli ve yabancı turisti
bölgede görmenin mut-

luluğunu yaşadık-
larını anlattı.

"BU 
YIL YABANCI 
TURİSTLER 
DİKKATİ 
ÇEKİYOR"
Gölün donmaya

başlamasıyla böl-
gede her gün
yoğunluk ya-
ş a n d ı ğ ı n a

v u r g u
y a p a n

D e m i r ,
ş u n l a r ı

k a y d e t t i :
" Ö z e l l i k l e
buz kalınlı-
ğının yeterli se-
viyeye ulaştığı

kıyı kesimlerde vatan-

daşlar kızak ve benzeri etkinlik-
ler ile bunun keyfini yaşıyor. Bu
yıl yerli turistlerin yanı sıra ya-
bancılar da dikkati çekiyor. Bu
da bizi mutlu ediyor. Bu nedenle
yerel yönetimler olarak bize dü-
şeni, yani Çıldır'ın tanıtımı için
ne gerekiyorsa yapmanın gayre-
tindeyiz."

Avustralya'dan ailesiyle Çıl-
dır'a gelen Recep Demir de Tür-
kiye'ye her yıl geldiğini belirte-
rek, "Bu yıl ise Çıldır Gölü'nü
tercih ettik. Burası gerçekten
harika bir yer. Çok beğendik.

Gelmemize
değdi." dedi.
Atlı kızakçı
Birol Kaya
ise bu yıl
çok sayıda
yerli ve ya-

bancı turis-
te atlı kızak

keyfini yaşat-
tığını ve Çıl-
dır'ı tanıtma-
nın gayretin-
de olduklarını

ifade etti.
(İHA-AA)

Ardahan’ın
Çıldır

ilçesinde
yüzeyi buzla
kaplanan
Çıldır
Gölü

üzerinde
iki genç

Kafkas
gösterisi

sergiledi.


