
Böbrek yetmezliği sebebiyle iki kez 
nakil yapılan ve ikisi sağlıklı 5 böbrekle 
yaşamını sürdüren adam, geçirdiği en-
feksiyon nedeniyle iki böbreğinin alın-
masının ardından yeniden sağlığına ka-
vuştu. n 3. sayfada

5 böbrekli adam

İznik’te trafikte husumetlisi tarafından 
kurşunlanarak vurulan yaşlı adam, kaldı-
rıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Zanlının vurma anı ise hem 
güvenlik kameralarına hem de cep telefonu 
kamerasına yansıdı.  n 3. sayfada

Trafikte husumetliye infaz!

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ihracat 
odaklı projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. 
Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün en 
önemli üretim merkezlerinden biri olan Bur-
sa’da BTSO liderliğinde yürütülen 2 ayrı UR-
GE Projesi kapsamında 30 ülkeden yaklaşık 
200 yabancı alıcı Bursalı firmalarla iş birliliği 
masasında  buluştu. n 5. sayfada

Yılmaz’dan gençlere 
‘final’ ziyareti

A l p a s l a n  Y ı l d ı z  | A h m e t  A l p a n  | A h m e t  G ü n a y d ı n  |  S e l a m i  S a y g ı n  |  A y ş e  C a n d a n  |  A b d ü l k a d i r  K a r a k a y a

BTSO’nun ihracat odaklı 
projeleri başarıyla sürüyor

“PKK/YPG,  
İsveç’in NATO  
üyeliği yoluna  
mayınları döşüyor”

Çavuşoğlu:

Bürokratlar!

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

“Ben bir  
Türk'üm; dinim, 
cinsim uludur.”

Sayı: 2693 Fiyat: 2 TLMehmet Emin Yurdakul 
13 Mayıs 1869 - 14 Ocak 1944
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Kentin önemli kavşak nokta-
larından Osmangazi’ye bağlı 
Acemler mevkisinde yer alan ve 
şehrin sağlık alanında önemli bir 
ihtiyacını karşılaması planlanan 
sağlık yatırımının inşasının yüzde 
80’i tamamlandı. Mekanik, elek-
trik ve dış cephe çalışmalarının 
sürdüğü tesis, diğer işler de ta-
mamlanınca hizmet vermeye baş-
layacak. 

ESGİN İNŞAATTA  
İNCELEMELERDE BULUNDU 
İnşaatta incelemelerde bulu-

nan AK Parti Bursa Milletvekili 
ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi 
Mustafa Esgin, AA muhabirine, 
hastanenin raylı sistem toplu ula-
şım hattına yakın bir alanda mer-
kezi bölgede yer aldığını söyledi. 
Esgin, Bursa ve çevre illere hizmet 
verecek 1315 yatak kapasiteli bu 
hastanenin, Kovid-19 salgını ön-

cesinde açılan 1355 yataklı Bursa 
Şehir Hastanesi gibi modern im-
kanlarla işlev göreceğini dile ge-
tirdi. Ali Osman Sönmez Devlet 
Hastanesinin 100 bin 
dönüm arazide 
265 bin met-
rekare kapa-
lı alana sa-
hip oldu-
ğunu belir-
ten Esgin, 
231 polikli-
nik, 231 yo-
ğun bakım yatağı 
ve 2 bin araç kapasite-
sinin bulunacağını bildirdi. 

GENEL BİR HASTANE  
AMA KENDİ İÇİNDE  
ONKOLOJİ HASTANESİ 
Hastanede verilecek hizmet-

lere değinen Esgin, şöyle konuştu: 
“Genel bir hastane olan Ali Osman 
Sönmez Devlet Hastanesi adeta 

kendi içinde bir onkoloji hastanesi 
olacak. Bunun yanı sıra kadın, 
doğum ve çocukla ilgili bir mis-
yonu var. Çekirge Devlet Hasta-

nesini bu hastaneye ta-
şıyoruz. Oradaki 

bütün birimler 
burada yeni, 

modern bir 
hastanede 
hizmet ve-
recek. Bur-

salıların da 
yakından takip 

ettiği son derece 
önemli bir proje. Has-

tanemizin yüzde 80’ini bitirdik 
ve 2023 yılı içinde tamamını bi-
tirme hedefimiz var. Şu anda dış 
cephe önemli oranda tamamlandı. 
Şubat ayının sonu itibarıyla dış 
cephenin tamamını bitiriyoruz. 
Mekanik ve elektrik ilgili işler 
bitmek üzere. Şimdiden Bursa’mı-
za hayırlı olsun.” 

17 İLÇENİN SAĞLIK  
YATIRIMLARI TAMAMLANDI 
Mustafa Esgin, Bursa’nın 17 

ilçesinde sağlık yatırımlarının 
tamamlandığını aktardı. Hasta-
nesi olmayan Gürsu ve Kestel 
gibi ilçelere hastane yaptıklarını 
ve diğer ilçelerdeki hastaneleri 
yenilediklerini anlatan Esgin, 
“Merkezde Bursa Devlet Hasta-
nesi, Memleket Hastanesi olarak 
bildiğimiz bizim tarihi bir has-
tanemiz vardı. Burada da reno-
vasyon (onarım) projesini ta-
mamladık. Bu, kuruldan onay-
landı. Çünkü tescilli bir bina ve 
önümüzdeki birkaç ay içinde ora-
nın yapım ihalesine çıkıyoruz.” 
dedi. Esgin, spastik çocuklar has-
tanesinin yapım ihalesine gelecek 
ay çıkılacağını, ayrıca Osmangazi 
Emek bölgesinde diş hastanesinin 
inşasına başlanacağını sözlerine 
ekledi. (AA)

DEV HASTANENiN 
yüzde 80’i tamam!
DEV HASTANENiN 
yüzde 80’i tamam!

1315 yataklı Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nde sona doğru:

Acemler’de 1315 yatak sayısı ve modern imkanlarıyla bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacını karşı-
layacak Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesinin inşaatının bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Erdoğan 21 Ocak’ta 

Bursa’da 

Erdoğan 21 Ocak’ta 

Bursa’da 
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanı 
ve AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Ocak 2023 
Cumartesi Günü Bursa’ya geleceğini duyurdu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK 
Parti Bursa Teşkilatları olarak Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı Bursa’da 
en güzel şekilde ağırlamak için hazır olduklarını 
belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız, 21 Ocak 
2023 Cumartesi Günü saat: 13.00’te Gökdere Mey-
danı’nda Bursalı Hemşehrilerimizle buluşacak. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 

Bursamızda gerçekleştireceği diğer programların 
taslağı ise önümüzdeki günlerde oluşturulacak. 
Tüm teşkilatlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaş-
kanımızı Bursamızda en güzel şekilde ağırlayabilmek 
için gerekli tüm hazırlıkları yapıyoruz. Değerli 
Bursalı Hemşehrilerimizin katılımları ile coşacak, 
Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizi hep bir-
likte bir kez daha göstereceğiz” dedi. (Bülten)

n Haberi 7’de

The National  
News’e  
sert tepki

Altun’dan, 

n Haberi 6’da

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa 
Teknik Üniversitesi Kütüphanesi’nde final 
haftasında ders çalışan öğrencileri ziyaret 
etti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Naci Çağlar ile birlikte, üniversite kütüpha-
nesinde sınavlara hazırlanan öğrencilerle bir 
araya geldi. Gençlerle sohbet edip taleplerini 
dinleyen Başkan Oktay Yılmaz, ders çalışan 
öğrencilere başarı diledi.  n 4. sayfada
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Bursa’da Yarına Şans Ver Ku-
lübünce (YASAV) Bursa Uludağ 
Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi 
Bölümü’nde okuyan öğrenciler 
yararına konser verildi. 

YASAV tarafından düzenle-
nen “Bursa’da Bir Gezek Akşa-
mı” konseri, Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Konsere gelen 
sanatseverlere yanlarında ge-
tirdikleri kitap karşılığında kon-
ser bileti verildi. YASAV üyele-
rinden oluşan koro, Türk Sanat 
Müziği’nin sevilen eserlerini 
seslendirdi. Geceden elde edilen 
konser geliri ve kitaplar, üni-
versite öğrencilerine bağışla-
nacak. (AA)

Evinde “steak” pişirmek amacıyla 
yaklaşık 7 yıl önce denemelere başlayan 
42 yaşındaki Acarçiçek, bunun için farklı 
türlerde mangallar satın aldı. Çoğunlukla 
yabancı kaynaklardan araştırmaları so-
nucu ailesine ve arkadaşlarına denemeler 
yaparak çeşitli özelliklerde etleri işleyip 
pişiren, 13 mangallık koleksiyon oluş-
turan Acarçiçek, deneyimlerini sosyal 
medya kanalında meraklılarıyla payla-
şıyor. Mustafa Acarçiçek, AA muhabirine, 
yaklaşık 25 yıllık tekstil tasarımcısı ol-
duğunu ve işi gereği zaman zaman yurt 
dışına çıktığını söyledi. Pişirme teknikleri 
konusunda araştırmalar yaptığını be-
lirten Acarçiçek, şöyle devam etti: “Steak 
dediğiniz zaman adamlar üç parmaktan 
kalın olmazsa steak demiyorlar. Bizde 
de öyle bir parça eti kimsenin mangalda 
pişirdiğini görmemiştim daha öncesinde. 
Aslında burada başladı. Bunları nasıl 
kendim pişirebilirim diye araştırmaya 
başladım. İlk başta denemeler yaptım, 
baktım sert oluyor, hiç orada yediklerim 
gibi değil, hayvanların ırkından diye 
düşündüm. Daha sonra araştırdıkça, 
öğrendikçe aslında ırkla da çok alakalı 
olmadığını öğrendim. Hayvanın cinsinin, 
cinsiyetinin, yaşının hepsinin etkisi var 
ama temel konu o değildi. Etleri din-
lendirmeye başladım. Bir vakum maki-

nesi aldım evime. Ev ortamında nasıl 
et dinlendirebilirim, nasıl daha yumuşak 
olur; bunlarla başladım. Ara kat bir dai-
rede oturuyordum, gazlı mangal almış-
tım kendime, balkonun yarısını kapa-
tıyordu. İlk denemelerimi onda yapmaya 
başladım.” 

“TEMELDE HEPSİ ET 
PİŞİRİR AMA HİÇBİRİ  
BİRBİRİNİN İŞİNİ YAPMAZ” 
Bazı etleri 90 gün 

uygun koşullarda 
dinlendirdiğini dile 
getiren Acarçiçek, ai-
lesine yaptığı dene-
melerini başkalarıyla pay-
laşmak için sosyal medya 
kanalı kurduğunu aktardı. 
Kullandığı mangallar hak-
kında bilgi veren Acar-
çiçek, şunları kay-
detti: “Üç 

mangalla başladım. Her biri farklı işleri 
yapıyor yani farklı pişirme tekniklerini 
destekleyen mangallardı. İçerik üreticisi 
olduktan sonra artık daha fazla ekip-
mana, daha fazla mangala ihtiyaç oldu, 
bugünkü halimize geldik. Evde 13 mangal 
var. İçerik ürettiğimiz için birinin bi-

rinden ufak tefek artıları oluyor. Biz 
bunları da değerlendirmek duru-
mundayız çünkü insanlara tavsiyede 

de bulunuyoruz. Her 
şey hakkında bir 
fikrimizin olması 
gerekiyor. Birbiri-
nin aynı işi yapan 

mangallar da var 
ama çoğunluğa baktığınız 

zaman hiçbiri birbirinin işini 
yapmaz. Temelde hepsi et 
pişirir ama örnek vereyim 

biri gaz-
lıdır, biri 
taşınabi-

lirdir, biri kömürlü yavaş pişmeye uy-
gundur. Bir diğeri tamamen elektronik 
takip edilebilir.” Acarçiçek, öğrendiklerini 
paylaşmayı sevdiğini ve takipçileriyle 
dışarıda da etkinlikler düzenlediğini an-
lattı. İçerik üretmeye başladığında “Ete 
termometre mi sokulur? Etin ateşini 
mi ölçüyorsun?” gibi yorumlar yaparak 
kendisiyle dalga geçenler olduğunu ifade 
eden Acarçiçek, “Ben tabii ne yaptığımı 
bildiğim için açıkçası takılmıyordum. 
Zamanla kullanıcı deneyimi anlamında 
birikim sahibi oldum ve kullandığım 
bütün mangalların eksiklerini tespit et-
meye başladım. Çok fazla pişirme yapınca 
hangi mangalın hangi artısı var, hangi 
eksisi var bunların hepsine vakıf oldum. 
Daha sonra da bu eksikleri farklı akse-
suarlarla kapatmaya çalıştık.” diye ko-
nuştu. Mustafa Acarçiçek, araştırmaları 
sonucu bir firmayla işbirliği yaparak 
alev almaz ızgara üretip patentini al-
dıklarını sözlerine ekledi. (AA)

Nilüfer Belediyesi desteğiyle dü-
zenlenen Başka Sinema Rota: Bursa 
etkinliği, ulusal ve uluslararası festi-
vallerde ödül alan yerli ve yabancı ya-
pımları Bursalılarla buluşturuyor. Tür-
kiye ve dünya festivallerinden 11 uzun, 
5 kısa filmin gösterileceği etkinliğin 
açılış filmi, 2023’ün merakla beklenen 
filmlerinden biri olan Aftersun (Güneş 
Sonrası) oldu. Etkinliğin açılışı Konak 
Kültürevi’nde düzenlenen kokteyl ile 
gerçekleşti. Açılışa katılan Nilüfer Be-
lediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, 
sanatın her alanında ortaya çıkan üre-
timleri Bursalılar ile buluşturduklarını 
ifade etti. Ekonomik açıdan zor günlerin 
geçtiği ülkemizde insanları, nefes ala-
cakları etkinliklerle buluşturmak is-
tediklerini söyleyen Zafer Yıldız, “Bu 
etkinliğimiz sinemaseverlere güzel bir 
alternatif sunacak. Beyaz perdenin 
seçkin eserlerini bu organizasyonda 
Bursalı sinema tutkunlarıyla buluştu-
racağız. 4 gün boyunca Türkiye ve 
dünya festivallerinden 5 kısa, 11 uzun 
metrajlı filmi izleme fırsatı bulacaksınız. 
Film gösterimlerinin yanı sıra yönet-
men ve oyuncular da izleyicileriyle bu-
luşacak. Bağımsız filmleri izleme imkanı 
sunan Başka Sinema ve emeği geçenlere 
teşekkür ederim” dedi. Açılışta konuşan 
Başka Sinema Etkinlikler Koordinatörü 
Said Aksoy da, Başka Sinema’nın ba-
ğımsız film gösterimi noktasında ih-
tiyaca karşılık verdiğini belirterek, ilgi 
gösteren, emek veren herkese teşekkür 
etti. Kokteylin ardından etkinliğe ka-
tılanlar, açılış filmi olan Aftersun’ı 
izledi. Yönetmenliğini ve senaristliğini 
Charlotte Wells’in üstlendiği, Paul Mes-
cal, Frankie Corio, Celia Rowlson-Hall 

rol aldığı film ilgiyle izlendi. 15 Ocak’a 
kadar sürecek etkinlikte 2022 Cannes 
Film Festivali’nde Jüri Ödülü’ne layık 
görülen A.İ. / E.O. aynı festivalde Altın 
Palmiye için yarışan Çaykovski’nin Ka-
rısı, Dardenne Kardeşler’in yeni filmi 
Tori ve Lokita, 2022 Türkiye festival-
lerinin en çok ses getiren filmlerinden 
Kar ve Ayı ile 41. İstanbul Film Festi-
vali’nde ‘En İyi Senaryo ve En İyi Kadın 
Oyuncu’ dahil 4 ödül alan Ela ile Hilmi 
ve Ali, Avusturya’nın Oscar adayı olarak 
seçilen Vicky Krieps’in ödüllü perfor-
mansı ile Korsaj, Penélope Cruz’un 
mutsuz bir evliliğin içinde çocuğuyla 
arasındaki bağı pekiştiren bir süreçten 
geçen Clara’ya hayat verdiği Uçsuz Bu-
caksız, Nicolas Bedos’un Maskeli Balo, 
büyük kısmı İstanbul’da çekilen İsveç’in 
Oscar adayı olan Cennetten Gelen Ço-
cuk ile Clos/Yakın adlı yapımlar gös-
terime sunulacak. Başka Sinema Rota: 
Bursa genelinde gerçekleştirilecek olan 
film gösterimlerinin yanında atölyeler 
ve söyleşiler de planlandı. Yapımcı Ar-
mağan Lale’nin konuk olacağı Yapım 
Serüveni: “Bir Fikrim Var’’ paneli, 
oyuncu Nazlı Bulum ve Doç. Dr. Han-
dan Can’ın konuk olacağı Karakterlerin 
Psikolojisi: “Oyuncular Karakterlere 
Nasıl Can Veriyor?’’ paneli ve YouTube 
dünyasının en özel sinema kanalla-
rından Kutsal Motor ekibi söyleşisi 
Bursa seyircisiyle buluşacak. Başka Si-
nema Rota: Bursa’nın “Kısalar” bölü-
münde, sinema tutkunları, Türkiye si-
nemasından öne çıkan kısa film ör-
neklerini izleme şansı bulacak. İzmir 
Kısa Film Festivali’nde Başka Sinema 
Dağıtım ve Destek Ödülü’ne layık gö-
rülen ‘Birlikte Yalnız’, ‘Ben Tek Siz He-
piniz’, ‘Bahçeler Put Kesildi’, ‘Büyük 
İstanbul Depresyonu’, ‘Cehennem Boş 
Bütün Şeytanlar Burada’ filmleri, yö-
netmenlerinin de katılımıyla gösteri-
lecek. Konak Kültür Evi’nde gerçekle-
şecek Başka Sinema Rota: Bursa et-
kinliğinin biletleri bilet.nilufer.bel.tr 
üzerinden satışa çıktı. Seyirciler aynı 
zamanda gösterim öncesinde etkinlik 
alanında da bilet alabiliyor. (İHA)

Kış turizminin gözde merkezlerinden 
Uludağ’a mevsimin ilk yoğun karı bir ay 
gecikmeli geldi. Uludağ’a rötarlı gelen 
turistler hava sıcaklığının 
eksi 5 derece olduğu zir-
vede karda yürüyüş 
yapıp, açık havadaki 
sıcak havuza girip 
stres atıyor. 

Yerli ve yabancı 
turistler Uludağ’a 
akın e tti. Dünyanın 
pek çok ülkesinden kış 
tatili için Uludağ’a gelen tu-
ristler, kayak, snowboard gibi kış spor-
larının yanı sıra farklı faaliyetlere katılıyor. 
Bölgedeki oteller, misafirlerine en iyi ve 
farklı hizmeti sunmak için birbirleriyle 

yarışıyor. İkinci oteller bölgesindeki bir 
oteldeki açık hava havuzları turistler ta-
rafından ilgi görüyor. Etrafı karlarla 

çevrili olan sıcak havuza peş-
temal ve şortla giren ya-

bancı turistler, önce ka-
rın, sonra da sıcak ha-
vuzun keyfini çıkartı-
yor. Havuzun sıcaklığı 
40 dereceye ulaşırken, 

tatilciler eksi 5 derecede 
ter atıyor. Endonezya 

Bali’den gelen iki yabancı tu-
rist ise, karı ve havuzu çok be-

ğendiklerini dile getirdi. Uludağ’da kar 
kalınlığı 30 santimetreyi bulurken pazar 
gününe kadar kar yağışının devam ede-
ceği öğrenildi. (İHA)

Neye niyet neye kısmet!
Bursa’da yaşayan tekstil 
tasarımcısı Mustafa 
Acarçiçek, hobi amacıyla 
pişirme tekniklerini 
araştırırken farklı 
özelliklere sahip 
mangallar alarak 
koleksiyon oluşturdu.

Nilüfer’de film şöleni başladı
Nilüfer Belediyesi desteğiyle 
düzenlenen Başka Sinema Rota: 
Bursa etkinliği, 2023’ün en 
merakla beklenen filmlerinden 
Aftersun ile başladı. 15 Ocak’a 
kadar devam edecek olan film 
şöleninde 11 uzun, 5 kısa film 
izleyici ile buluşacak.

Mudanya’da her mahalle arasında 
varlıklarını sürdürmeye çalışan, 
sahipleri tarafından terk edilmiş 
eski binalar her an çökme 
tehlikesiyle insanları tehdit eder 
duruma geldi. Acıların ve 
mutlulukların yaşandığı evler 
ilçenin kanayan ama kangrene 
dönmüş yapıları olarak görülüyor.

Mudanya’nın kanayan 
yarası sahipsiz evler

Mudanya’da tarihi binalar yıkık dökük 
durumda. Sahipleri maddiyatsızlık ya 
da ilgisizlikten evlerini restore ettirmiyor. 

Mudanya Belediyesi’nin tarihi 
değeri görsel olarak yüksek 

olan bu evlerden bir 
tanesini restore 

ederek gele-
ceğe taşı-

mak ama-
cıyla ka-

mulaştır-
m a s ı 

mahalle 
sakinleri 

tarafından 
önemli bir 
adım ola-
rak nite-
lendiril-
di. 

GÜNÜBİRLİK TURİSTLERİN  
RESİM ÇEKMELERİNE YARIYOR 
Eski tarihi binalar şu anda günübirlik 

ilçeye gelenlerin fotoğraf çektirdikleri me-
kanlar olarak dikkat çekiyor. Ayrıca bazı 
dizi ve film çekimlerinde de plato olarak 
kullanılıyor. Gelin ve damatlar da düğün 
fotoğraflarını deniz manzaralı bu eski bi-
naların önünde çektiriyor. Bölge sakinleri, 
“Bu değerli evlerin korunmasında sadece 
yetkililer değil bizler de suçluyuz. Koru-
makta üzerimize düşeni yaptığımızı söy-
leyemeyiz. Bazı kişilerin adeta çöplükleri 
olmuş, gelip geçenler elindeki evsel atığı 
fırlattığı, duvarlarına gelişi güzel yazıların 
yazıldığı panolar ve çöplerin atıldığı yerler 
oldu. Bütün isteğimiz valilik ya da beledi-
yelerin eski evleri ele alarak restore ettir-
meleri. Hem kötü görüntü ortadan kal-
kacak, hem de ilçenin turizmine katkı 
sağlanmış olacak” dediler. (İHA)

Uludağ’da dondurucu 
soğukta sıcak havuz keyfi

Olgun Gençlik 
Merkezleri ayda  
2 bin kişi ağırlıyor

Nilüfer Belediyesi’nin 55 yaş 
üstü vatandaşlara yönelik hizmet 
vermesi hedefiyle Altınşehir ve 
Beşevler Mahallerinde hizmete 
sunduğu Olgun Gençlik Merkez-
leri, sosyal-kültürel etkinlikleri 
ve atölye çalışmalarıyla ayda or-
talama 2 bin kişiyi ağırlıyor. 

Her yaştan insanın sanatsal 
ve sportif etkinliklerde yer alarak 
sosyalleşmesini hedefleyen Ni-
lüfer Belediyesi, açtığı Olgun 
Gençlik Merkezleri ile 55 yaş 
üstü vatandaşlara yeni beceriler 
edinerek üretimde bulunma ve 
sosyalleşme imkanı sağlıyor. Üst 
yaş grubu bireylerin yaşam kali-
tesini yükseltmek ve sosyal izo-
lasyonu önlemek amacıyla 2016 
yılında Altınşehir’de, 2021 yıl-
sonunda da Beşevler’de açılan 
Olgun Gençlik Merkezleri, orta 
yaş kuşağının uğrak mekanı oldu. 
Orta yaş ve üstü bireylerin bu-
luşma noktası olan merkezde, 
katılımcıları yaşlılık ve yalnızlık 
duygularından arındırıp hayata 
bağlayan çok sayıda etkinlik dü-
zenleniyor. Bin 623 üyesi bulu-
nan Altınşehir ve 152 üyesi bu-
lunan Beşevler Olgun Gençlik 
Merkezleri bünyesinde Kasım 
ayında açılan atölyeler büyük ilgi 
gördü. Merkezde üyelere ücretsiz 
olarak kağıt rölyef, yoga, İngilizce, 
gitar, bağlama, ritim, kara ka-
lem-yağlı boya resim, ahşap bo-
yama, çini, örgü, amigurumi, 
tango, halk dansları ve satranç 
eğitimleri veriliyor. Merkezlerde 
ayrıca sosyal ve kültürel etkin-
liklerde düzenlenirken, katılanlar 
hem kendilerini geliştiriyor hem 
de keyifli zamanları paylaşıyor. 
Nitelikli akran etkileşimine or-
tam sağladığı için üyelerinin yal-
nızlık duygusundan sıyrılıp sos-
yalleşmesine imkan sağlayan Ol-
gun Gençlik Merkezleri, zihinsel 
ve fiziksel aktivitelere imkan ta-
nıyan çalışmalarıyla da üyelerini 
yaşlılıkla ilgili olumsuz inanç-
lardan uzaklaştırıyor. Yaşlılık 
psikolojisine teslim olmadan yeni 
hobiler edinerek kendilerini ge-
liştirmekten son derece memnun 
olduklarını ifade eden Olgun 
Gençlik Merkezi katılımcıları, 
kendi yaş gurubundaki insanlarla 
birlikte üretip aynı keyfi paylaş-
malarına imkan sağlayan bu tür 
merkezlerin çoğalması dileğinde 
bulunuyor. (İHA)

Üniversite  
öğrencileri  
yararına konser
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

10/5

13/8

8/3

15/7
14/8

11/8

34/20

12/6

8/5
8/5

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:49
08:18
13:18
15:45
18:07
19:31

BURSA
CUMARTESİ

10/5

PAZARTESİ

13/2

PAZAR

11/3

10/8 İMSAK İYE

Balıkesir’de oturan ve çocuk yaşta kronik 
böbrek yetmezliği teşhisi konulan 36 ya-
şındaki Cafer Gürbüz, 2002 yılında Ege 
Üniversitesi Hastanesinde nakil operasyonu 
geçirdikten sonra 3 böbrekle yaşamına 
devam etti. Bu böbreğinin de işlevini yitir-
mesinin ardından 2019’da 2 yaşındaki bir 
bebeğin böbrekleriyle Bursa Uludağ Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeniden 
nakil olan Gürbüz, ikisi sağlıklı 5 böbrekle 
hayatını sürdürdü. İdrar yolu enfeksiyonu 
nedeniyle tekrar üniversite hastanesinde 
tedaviye alınan hastanın, yeni böbreklerinin 
zarar görmemesi için doğuştan itibaren 
kendisinde olan iki böbreği alındı. 3 böbrekle 
yaşamını sürdüren Gürbüz, yeniden sağlığına 
kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. (İHA)

5 böbrekli adam
Böbrek yetmezliği 
sebebiyle iki kez nakil 
yapılan ve ikisi sağlıklı  
5 böbrekle yaşamını 
sürdüren adam, 
geçirdiği enfeksiyon 
nedeniyle iki 
böbreğinin alınmasının 
ardından yeniden 
sağlığına kavuştu.

İnegöl’de polis ekiplerinin 
durdurduğu sürücü, alkolmet-
reyi üflemeyi reddedip, “Alkol 
çıkmama ihtimali yok. 2 ay 
önce babam öldü. Çok rahat-
sızım” diyerek alkollü olduğunu 
itiraf etti. Sürücüye, toplam 
12 bin 596 TL cezai işlem uy-
gulanırken, ehliyetine 2 yıl sü-
reyle el konuldu. 

İnegöl Emniyet Müdürlüğü 
trafik ekipleri, Orhaniye Ma-
hallesi Yenişehir Caddesi üze-
rinde sürücülere yönelik uy-
gulama yaptı. Ekipler, uygula-
mada 16 ARD 791 plakalı oto-
mobili durdurdu. Sürücü alkol-
metre testini uygulamak iste-
medi. Ekiplerin ölçümü red-
detmesi halinde ağır cezai işlem 
uygulanacağını, üflemesi ha-
linde daha az cezai işleminin 
uygulanacağını hatırlatmaları-
na rağmen sürücü testi kabul 
etmedi. 

“ALKOL ÇIKMAMA 
İHTİMALİ YOK” 
Yanındaki arkadaşının ısra-

rına rağmen testi reddeden sü-
rücü Semih B., cezai işlemin 
uygulanacağını hatırlatan po-
lislere, “Sen benden ehliyeti 
alacaksın, mutlu mu olacaksın? 
Ben yarın akşam umreye gide-
ceğim. Bana bunu yapma. Ko-
miserim sende görevini yapı-
yorsun. Benim işim bu olsaydı 
ben de bunu yapardım. Alkol 
çıkmama ihtimali yok. 2 ay 
önce babam öldü. Çok rahat-
sızım” dedi. 

12 BİN 500 TL CEZA 
Alkolmetreyi üflemeyi red-

dedip, alkollü olduğunu itiraf 
eden sürücüye alkolmetre tes-
tini reddetmekten 11 bin 645 
TL ve ehliyetini ibraz etme-
mekten 951 TL olmak üzere 
toplam 12 bin 596 TL cezai iş-
lem uygulanırken, ehliyetine 
2 yıl süreyle el konuldu. 

(İHA)

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Mü-
dürlüğüne bağlı ekipler; hırsızlık ve dolandı-
rıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan şahıslara 
yönelik 22 ayrı adrese sabah saatlerinde şafak 
operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda; 
hırsızlık suçlarından 20 yıl 1 ay 10 gün hapis 
cezasıyla aranan A.Y., 14 yıl 7 ay 25 gün 
hapis cezasıyla aranan S.M., 12 yıl 7 ay hapis 

cezasıyla aranan M.E., kasten öldürme su-
çundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan Ü.V., 
kasten yaralama suçundan 10 yıl 6 ay 15 
gün hapis cezasıyla aranan A.D., dolandırıcılık 
suçundan aranan ve çeşitli yıllarda hapis ce-
zasıyla aranan S.O., P.A., Ç.P. ile çeşitli suç 
ve yıllarda hapis cezasıyla aranan 12 zanlı 
daha kıskıvrak yakalandı. Ayrıca, Osmangazi 
ve Nilüfer’de araç hırsızlığının şüphelisi B.S. 
yakalanırken, evinde yapılan aramada da 1 
adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız silah ele 
geçirildi. (İHA)

İznik’te trafikte 
husumetlisi 
tarafından 
kurşunlanarak 
vurulan yaşlı adam, 
kaldırıldığı 
hastanede tüm 
müdahalelere 
rağmen 
kurtarılamadı. 
Zanlının vurma anı 
ise hem güvenlik 
kameralarına hem de 
cep telefonu 
kamerasına yansıdı.

Yol ortasındaki infaz İznik’te saat 13.30 
sıralarında cuma namazı çıkışında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında 
düğününe 1 hafta kala arazi tartışması yü-
zünden kardeşi silahla öldürülen Orhan K. 
(42), cezaevinden çıkan Hüseyin Zümrüt 
(70) ile İznik Yeni Sanayi girişinde karşılaştı. 
Ticari otomobiliyle Zümrüt’ün bulunduğu 
araca yanaşan Korkmaz, kurşun yağdırdı. 
Araçtan inen Orhan K., belindeki silahı çı-
karıp yaralı haldeki Zümrüt’e 2 el daha ateş 
ettikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Ci-
nayetten kaydı bulunan Zümrüt, isabet 
eden kurşunlar sebebiyle yan koltuğa yığıldı. 
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil 
Servis ekipleri tarafından kalp masajı yapılan 
Zümrüt, hastaneye kaldırıldı. Hastanede 
yapılan tüm müdahalelere rağmen Zümrüt 
hayatını kaybetti. Yaşanan olay, hem bir iş 
yerinin güvenlik kameralarına, hem de bir 
vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye 
saniye yansıdı. Zanlı kayıplara karışırken, 
İznik İlçe Emniyet Müdürlüğünün olayla 
ilgili titiz soruşturması sürüyor. (İHA)

Kanun kaçaklarına şafak operasyonu
Bursa’da çeşitli suçlardan hapis cezası 
bulunan 20 zanlı, şafak vakti yapılan 
operasyonla kıskıvrak yakalandı.

“İçiyorsam 
sebebi var (!)”
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Kestel Belediye Başkanı Önder 

Tanır, 10 Ocak’ta Çalışan Gazeteciler 
Günü kapsamında Bursa’da görev 
yapan gazetecilerle bir araya geldi. 
Tanır, bu buluşmada basın mensup-
larının sorularını da yanıtladı. 

Özellikle dikkati çeken bir 
bölüm var ki, Bursa’nın bürokratik 
anlamda ne kadar zayıf olduğunu 
bir kez daha gözler önüne serdi.  

Kestel’de hava kirliliği oldukça 
sık gündeme gelen bir durum. 
Hemen Kestel’in girişinde 1 Orga-
nize Sanayi Bölgesi diye adlandırı-
lan bölgede fabrikaların büyük 
bölümü kömür kullanıyor. Buna 
Yeşim Tekstil’de dahil.  

İşte göreve geldiği günden beri 
öncelikle bu fabrikaların hava kirli-
liğine neden olan bacalarının filtre 

takılarak kirliliğin önlenmesi için 
önemli bir mücadele veren Kestel 
Belediye Başkanı Önder Tanır, bu-
radaki fabrikaların büyük bölümü-
nün filtreleri taktığını ancak 
çalıştırmadığını samimiyetle ortaya 
koydu. Ve bir de çağrı yaptı tüm bu 
fabrikalara: “Filtreleri çalıştırın.” 

Bir kısmının da filtreleri bakı-
mını yaptırmadığına dikkati çeken 
Tanır, hem Kestel halkının zehir so-
luduğunu hem de destinasyon ola-

rak başka yerleşim yerlerinin de 
bundan olumsuz etkilendiğini be-
lirterek, bu işletmelerin insanların 
hakkına girdiğini kaydetti.  

Bir çok kez bölgedeki hava kirli-
liğini gündeme taşıdık. İlgili kamu 
kurumlarını da zaman zaman gö-
reve davet ettik. Ancak ne yazık ki 
bu şehirde bürokratlar şehrin se-
sine bir türlü kulak vermiyor. Orta-
larda görünmüyor, bir açıklama 
yapmaya bile tenezzül etmiyorlar.  

Bu şehirde Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü kimdir diye sorsan bilen 
çıkmaz sanırım. Sanayi ve Ticaret İl 
Müdürü kim diye sorun çevresine 
adını bilen çıkmaz muhtemelen. 
Peki hava kirliliği ile kim mücadele 
edecek?  

Kim, para diye gözü dönmüş ve 
insanları zehirleme pahasına cebini 
düşünen bu sorumsuz fabrika sa-
hiplerini dizginleyecek? Peki insan-
lar zehir solurken, bacalar ölüm 

saçarken, o görevi yapıp, denetim-
leri gerçekleştirmesi ve yaptırım-
larla bu sorumsuzlukları gidermesi 
gereken bürokratlar ne yapıyor? 

Kimse kusura bakmasın.  
Hava kirleniyor, dereler sular 

kirleniyor, toprak kirleniyor ama il-
gili kurumların umurunda değil. 
Olmasalar ne fark eder bir düşü-
nün? Zaten herkes her türlü yapa-
cağını yapıyor. Bürokrat da 
koltuğunun derdine düşmüş gör-
evini yapmıyor. Ne güzel Türkiye, 
ne güzel Bursa! 

Son yıllarda ne yazık ki halkı ka-
muoyunu ciddiye almayan, kendi 
alanlarında yaşanan sorunlarda bile 
sessizliğe bürünen, ne yaptıklarını 
kimsenin bilmediği ama lüks bina-
larda hizmet verdiği düşünülen 
kamu kurumları ve bürokratları, 
hiç de sağlıklı bir görüntü vermi-
yor. Bu şehirde görev yapanın büro-
kratın bu şehir kamuoyuna, bu 

şehrin yaşayanlarına karşı sorum-
luluğu var. O sorumlulukları yerine 
getirmek yerine, aman sesim çık-
masın ama oraya dokunmayayım 
koltuğumdan olmayayım kaygısına 
kapılmaları ne acı ve ne yazık.  

Vaziyet bütün faturanın siyasi-
lere çıkarılmasından ya da siyasi 
kimlikleri ile belediye başkanla-
rına yıkılmasından başka bir du-
rumu ortaya koymuyor. Çileyi 
başkası çekiyor saltanatı bürokrat 
sürüyor. Olmuyor böyle beyler ol-
muyor. O koltuklar babanızdan 
miras değil millete hizmet verme-
niz için emanet.  

Koltuk makam mevki kaygısı 
yerine akşam evinize görevini 
yapmış olmanın rahatlığı ile git-
menin kaygısını yaşamak daha 
doğru. Sıradanlaşan ve idare eden 
zihniyetlerle bu şehir ileri gitmez. 
Çok yazık oluyor Bursa’ya gerçek-
ten. 

Bürokratlar!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ile bir-
likte, üniversite kütüphanesinde sı-
navlara hazırlanan öğrencilerle bir 
araya geldi. Gençlerle sohbet edip 
taleplerini dinleyen Başkan Oktay 
Yılmaz, ders çalışan öğrencilere başarı 
diledi. Kendi öğrencilik yıllarından, 
belediye başkanlığı sürecine kadar 
yaşadığı tecrübeleri öğrencilere ak-
taran Başkan Yılmaz, “Öğrencilik yıl-
ları gençlerimizin en güzel dönemleri. 
Tüm kardeşlerimin bu yılların kıy-
metini bilip, iyi değerlendirmelerini 
tavsiye ediyorum. Biz de yerel yöne-
tim olarak öğrenci kardeşlerimizin 
hayatlarının en güzel dönemlerini 
daha verimli ve mutlu bir şekilde 
yaşamları için projeler geliştiriyor, 
çalışmalar yapıyoruz. Tüm öğrenci-
lerimize sınavlarında kolaylıklar di-

liyorum” dedi. 

GÖNÜL ELÇİLERİMİZ 

Her fırsatta gençlerle bir araya 
geldiklerini dile getiren Başkan Oktay 
Yılmaz, “Bursa Teknik Üniversitesi 
bizim dünyaya açılan penceremiz. 
Öğrenci kardeşlerimiz ve çok değerli 
hocalarımız ise bizim gönül elçileri-
miz. Her fırsatta onlarla bir araya 
gelerek, sohbet etmeye fikirlerini al-
maya gayret ediyoruz. Gençlerimiz 
her zaman bizim çalışma motivas-
yonumuzu yükseltiyor. Bugün de 
kendileri ile birlikte olmaktan çok 
keyif aldık. Bir nebze de olsa onları 

sınav stresinden uzaklaştırabildiysek 
ne mutlu bize. Yıldırım Belediyesi 
olarak gençlerimize yönelik hayata 
geçirdiğimiz projelerle onların her 
daim destekçisiyiz” dedi. Yıldırım 
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ağır-
lamaktan duydukları memnuniyeti 
dile getiren BTÜ Rektörü Çağlar ise 
“Yıldırım Belediyesi ve BTÜ olarak, 
yerel yönetim üniversite iş birliği 
konusunda Türkiye’ye örnek olabi-
lecek çalışmalara imza atıyoruz. Ku-
rumumuza ve öğrencilerimize des-
teklerinden dolayı Başkanımıza te-
şekkür ediyorum” diye konuştu. (Bül-
ten)

Karacabey Belediyesi tarafından, 
ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde 
yürütülen parke taşı döşeme çalışma-
ları hız kesmiyor. Belediye Başkanı 
Ali Özkan da bu çalışmaları bizzat ye-
rinde takip ederken, mahalle sakinleri 
ve muhtarlarla da istişare ederek, ça-
lışmalar hakkında fikir alışverişinde 
bulunuyor. Çalışmaları yerinde dene-
timler yapan Özkan, son olarak Top-
hisar Mahallesini ziyaret etti. 

KIRSALA DOĞRU  
YÖNELİŞ VAR 
Burada açıklamalarda bulunan Baş-

kan Özkan, “Karacabey merkezdeki 
çalışmalarımızın yanı sıra kırsal ma-
hallelerimizdeki çalışmalarımızda aynı 
hızla devam ediyor.Bunların en önem-
lilerinden bir taneside kilit parke taş 
çalışması. 64 tane kırsal mahallemiz 
olduğu için peyder pey, sırasıyla bun-
ları yapıyoruz.Tophisar Mahallemiz 
çok önemli bir kırsal yerleşim alanı; 
üretimin, salça fabrikalarının olduğu 
büyük bir merkez.Geçmiştede Os-
manlı döneminde aynı şekilde mer-
kezdi burası.Şu anda kent merkezle-
rinden kırsala doğru bir yöneliş var, 
pandemi de bu süreci bir miktar te-
tikledi.Burada birçok atıl vaziyette, 
inşaat yapılmayı bekleyen, insanları 
bekleyen yerleşim alanlarıda var.İşte 
bunların altyapıları, yolları yapıldığı 
zaman, buraları çok güzel birer yer-
leşim alanı olacak, insanlarımızın ih-
tiyaçlarını giderecek; nüfusuda arta-
cak, canlanacak.Dolayısıyla kırsaldaki 
yaşam sürecide etkin hale gelmiş ola-
cak” dedi. 

KARACABEY’E  
YATIRIM SAĞANAĞI 
“Bir taraftan Karacabey Belediyesi, 

bir taraftan Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, bir taraftanda merkezi hüküme-
timiz Karacabey’e yatırımları adeta 
sağanak gibi yağdırıyor” diyen Başkan 
Özkan, “Bizler bu doğrultudaçalışma-
larımızı gerçekleştiriyoruz.Çok yoğun 
bir çalışma temposu içerisindeyiz. 
Hava şartları müsaade 
ettiği müddetçe, kı-
şında bu çalışma-
larımız devam 
edecek. İnşal-
lah önümüz-
deki bahar 
ve yaz ayla-
rında da kır-
salda taş dö-
şeme işimiz bi-
tecek, altyapı ça-
lışmaları bitecek, on-
dan sonra üst yapı olarak da 
neler yapabiliriz bunlara bakacağız.Bir 
taraftan da tabii halı saha çalışmala-
rımız var üst yapı faaliyeti olarak.Bu-
nunla ilgili tamir, tadilat çalışmalarımız 

var o hizmetlerimizde devam ediyor.Bu 
çalışmalarımızın başta Tophisar Ma-
hallemize olmak üzereKaracabey’imize 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.Bu-
rada mesai sarf eden kardeşlerimize 
de Allah’tan kolaylıklar diliyoruz” ifa-
delerini kullandı. 

MAHALLELİ MEMNUN 
Tophisar Mahalle Muhtarı Osman 

Yakut da incelemeler esnasında 
Başkan Özkan’a eşlik 

ederken, mahallede 
yapılan parke taşı 

çalışmalarıyla 
önemli bir ihti-
yacın karşılan-
dığını,sokak ve 
c a d d e l e r i n 

daha da güzel-
leştiğini söyledi. 

Mahalle sakinleri 
olarak yapılan çalışma-

lardan dolayı duydukları 
memnuniyeti ifade eden Yakut, kat-
kılarından dolayı Başkan Özkan’a ma-
halle halkı adına teşekkürlerini iletti. 
(Bülten)

Ulaşımdan alt ve üst yapılara, spordan 
tarihi mirasa kadar her alanda Bursa’yı ge-
leceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçiren 
Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan zamanla 
yıpranan ve bozulan kent dokularını daha 
modern ve estetik görünüme kavuşturmak 
için yoğun çaba harcıyor. Daha önce Kent 
Meydanının doğusunda bulunan ve Uygu-
lama İmar Planı’nda ‘meydan’ olarak görülen 
alan üzerindeki 67 plansız yapıyı yıkarak 
kaldıran Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi estetik 
görüntüye kavuşturdu. Kent Meydanı - Ter-
minal tramvay hattıyla ilgili imalatların da 
tamamlanmasıyla bölgede başlatılan geniş 
çaplı sağlıklaştırma çalışması tamamlandı. 

SİL BAŞTAN YENİLENDİ 
Bursa’da yaya hareketliliğinin yoğun ol-

duğu noktalardan biri olan Kent Meydanı, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından daha kon-
forlu hale getirildi. Proje kapsamında 12 bin 
500 metrekare meydan alanının zemin kap-
laması yapıldı, tüm alt yapısı yenilendi. Mey-
dandaki yeşil alanlar artırılarak, düzenlenmiş 
yeşil alan 1.400 metrekareye çıkarıldı. Mey-

danın çevre aydınlatması için tüm elektrik 
altyapı hatları yenilendi ve aydınlatma ar-
matür ve direk elemanları değiştirildi. Meydan 
tümüyle yayalaştırılırken, tramvay hattı bo-
yunca konulan sabit sınır elemanları ile mey-
dana giriş yapacak olan tüm araçların tramvay 
hattı geçiş güzergâhını kullanması sağlandı. 
Yaya güvenliği sağlanırken, meydana tonajlı 
araçların çıkışı engellendi. Daha önceden 
Kent Meydanında tır içerisinde hizmet veren 
Kızılay Kan Merkezi için meydanda, ATM 
ve taksi durağını da içeren yeni bina yapılıyor. 
Meydanda vatandaşların rahat ve konforlu 
şekilde dinlenmelerini sağlayacak kent mo-
bilyaları yapılarak, modern ve estetik otur-
ma-dinlenme alanları oluşturuldu. Mevcut 
tüm ağaçlar korunarak peyzaj düzenlemesi 
tamamlanan meydan, yeni yüzüyle kullanı-
mına açıldı. Büfe, Kızılay binası, çeşme ve 
duraklarda devam eden montaj çalışmalarının 
ise kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. 

HEM ESTETİK HEM KONFORLU 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 

Aktaş, yeni projeleri kente kazandırırken 
yıpranan kent dokularını daha konforlu ve 
estetik hale getirmek için de yoğun çaba 
harcadıklarını söyledi. Her gün binlerce kişiyi 
ağırlayan Kent Meydanının özellikle zemi-
ninde önemli yıpranmalar olduğunu dile 
getiren Başkan Aktaş, “Zemininden, yeşil 
alanlarına, oturma gruplarından aydınlat-
masına kadar gerçekten Bursa’ya yakışan 
çalışma gerçekleştirdik. Çalışma süresince 
halkımıza rahatsızlık vermiş olsak da neticenin 
buna değdiğini düşünüyorum. Bursa’mıza 
hayırlı olsun” dedi. (Bülten)

Yılmaz’dan gençlere 
‘final’ ziyaretiYıldırım Belediye Başkanı 

Oktay Yılmaz, Bursa 
Teknik Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde final 
haftasında ders çalışan 
öğrencileri ziyaret etti.

Kent Meydanı yenilendi!
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
‘zemin yenilenmesi ve 
düzenlemesinden aydınlatma 
sistemlerine, altyapı 
iyileştirmesinden peyzaj 
uygulamalarına kadar’ geniş 
kapsamlı çalışma ile Kent 
Meydanını daha modern ve 
konforlu hale getirdi.

Karacabey’de mahalleler güzelleşiyorKaracabey Belediyesi tarafından, 
ilçe merkezinde ve kırsal 

mahallelerde yürütülen parke taşı 
döşeme çalışmaları hız kesmiyor. 

Belediye Başkanı Ali Özkan da bu 
çalışmaları bizzat yerinde takip 

ederken, mahalle sakinleri ve 
muhtarlarla da istişare ederek, 

çalışmalar hakkında fikir 
alışverişinde bulunuyor. 

Çalışmaları yerinde denetimler 
yapan Özkan, son olarak Tophisar 

Mahallesini ziyaret etti.
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BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı des-
tekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Kon-
feksiyonu Sektörü UR-GE Projesi, firmaların 
ihracat odaklı büyümesine ivme kazandır-
maya devam ediyor. BTSO’nun liderliğinde 
düzenlenen Uluslararası Rekabetçiliğin Ge-
liştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-
GE) ile firmalar hem ihracatını hem de 
katma değerli üretimini artırıyor. UR-GE 
üyesi 50 firma, BTSO Ana Hizmet Binası’nda 
düzenlenen B2B organizasyonunda yabancı 
alıcılarla bir araya geldi. 

DÜNYANIN DÖRT BİR  
YANINDAN KATILIM 
Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ya-

şanan resesyon sürecinde alternatif pazar-
lardan katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 
alım heyeti etkinliği bine yakın iş görüş-
mesiyle tamamlandı. Alım heyetinde Lib-
ya’dan İngiltere’ye, Kazakistan’dan Mısır’a 
kadar farklı coğrafyalardan yer alan katı-
lımcılar, Bursa’daki bebe ve çocuk konfek-

siyonu sektör temsilcileriyle yeni ticaret 
köprüleri oluşturdular. 

“FİRMALARIMIZ DÜNYANIN  
HER YERİNE ÜRÜN SATIYOR” 
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardım-

cısı İsmail Kuş, gerçekleştirilen alım heyeti 
programlarıyla sektörün ihracatına önemli 
katkı sağlandığını söyledi. Bebe-çocuk ve 
giyim sektöründe 30 ülkeden yaklaşık 200 
alıcıyı Bursalı firmalarla buluşturduklarını 
kaydeden İsmail Kuş, “Sektörümüzün dün-
yaya açılmasında ve son yıllarda elde edilen 
ihracat başarılarında UR-GE projelerimizin 
çok önemli katkıları var. Yaptığımız çalış-
malar ile ciddi bir tanıtım ağı ile beraber 

dünyanın her yerine ürün satar hale geldik. 
Ürün ve ülke çeşitliliğini de artırarak olası 
krizlerin etkilerini en aza indirmeyi sağlı-
yoruz.” dedi. 

“BURSA’DAKİ ÜRETİMİN  
YABANCI MÜŞTERİLERLE  
BULUŞMASI ÇOK ÖNEMLİ” 
BTSO UR-GE üyesi Özlem Cambaz, fir-

ma olarak değişen dünya düzenine uyum 
sağlayarak üretimlerini planladıklarını söy-
ledi. Cambaz, “Böylesine nitelikli organi-
zasyonların olması bizim açımızdan oldukça 
faydalı. Bursa’da çok büyük bir üretim alt-
yapısı var. Bu potansiyelin harekete geçi-
rilmesi adına BTSO önemli bir liderlik üst-

leniyor. Yabancı müşterilerimizle görüş-
melerimizi gerçekleştirdik. Önceki yıllarda 
olduğu gibi bu görüşmelerden de yeni 
ticaret fırsatları doğacağına inanıyoruz.” 
diye konuştu. 

“BEKLENTİLERİMİZİN  
ÜZERİNDE BİR ETKİNLİK OLDU” 
BTSO UR-GE üyesi Ahmet Mustafa 

Işıkcan, bu tarz organizasyonların ülke ih-
racatına da önemli katkılar sağladığını ifade 
ederek, “Beklentilerimizin üzerinde bir et-
kinlik oldu. Avrupa’dan gelen müşterileri-
mizle ikili iş görüşmelerimizi gerçekleştirdik. 
Verimli bir organizasyonu geride bıraktık. 
Başta BTSO olmak üzere organizasyonda 

emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi. 
“TÜRK ÜRÜNLERİ ÜLKEMİZDE  
ÇOK TALEP GÖRÜYOR” 
B2B etkinliğine Mısır’dan katılan Mona 

Eladawy, Bursa’daki alım heyeti organizas-
yonuna ikinci kez geldiklerini ve yaptıkları 
görüşmelerden memnun ayrıldıklarını be-
lirterek, “İkili iş görüşmeleri bize çok katkı 
sağlayacak. Burada birçok firmayla görüştük. 
Ürünlerin kaliteleri her geçen yıl daha da 
artıyor. Türk ürünleri ülkemizde çok talep 
görüyor.” diye konuştu. 

“VERİMLİ BİR ORGANİZASYON OLDU” 
B2B etkinliğine Çek Cumhuriyeti’nden 

katılan Anzelika Belozerova, organizasyonu 
oldukça başarılı bulduklarını ifade ederek, 
“Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm B2B 
etkinliklerine katıldım. Daha önce ticaret 
yaptığımız firmalar olmuştu. Bu etkinlikte 
de yeni firmalar ile görüştük. Çok verimli 
geçti.” dedi. 

“BURSA ÜRÜN KALİTESİNDE  
İLK SIRADA” 
B2B etkinliğine Ukrayna’dan katılan 

Krystyna Ietymian, Ukrayna’daki savaş ha-
linden dolayı belirli zorlukları yaşadıklarını 
ancak yine de ticaretin devam ettiğini be-
lirterek, “BTSO’ya bizi davet ettiği ve bu 
güzel organizasyonu gerçekleştirdiği için 
teşekkür ederim. Ürün kalitesi olarak Bur-
sa’nın Türkiye’de ilk sırada olduğunu düşü-
nüyorum. Daha çok pamuk içeren ürünleri 
tercih ediyorum. Tasarımları da her geçen 
yıl daha iyi oluyor. Bu yüzden Bursa ürün-
lerine talebimiz çok yüksek.” dedi. (Bülten)

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğinden 
(TSPB) yapılan açıklamaya göre, TSPB, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) 
kaynaklarından derleyerek hazırladığı 
2022 yılı “Finansal Piyasa Özet Verileri”ni 
paylaştı. TSPB verilerine bakıldığında, 
yerli ve yabancı yatırımcıların toplam fi-
nansal varlıkları 2022 yılında bir önceki 
yıla kıyasla, yüzde 86,7 artarak 15 trilyon 
755,3 milyar liraya çıktı. Söz konusu fi-

nansal varlıkların 14 trilyon 428 milyar 
lirası, yerli yatırımcılara ait olup, bir 
önceki yıla göre varlıklarının yüzde 86 
arttığı gözlemlendi. TSPB verileri, yerli 
yatırımcıların finansal varlıklarının 2022 
yılında büyümesinde en fazla katkının, 
pay senedi ve TL mevduat varlıklardaki 
artıştan geldiğini ortaya koydu. 

PAY SENEDİ VARLIKLARINDA  
REKOR BÜYÜME 
Özellikle salgın sonrasında sermaye 

piyasalarına olan yerli yatırımcı ilgisindeki 
artış, izlenen düşük faiz politikasının 
da etkisiyle geçen yıl katlanarak arttı. 
TSPB verilerine göre, 2019 yılı sonu iti-
barıyla 1,2 milyon olan pay senedi bakiyeli 
yatırımcı sayısı, 2020 yılında 2 milyona, 
2021 yılında 2 milyon 355 bine çıktı. 
Pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 2022 
yılında ise 1,4 milyon artışla 3 milyon 
783 bine çıktı. Yerli yatırımcıların ilgi-
sindeki rekor artış ile BIST 100 endek-

sinin yüzde 196,6 yükselmesi, yerli ya-
tırımcıların pay senedi varlıklarının 2022 
yılında rekor seviyede büyümesini be-
raberinde getirdi. Yerli yatırımcıların 
toplam varlıkları içerisinde en yüksek 
büyüme pay senedi varlıklarında yaşandı. 
2021 yılında 524,7 milyar lira olan yerli 
yatırımcıların pay senedi varlıkları yüzde 
250 artarak 2022 yılı sonunda 1 trilyon 
836 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 1 
trilyon lirası bireysel yatırımcılara ait 
bulunuyor. 

TL MEVDUATLAR  
YÜZDE 153,2 BÜYÜDÜ 
TSPB 2022 yılı “Finansal Piyasa Özet 

Verileri”ne göre, geçen yıl yerli yatırım-
cıların varlıklarında pay senedinin ar-
dından en hızlı büyüme TL mevduatlarda 
yaşandı. Kur Korumalı Mevduat uygu-
lamasının etkisiyle döviz tevdiat hesap-

larındaki artış sınırlı kalırken, TL mev-
duatlarda yüksek oranlı artış yaşandı. 
2021 yılı sonunda 1 trilyon 829 milyar 
lira olan yerli yatırımcıların TL mevduat 
varlıkları, yüzde 153,2 artışla 2022 yılı 
sonunda 4 trilyon 631 milyar liraya çıktı. 
2021 yılı sonu itibarıyla 3 trilyon lira 
olan yerli yatırımcıların döviz tevdiat 
hesapları ise yüzde 16,6 gibi sınırlı oranda 
artarak 2022 yılı sonunda 3,6 trilyon 
lira oldu. 

YERLİLERİN PAYI ARTTI 
TSPB verilerine göre, yerli yatırım-

cıların devlet iç borçlanma senedi var-
lıkları 2022 yılında bir önceki yıla kı-
yasla yüzde 105,2 artarak 3 trilyon 
67 milyar liraya çıktı. 2022 yılında 
yerli yatırımcıların kamu eurobond 
varlıkları bir önceki yıla kıyasla yüzde 
68,2 artarak 859 milyar lira, özel sektör 
eurobond varlıkları ise yüzde 31 artarak 
224 milyar lira oldu. Yerli yatırımcılara 

ait; pay senedi, varlığa dayalı menkul 
kıymet, varlık teminatlı menkul kıy-
met, özel ve kamu eurobond, devlet 
iç borçlanma senetleri, varant ve ser-
tifikadan oluşan sermaye piyasası var-
lıklarının, toplam finansal varlıklar 
içerisindeki payı bir önceki yıla göre 6 
puan artarak 2022 yılı sonu itibarıyla 
yüzde 43’e çıktı. 

YABANCILARIN PAY  
SENEDİ VARLIKLARI  
YÜZDE 118,7 BÜYÜDÜ 
TSPB tarafından açıklanan 2022 yılı 

“Özet Finansal Piyasa Verileri”ne göre, 
2021 yılı sonu itibarıyla 682,8 milyar 
lira olan yabancı yatırımcıların finansal 
varlıkları, yüzde 94,4 artarak 2022 yılı 
sonunda 1 trilyon 328 milyar lira oldu. 
2021 yılı sonunda 347,7 milyar lira olan 
yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları, 
yüzde 118,7 artarak 2022 yılı sonunda 
760,4 milyar liraya çıktı. Yabancı yatı-
rımcıların pay senedi varlıklarındaki bü-
yüme Borsa İstanbul’daki artışın altında 
kaldı. Bununla beraber yabancı yatırım-
cıların toplam pay senedi portföyündeki 
ağırlığı geçen yılda düşmeye devam etti. 
Verilere göre, 2019 yılı sonunda yüzde 
60’ın üzerinde olan yabancı yatırımcıların 
pay senedi portföyündeki ağırlığı, 2020 
sonunda yüzde 49’a, 2021 yılı sonunda 
yüzde 40’a, 2022 sonunda ise yüzde 
30’un altına geriledi. 2022 sonu itibarıyla 
Türkiye’deki toplam 2 trilyon 596 milyar 
lira olan pay senedi portföy değerinin, 
yüzde 29,3’ü yabancı yatırımcılara, yüzde 
70,7’si ise yerli yatırımcılara ait bulunuyor. 
Yabancı yatırımcıların finansal varlıkla-
rında en yüksek artış ise TL mevduatlarda 
yaşandı. Veriler, yabancı yatırımcıların 
TL mevduatlarının 2022 sonunda bir 
önceki yıla kıyasla yüzde 169 artarak 
111,7 milyar liraya, döviz tevdiat hesap-
larındaki varlıklarının ise aynı dönemde 
yüzde 74,4 artarak 418 milyar liraya çık-
tığını ortaya koydu. 

40 ŞİRKETİN HALKA  
ARZI GERÇEKLEŞTİ 
Yerli yatırımcı sayısındaki rekor artışa 

paralel olarak şirketlerin halka arzlara 
olan ilgisi de güçlü bir şekilde devam 
etti. 2022 yılında 40 şirketin halka arzı 
gerçekleştirildi. Söz konusu şirketlerin 
halka arz yoluyla sermaye piyasalarından 
sağladıkları kaynak ise 19,3 milyar lira 
oldu. Bu halka arzlarla birlikte 2022 
sonu itibarıyla Borsa İstanbul’a kote 
şirket sayısı 483 oldu. (AA)

Özcan, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 
yılında yüzde 50 kapasiteyle hizmet ver-
diklerini, vakaların azalmasıyla yüzde 
100 kapasiteyle hizmete döndüklerini 
söyledi. Salgının hızında yaşanan azal-
mayla otobüs seferleri ve yolcu sayılarının 
arttığını belirten Özcan, “2021 yılında 
artmaya başlayan seferler, 2022 yılında 
daha da yükseldi ve normale döndü. 
2021 yılında İstanbul 15 Temmuz De-
mokrasi Otogarı’nda 370 bin otobüs 
sefer yaptı. 2022 yılında otobüs sefer sa-
yımız 427 bine yükseldi. 2022 yılında 
bir önceki yıla göre sefer sayımız yüzde 
15 arttı. Ayrıca yolcu sayımız da arttı.” 
diye konuştu. Özcan, firmalarının artan 
sefer ve yolcu sayısından memnun oldu-
ğunun altını çizerek, şöyle devam etti: 
“Pandemiden önce otobüs sefer sayılarımız 
günlük 2 bindi. Bu sayı daha sonra çok 
düştü. 2022 yılında ise günlük otobüs 
sefer sayımız arttı. İstanbul 15 Temmuz 
Demokrasi Otogarı’nda 2022’de günlük 
sefer sayımız 1170 oldu. Ancak 2023 yılı 
biraz durgun başladı. Sömestr tatili, yak-
laşan Ramazan ayı ve bayramı, yaz tatiliyle 
beraber bu sayının daha da artmasını 
bekliyoruz. Sefer sayımız azalmasına rağ-
men firmalarımız iyi para kazandı. Batı-
daki firmalar doğudaki firmalara göre 

biraz daha fazla para kazandı. Yaz ayından 
beri bilet fiyatlarda bir artış yapmadık. 
Uzun zamandır fiyatlarımız sabit. 2023 
yılı için yeni bir tarife beklentimiz yok, 
bilet fiyatları aynı kalacak. Mazotta fiyat 
iyi seviyede. Eğer fiyatları artırırsak yolcu 
da bulamayız. Uçak firmalarının indirim 
yaptığı dönemlerde biraz yolcularımız 
azalıyor. Sefer sayılarımız düşse de doluluk 
oranımız gayet iyi. Ama mazotta ÖTV 
indirimi beklentimiz var.” 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın açıkladığı, yeni yılda köprü ve 
otoyol fiyatlarının artırılmaması kara-
rından çok memnun olduklarını dile ge-
tiren Özcan, bunun otobüs firmalarına 
olumlu yansıyacağını ifade etti. Özcan, 
İstanbul’da belli saatlerde 15 Temmuz 
Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nden otobüs firmalarının geçişine 
izin verilmesini talep ettiklerini dile ge-
tirerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan 
böyle bir beklentimiz var. Belli saatlerde 
köprülerden geçişe izin verirseler çok 
mutlu oluruz. Özellikle yakın şehirlere 
yaptığımız seferler için bu çok iyi olacak.” 
dedi. Usulsüz şekilde minibüslerle taşı-
macılığının kendilerine zarar verdiğini 
vurgulayan Özcan, şunları kaydetti: “Bu 
taşımacılığın biz önüne geçemiyoruz. Bu-
nun önüne geçmek için bazı çalışmalarımız 
var. Beylikdüzü’nde ve Hadımköy’de bir 
durak yapmak istiyoruz. Özellikle Trak-
ya’dan gelen yolcularımızın buraya gel-
mesini istiyoruz. Çünkü minibüsle taşı-
macılığıyla başa çıkmak mümkün değil. 
Usulsüz taşımacılığın önüne geçmemiz 
gerekiyor. Bunu yapan kişilere ya da araç 
sahiplerine ceza kesilmesi lazım. 2023 
yılından daha ümitliyiz. 2023’de yolcu 
sayısı ile sefer sayısının daha da artmasını 
bekliyoruz. Bu fiyatlarla ekonomiye daha 
bir katkımız olur.” (AA)

BTSO’nun ihracat odaklı 
projeleri başarıyla sürüyor

Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) ihracat 

odaklı projelerini tüm 
hızıyla sürdürüyor. 

Bebe ve çocuk 
konfeksiyonu 

sektörünün en önemli 
üretim merkezlerinden 

biri olan Bursa’da 
BTSO liderliğinde 

yürütülen 2 ayrı UR-
GE Projesi kapsamında 
30 ülkeden yaklaşık 200 

yabancı alıcı Bursalı 
firmalarla iş birliliği 
masasında  buluştu.

Şehirler arası otobüs 
bilet fiyatlarına bu yıl 
zam yapılmayacak
Türkiye Otobüsçüler 
Federasyonu (TOFED) Genel 
Başkanı Birol Özcan, yaz 
aylarından bu yana otobüs bilet 
fiyatlarında bir artış 
yapmadıklarını belirterek, 
“2023 yılı için yeni bir tarife 
beklentimiz yok, bilet fiyatları 
aynı kalacak.” dedi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 
tarafından hazırlanan 2022 yılı 
finansal piyasa özet verilerine 
göre, yerli yatırımcıların pay 
senedi varlıkları 2022’de rekor bir 
büyümeyle, yüzde 250 artarak  
1 trilyon 836 milyar liraya çıktı.

Yerli yatırımcıların pay senedi 
varlıkları bir yılda yüzde 250 arttı



Politika6 14 Ocak 2023 Cumartesi

Rami Kışlası’ndan restore edilerek dön-
üştürülen Rami Kütüphanesi’nin açılış tö-
reninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, katılımcılara selamlayarak 
kütüphanenin hayırlı olması temennisinde 
bulundu. Hayatını kaybeden sanatçı Burhan 
Çaçan’a Allah’tan rahmet dileyen Erdoğan, 
“Burhan Çaçan yürek tellerimizi titreten, 
güçlü sesi, kendine özgü yorumu ve her 
zaman koruduğu vakur duruşuyla hem 
halkımızın gönlünde taht kurmuş hem de 
Türk halk müziğine eşsiz katkılar yapmış 
bir sanatçımızdır. Merhum sanatçımız bizim 
de ilk gençlik yıllarımızdan itibaren severek 
dinlediğimiz, şahsiyetini hep takdir ettiğimiz 
gerçekten müstesna bir insandı. 45 yıllık 
sanat hayatı boyunca birbirinden değerli 
albümlere imza atan Burhan Çaçan vefatıyla 
geride doldurulması zor bir boşluk bırak-
mıştır. Rabb’im merhum sanatçımızı rah-
meti ve merhametiyle kuşatsın. Başta ailesi 
olmak üzere yakınlarına ve tüm sevenlerine 
sabır versin diyorum.” ifadelerini kullandı. 
Kütüphaneye dönüştürülen Rami Kışlası’nın 
ülkenin son 2,5 asırlık tarihinde çok önemli 
bir yeri olduğuna değinen Erdoğan, kendi-
sinin de buranın gıda çarşısına dönüştüğü 
dönemde peynir, sucuk ve pastırma satışı 
yaptığını söyledi. Burada bir geçmişini 
kenara koymanın mümkün olmadığını, 
buranın top sahası olduğu dönemde futbol 
da oynadığını belirten Erdoğan, “Ama hep-
sinden öte Sultan 2. Mahmut 1828-
1829’daki Osmanlı Rus Savaşı’nın askeri 
ve idari yönetimini bu kışladan yürütmüştür. 
Cumhuriyet döneminde de aynı amaçla 
uzunca bir süre kullanılan kışla daha sonra 
az önce ifade ettiğim gibi Gıda Toptancıları 
Sitesi de dahil farklı biçimlerde değerlen-
dirilmiştir.” diye konuştu. 

“İSTANBUL’UN EN BÜYÜK  
KÜTÜPHANESİ” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaman içinde 

ciddi bir tahribata uğrayan bu abide eseri 
İstanbul’un en büyük kütüphanesi olarak 
düzenlemek için yürüttükleri çalışmaların 
nihayet sona erdiğine değinen Erdoğan 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Rami’yi sadece 
bir kütüphane değil pek çok faaliyetin de 

yapılabileceği bir kültür merkezi olarak 
planladık. Buradaki kütüphanemiz haftanın 
her günü, günün 24 saati gençlerimiz başta 
olmak üzere kitapseverlere hizmet verecektir. 
Kullanım alanı 36 bin metrekareyi geçen, 
peyzaj alanı 51 bin metrekareyi bulan, 
diğer ilaveleriyle yaklaşık 110 bin metre-
karelik bir alanda şu andaki yapıya kavuşmuş 
bulunuyoruz. Kütüphanemizde ilk etapta 
2 milyonu aşkın kitap ve 4 bin 200 kişilik 
kapasitesiyle hizmete başlamasından mem-
nuniyet duyuyorum. Kitap sayımız elbette 
zaman içinde daha da artacak. Kütüphane 
bünyesindeki Atatürk İhtisas Kütüphanesi 
de 25 bin ciltlik külliyatıyla kendi alanında 
önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.” Erdoğan, 
Rami bünyesindeki Yazma Eserler Kütüp-
hanesi’nin de buraya ayrı bir derinlik kata-
cağını dile getirerek günümüzün olmazsa 
olmazı dijital kaynakların da burada me-
raklılarıyla buluşacağını kaydetti. Cumhur-
başkanı Erdoğan, kütüphanede emeği geçen 
herkesi tebrik etti. Ülkenin özellikle de İs-
tanbul’un tarihi ve kültürel mirasına sahip 
çıkmayı ecdada karşı sorumluluklarının bir 
gereği olarak gördüklerini vurgulayan Er-
doğan, üstelik sadece bununla kalmadık-
larını, modern sanatların ülkede yaygın-
laşmasını sağlayacak projeleri de hayata 
geçirdiklerini ifade etti. Erdoğan, bu anlayışla 
Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 
bünyesinde ülkenin en iyi altyapısına sahip 
bir kongre ve kültür merkezi, sergi merkezi 
ve kütüphaneyi milletin hizmetine sun-
duklarını anımsatarak, yine Cumhurbaş-
kanlığı’nın Çankaya Köşkü’ndeki, Tarabya 
Yerleşkesi’ndeki, Dolmabahçe’deki, Yıldız 
Sarayı’ndaki tarihi eserleri restore ederek, 
Vahdettin Köşkü’nü o yanmış halinden 
sonra bugünkü haline getirerek, yeni baştan 
yaparak, tarihe sahip çıktıklarını dile getirdi.  
Milli Saraylar Başkanlığını, Cumhurbaş-
kanlığına bağlayarak, ecdat yadigarı pek 
çok eserin ihyasını sağladıklarını, bunlarla 
beraber Taksim’deki Atatürk Kültür Mer-
kezi’ni yürütülen tüm olumsuz kampan-
yalara rağmen yeniden ve çok daha güzel 
bir şekilde İstanbul’un kültür sanat hayatına 
kazandırdıklarını aktaran Erdoğan, şöyle 

devam etti: “Diğer yandan Cumhuriyeti-
mizin 100’üncü yılını 100 yeni kütüphaneyle 
karşılama hedefimize adım adım yaklaşı-
yoruz. Bir taraftan Kültür ve Turizm Ba-
kanlığımız diğer taraftan Millet Bahçeleri 
bünyesindeki kütüphane çalışmalarıyla 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, öte yandan 
belediyelerimiz, ülkemizi ve gençlerimizi 
kitapla buluşturmak için canla başla çalışıyor. 
Tabii üniversitelerimizin ve sivil toplum 
kuruluşlarımızın son dönemde 
bu konuda gösterdiği gayretlerin 
de yakın takipçisiyiz. Yeni bir an-
layışla dönüştürdüğümüz ve inşa et-
tiğimiz kütüphanelerimizin gençlerimiz 
nezdinde gördüğü kabule gittiğim her yerde 
şahit oluyorum. Eskiler ‘şerefü’l mekin bil 
mekan’ derler. Yani bir mekanın şerefi, de-
ğeri, anlamı orada bulunanlarladır. Bu ma-
nanın bu sözün en iyi vücut bulduğu yerlerin 
kütüphaneler olduğuna inanıyorum. İşte 
burası böyle bir eserdir.” 

RAMİ KÜTÜPHANESİ’NDE  
ÜCRETSİZ İKRAM YAPILACAK 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
gençlerle birlikte tüm vatandaşların kü-
tüphaneyle ünsiyeti ne kadar güçlendirilirse 
geleceğin o derece emniyette olacağının 
altını çizerek, “Az önce buradaki bir Anadolu 
Lisesi’nin mensubu gençlerimizle bir arada 
olduk. Ve ‘Cumhurbaşkanım 5 dakikada 
artık okulumuzdan buraya geliyoruz’ dediler. 
5 dakika. ‘Başka?’ dedim, ‘Onları da söyleyin 
bakalım.’ Artık burada çorbanızı içecek mi-
siniz? İçeceksiniz. Çayınızı içecek misiniz? 
İçeceksiniz. Kahvenizi içecek misiniz? İçe-
ceksiniz. Kek, onu da yiyeceksiniz, para 
yok. Tabii çok mutlular. Yarın sabahtan iti-
baren bu uygulama da başlıyor.” diye ko-
nuştu. Geriye doğru bakıldığında, kütüp-
hanelerin ne kadar zengin, ne kadar yaygın, 
ne kadar hareketliyse medeniyetin o derece 
ürettiğini, devletin o derece güçlü, milletin 
o derece müreffeh olduğunu dile getiren 
Erdoğan, “Bizim medeniyetimiz kitapla, 
defterle, kalemle, mürekkeple, okumakla, 
anlamakla, sormakla, anlatmakla yoğrul-
muş, ilimle irfanla hikmet ve tefekkürle 

kıvamını bulmuştur. Duvarları kitaplarla 
dolu bir kütüphaneyi en kıymetli hazine-
lerden daha üstün tutan ecdadımız, her 
kütüphaneyi cennetten bir köşke benzet-
miştir. Alimleri, gölgelerinde soluklanılan 
cennet ağaçlarıyla kıyaslayan ecdat, onların 
eserlerini de bu ağaçların meyveleri 
olarak görmüştür. Elhamdülillah, nasıl 
bir ecdada sahibiz. İnşallah biz de 
onlara layık oluruz.” değerlendir-

mesini yaptı. Erdoğan, hayırlı 
işlerin her 
biri gibi 

ilim, ir-
fan, kültür, 
sanat faali-
yetlerini de 
ibadet aşkıy-
la yürüten 
milletin, bu 
vasfı sayesin-
de asırlarca 
dünyaya ışık tuttuğunu, halen el üstünde 
tutulan eserler verdiğini aktararak, konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Kütüphanelerimizin 
sembolü olduğu bereketli medeniyet ikli-
mimiz, yerini fikri ve manevi kuraklığa bı-
raktıkça bu tablonun yerini gerileme, rehavet, 
sefalet almıştır. Kimi dönemlerde bu kuraklık 
iklimi özellikle tesis edilmiş, özellikle başı-
mıza bir kara bulut gibi çöktürülmüştür. 
Ülkemizde yıllarca eğitim öğretimi ve en-
telektüel faaliyetleri hep tek yönlü bir for-
matlama aracı hem de belirli kesimlere 
mahsus bir ayrıcalık olarak tutmaya çalışan 
zihniyetin yol açtığı kısırlığı yaşadık. Ço-
cuklarımızı ya okullara hiç almıyorlardı ya 
da faşizan baskılarla kendi ideolojik sap-
lantıları doğrultusunda biçimlendirmeye 
çalışıyorlardı. Rahmetli Menderes’in baş-
lattığı, rahmetli Özal’ın sürdürdüğü bu ül-
kenin asli unsuru olan milletin evlatlarının 
akademiden bürokrasiye, medyadan iş dün-

yasına her alanda önlerini açma çabalarını 
hayırla yad ediyoruz. Biz de hükümete gel-
diğimiz günden beri adalet, hak, hakkaniyet 
ve fırsat eşitliği temelinde hiçbir ayrım gö-
zetmeksizin, ülkemizin her köşesini ve mil-
letimizin tamamını kuşatacak şekilde bu 
anlayışla çalıştık, çabaladık.” 

“TÜKETEN DEĞİL, ÜRETEN  
BİR TÜRKİYE İÇİN GECE  
GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Takip eden 

değil, öncülük yapan, diğer alanlar gibi 
kültürde de kendisine sunulanları tüketen 
değil, üreten bir Türkiye için gece gündüz 
çalışıyoruz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Kitap ithali yapacağız, dünyanın 
dört bir yanından ve Rami Kütüphane-
mizin bu uluslararası özelliğini de çok 
daha güçlü hale getirmiş olacağız.” ifa-
delerini kullandı. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 

“Rami’yi sadece bir 
kütüphane değil pek 

çok faaliyetin de 
yapılabileceği bir 

kültür merkezi olarak 
planladık.” dedi.

Erdoğan dev bir eseri 
daha hizmete açtı

Altun, The National News gazete-
sinin Türkiye’nin dış ve milli güvenlik 
politikası ile Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a yönelik gerçek dışı 
ifadeler içeren köşe yazısını eleştiren 
bir mektup kaleme aldı. Altun’un mek-
tubu bugün The National News’te ya-
yımlandı. Mektubunda Rashida Derg-
ham’ın “Dünyanın geri kalanı Erdo-
ğan’ın yeniden seçilme çabasına nasıl 
bakıyor?” başlıklı yazısında 
Türkiye’de yapılacak 
seçimlerin yalnızca 
yerel öneme değil, 
jeopolitik etkilere 
sahip olacağını 
haklı olarak ifade 
ettiğini belirten Al-
tun, Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın “böl-
gesel ve küresel jeo-
politik arenada” önem-
li bir aktör olduğunun 
da doğru olduğunu bil-
dirdi. Öte yandan yazarın 
Türk dış ve milli gü-
venlik politikala-
rını iç siyasete 
bağlamasına 
katılmadığını 
ifade eden 
Altun, esasen 
Cumhurbaş-
kanı Erdo-
ğan’ın başlıca 
politika ka-

rarlarının belirsizliğin giderek arttığı 
dünyada Türk vatandaşlarını ve çıkar-
larını koruma azmini yansıttığını vur-
guladı. Altun, mektubunda şunlara 
yer verdi: “Ülkemizin, Suriye krizine 
nasıl tepki verdiği akıllara gelecektir. 
Dünyanın en çok Suriyeli sığınmacı 
ağırlayan ülkesi olan Türkiye, DEAŞ’ın 
yanı sıra dünyanın terör örgütü olarak 
tanıdığı PKK ve bu örgütün Suriye 
kolu olan YPG’ye karşı yürütülen te-
rörle mücadele operasyonlarında aktif 
bir rol üstlenmiştir. Bu bölgede ‘istik-
rarlaştırıcı’ bir rol oynama konusunda 
kararlılığımızı sürdürüyoruz. Türki-
ye’nin Suriye kaynaklı terör tehditlerine 
cevabını iç siyasete bağlama çabaları 
ise Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan 
silahlı grupların hem Türk vatandaş-

larına hem de milyonlarca Suriye-
linin sığındığı güvenli bölgelere 
yönelik sayısız saldırısını göz 
ardı etmektedir. Benzer bir şe-
kilde Türkiye, Rusya-Ukrayna 
Savaşı’nı engellemek ve durdur-
mak için yapıcı ve gerçekçi bir 

yaklaşım benimsemiştir. Savaş 
gemilerinin Karadeniz’e girişini 

engellemekle birlikte Cumhur-
başkanı Erdoğan, Zelenski 

ve Putin’le olan 
kişisel iliş-

kisinden 
ist i fade 
e d e r e k 
bölgede 
barış ve 
istikrara 

h i z m e t 
etmiştir. 
Cumhur-

başkanımı-
zın çabaları 

neticesinde Türkiye, Rus ve Ukraynalı 
yetkililer ve hatta dışişleri bakanları 
arasında toplantılara ev sahipliği yap-
mış ve küresel gıda krizini engelleyen 
gıda koridorunun açılmasını sağla-
mıştır. İlaveten Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın yönetimi, esir takasının ya-
pılmasında anahtar rol oynamıştır.” 

Türkiye’nin Amerikan ve Rus is-
tihbarat başkanlarının buluşmasına 
ev sahipliği yaptığını anımsatan Altun, 
“Böylece Karadeniz’deki nükleer tehdit 
kontrol altına alınmıştır. Ayrıca Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın ‘NATO’nun ba-
şını ağrıttığı’ ifadesi de haksız ve gerçek 
dışı bir yorumdur. İttifak’a 1952’de 
katılan Türkiye, örgütün en güçlü üye-
leri arasındadır. NATO’nun ikinci büyük 
ordusunu komuta etmekle birlikte Af-
ganistan ve Kosova gibi yerlerde icra 
edilen operasyonlara aktif katkı sun-
muştur.” ifadesini kullandı. İsveç ve 
Finlandiya’nın üyelik başvuruları ko-
nusunda da Türkiye’nin NATO’nun 
açık kapı politikasına desteğinin sür-
düğünü ifade ettiğini hatırlatan Altun, 
ancak bu ülkelerin İttifak’ın değerlerine 
zarar vermesinden endişe duyduğu 
bazı politikalarını gözden geçirmesini 
istediğini belirtti. Altun, Türkiye’nin 
dış ve milli güvenlik politikalarının 
Türk milletinin çıkarlarını yansıttığının 
altını çizerek “Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın liderliğinde küresel bir aktör 
haline gelen ülkemiz, emrivakileri ve 
uluslararası hukuk ihlallerini kabul et-
meksizin yapıcı ve istikrarlaştırıcı 
adımlar atmayı sürdürecektir. Yabancı 
devletlerin ne düşündüğünden bağım-
sız olarak ülkemizin geleceğini ancak 
seçimlerde oy kullanacak Türk vatan-
daşları belirleyecektir.” değerlendir-
mesinde bulundu. (AA)

Bozdağ, tüm başsavcılıklara Aile İçi 
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ko-
nusunda genelge gönderdi. Kadına karşı 
şiddetin önlenmesinde etkin mücadeleye 
vurgu yapılan genelgede, ihtisaslaşmanın 
sağlanması amacıyla Aile İçi ve Kadına 
Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bü-
rolarında görevli Cumhuriyet savcılarının 
zorunlu durumlar dışında farklı işlerde 
görevlendirilmemesi istendi. Bu amaca 
aykırı iş bölümü değişikliği yapılmaması 
hususunda gerekli dikkat ve özenin gös-
terilmesi gerektiğinin vurgulandığı ge-
nelgede, ayrıca 27 Aralık 2019 tarihli ve 
1584 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu 
kararıyla 6284 Sayılı Kanun’da düzenlenen 
tedbir kararlarını vermek üzere, her ad-
liyede belirli aile mahkemelerinin görev-
lendirildiği hatırlatıldı. Genelgede, Cum-
huriyet başsavcılıklarına doğrudan yapılan 
şikayet başvurularında, mağdurun be-
yanının bizzat Cumhuriyet savcısı tara-
fından alınması talep edildi. Genelgede, 
şiddet olayına ilişkin delillerin ivedi şekilde 
toplanması, mağdurun beyanının özel 
ortamda alınması, şüpheli ile yüz yüze 
gelmesinde sakınca bulunduğu değer-
lendirilen mağdurun beyanının adli gö-
rüşme odasında uzman aracılığıyla alın-
ması istendi. 

Genelgede, özellikle nitelikli ve tek-
rarlanan şiddet vakalarının önlenmesi 
için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği 
vurgulandı. Genelgeye göre, tedbir ta-
leplerinde UYAP kayıtları incelenerek ta-
raflar hakkında 6284 Sayılı Kanun kap-
samında daha önce verilmiş tedbir kararı, 
soruşturma ve kovuşturma dosyası ile 
risk oluşturabilecek bir davanın bulunup 
bulunmadığı da araştırılacak. Nitelikli 
veya tekrarlanan şiddet vakalarını içerenler 
başta olmak üzere, soruşturmalarda şüp-
heli hakkında uzaklaştırma veya yaklaş-
mama tedbirleriyle elektronik kelepçe 
gibi teknik yöntemlerle takip kararı ve-
rilmesi de talep edilecek. Böylece uzak-
laştırma veya yaklaşmama tedbirleri etkin 
şekilde uygulanacak. 

CEZA İNFAZ KURUMLARINDAN  
AYRILMA HALİNDE  
KOLLUĞA BİLDİRİM 
Genelgede, ayrıca Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nda konuyla ilgili yapılan deği-
şiklikler hatırlatıldı. Daha önce 63 Sayılı 
Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde dü-
zenlenen, kasten öldürme ve bu suça te-
şebbüs, neticesi sebebiyle ağırlaşmış ya-
ralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli 
cinsel saldırı ve neticesi sebebiyle ağır-
laşmış işkence suçlarından tutuklu ya da 
hükümlü bulunan kişilerin ceza infaz ku-
rumlarından tahliye olması veya firar et-
mesi halinde ceza infaz kurumu müdür-
lüğünce mağdurun bulunduğu yer kolluk 
birimine bildirimde bulunulma zorunlu-
luğuna ek olarak genelgeyle izin nedeniyle 
ceza infaz kurumundan ayrılma duru-
munda da aynı şekilde bildirim yapılma-
sının sağlanması istendi. (AA)

Bozdağ’dan 
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genelgesi

Bozdağ’dan 
kadına şiddetin 
önlenmesi 
genelgesi

Bozdağ’dan 
kadına şiddetin 
önlenmesi 
genelgesi

Bozdağ’dan 
kadına şiddetin 
önlenmesi 
genelgesi

Bozdağ’dan 
kadına şiddetin 
önlenmesi 
genelgesi

Bozdağ’dan 
kadına şiddetin 
önlenmesi 
genelgesi

Bozdağ’dan 
kadına şiddetin 
önlenmesi 
genelgesi

Bozdağ’dan 
kadına şiddetin 
önlenmesi 
genelgesi

Bozdağ’dan 
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
Cumhuriyet başsavcılıklarına 
doğrudan yaptıkları 
şikayetlerde şiddet mağduru 
kadınların beyanının bizzat 
Cumhuriyet savcısı 
tarafından alınmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, 
“Ülkemiz, emrivakileri ve 
uluslararası hukuk ihlallerini 
kabul etmeksizin yapıcı ve 
istikrarlaştırıcı adımlar 
atmayı sürdürecektir” 
ifadelerini kullandı.

Altun’dan, The National 
News’e sert tepki
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İstanbul Bakırköy’deki evinde ha-
yatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan, 
son yolculuğuna uğurlandı. 

Sanatçı Burhan Çaçan’ın cenazesi, 
Fatih Camisi’nde öğle vaktini mü-
teakip kılınan cenaze namazının ar-
dından Edirnekapı Mezarlığı’nda top-
rağa verildi. Taziyeleri sanatçının eşi 
Yasemin Çaçan ile oğulları Furkan 
ve Kutsal Çaçan’ın kabul ettiği törene 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan, TBMM 
Başkanvekili Celal Adan, Ağrı Belediye 
Başkanı Savcı Sayan ile sanatçılar Se-
lami Şahin, Nuri Alço, Aydın Aydın, 
Ferman Toprak ve Ahmet Selçuk 
İlkan katıldı. Basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan Ahmet Selçuk 
İlkan, ölümün hayatın gerçeği oldu-
ğunu belirterek, “Çok yakın bir dos-
tumdu, çok hatıralarımız var kelimeler 
boğazımda düğümleniyor. Allah rah-
met eylesin, başımız sağ olsun.” dedi. 
Müzisyen Selami Şahin ise Çaçan’ı 
erken yaşta kaybettiklerini söyleyerek, 
“Ateş düştüğü yeri yakar. Allah ailesine 
sabırlar versin. Çok anılarımız var. 
Benim çok bestemi okudu. Söyleyecek 
söz bulamıyorum.” diye konuştu. 

MÜZİĞE 1978’DE  
TRT YARIŞMASINI  
KAZANARAK BAŞLADI 
“Çakmak Çakmağa Geldik”, “Ayaz 

Geceler” ve “Neden Geldim İstanbul’a” 
adlı eserlerin de aralarında olduğu 
çok sayıda unutulmaz albüme imza 
atan Türk halk müziği sanatçısı ve 
oyuncu Burhan Çaçan 63 yaşında 
vefat etti. Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde 
1960’ta dünyaya gelen sanatçı, TRT 
Erzurum Radyosunun 1978’de açtığı 
amatör sesler yarışmasını kazanarak 
müzik dünyasına adım attı. Başarılı 
sanatçı, 1981’de “Sefa Geldin” adlı ilk 
albümünü çıkardı. Daha sonra “Kızlar 
Çıktı Çayıra”, “Deh Deyin Kızlar”, 
“Ben Yarime Neler Alayım”, “İpek 
Mendil”, “Memik Oğlan”, “Ayaz Ge-
celer”, “Yağ Yağmur”, “Vurun Dalgalar”, 
“Sen Nerdesin- Kış”, “Damla Damla”, 
“Senden Sonra”, “Çakmak Çakmağa 
Geldik”, “Mevlüt ve İlahiler”, “Neden 
Geldim İstanbul’a”, “Beni Anneme 
Götürün”, “Unutulmayanlar 1”, “Na-
mussuz Ayrılık”, “İlahiler 99”, “Alın-
yazım”, “Türküleri Özledim”, “Gecenin 
Yarısı”, “Sus Dinle”, “Yalan”, “Sabaha 
Kadar”, “Zor Akşamlar”, “Bu Gece” 
ve “Bu da mı Yalan” adlı albümleri 
müzikseverlerle buluşturdu. Burhan 
Çaçan ayrıca “Makber”, “Ağlama Yav-
rum”, “Yetim Cemo”, “Her Yer Ka-
ranlık”, “Ayaz Geceler” ve “Yağ Yağmur” 
adlı filmlerde de rol aldı. (AA)

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 
Stockholm’de tarihi belediye binası önünde 
toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG 
destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a benzetilen bir kuklayı, binanın 
önündeki direğe asmasına tepki gösterdi. 
Destici, “Bu çirkin, hadsiz eylemin faillerini 
ve eyleme göz yuman İsveç hükümetini 
kınıyorum. Yaşananlar, Türkiye’nin terörle 
mücadelesindeki ısrarını ve kararlılığını 
bir kez daha doğrulamıştır. İsveç, teröristlere 
sahip çıktığı sürece NATO’ya üyelik için 
Türkiye’den vize alamamalıdır.” ifadelerini 
kullandı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 
da yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: 
“İsveç’te Türkiye Cumhurbaşkanı’nı hedef 
alan PKK terör eylemi basit bir olay değildir, 
şiddetle kınıyorum. Bu andan itibaren İs-
veç’in ne NATO ne de başka zeminlerdeki 
talepleri asla kabul göremez. Topyekun bir 
saldırı sistematik olarak sürmektedir. Tür-
kiye bataklığa odaklanmalıdır.” Memleket 
Partisinin sosyal medya hesabından yapılan 
paylaşımda, “İsveç’te hain terör örgütü 

mensupları tarafından Türkiye Cumhuri-
yeti’ne ve Cumhurbaşkanı’na yönelik dü-
zenlenen çirkin saldırıyı kabul etmiyor ve 
şiddetle kınıyoruz. İsveç yetkili makamla-
rının, sorumluları ivedilikle yargı önüne 
çıkarmasını talep ediyoruz.” değerlendir-
mesinde bulunuldu. Vatan Partisi Genel 
Başkanı Doğu Perinçek, sosyal medya he-
sabından yaptığı paylaşımda İsveç’teki 
PKK eyleminin yalnızca Cumhurbaşkanı’nı 
değil, Türk devletini ve Türk milletini de 
hedef aldığını bildirdi. Perinçek, “Türkiye 
Cumhuriyeti’ne ve Cumhurbaşkanı’na şid-
det tehdidinde bulunanlar Türk ordusunun 
ve Türk polisinin ayakları altında kalmaya 
mahkumdurlar. ABD devletinin dergilerinde 
Türkiye seçimleriyle ilgili ‘kan banyosu 
olacak’ değerlendirmeleri yapılıyor. ABD, 
piyonlarını sahaya sürdü. PKK’nın kandırdığı 
gençler, ayaklar altında kalmamak için eli-
nizdeki Amerikan-İsrail silahlarını bırakın, 
Türk devletine teslim olun.” değerlendir-
mesini yaptı. Saadet Partisi Sözcüsü Birol 
Aydın, açıklamasında İsveç’te terör örgütü 
destekçilerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde gerçek-
leştirdikleri alçak ve iğrenç eylemi şiddetle 
kınadıklarını belirterek “Teröre ve terö-
ristlere kol kanat geren ülkeler, bu davra-
nışlarının bumerang gibi kendilerine dö-
neceklerini asla unutmamalıdır.” ifadelerini 
kullandı. Yeniden Refah Partisinin sosyal 
medya hesabından yapılan açıklamada da 
şunları kaydedildi: “İsveç’te hain terör 
örgütü PKK’ya mensup kişilerin Türkiye 
Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
yönelik provokasyon girişimini şiddetle 
kınıyoruz. İsveç makamlarını sorumluluk-
larını yerine getirmeye davet ediyoruz.” 
(AA)

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, BİK 
Genel Kurulu 31. Dönem Olağanüstü Top-
lantısı, 31 üyenin katılımıyla Genel Müdürlük 
binasında gerçekleştirildi. Genel Müdür Cavit 
Erkılınç, toplantının açılışında, 7418 sayılı 
Kanunla süreli yayın sayılan internet haber 
sitelerine, resmi ilan ve reklam verilmesine 
ilişkin tüm süreci yürütme görevinin BİK’e 
verildiğini anımsattı.Eylül 2021’den itibaren 
titizlikle sürdürülen çalışmalarda, yasanın 
çıkarılması kadar bir diğer önemli aşamanın 
da ilgili mevzuatın hazırlanması olduğunu 
vurgulayan Erkılınç, Resmi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği’nin geniş katılımlı müzakereler 
sonrasında hazırlandığını belirtti. Anadolu’yu 
karış karış gezdiklerini, 820’nin üzerinde ga-
zetenin temsilcisiyle bir araya geldiklerini ve 
onlara haklarını koruyacaklarına dair söz 
verdiklerini aktaran Erkılınç, şunları kaydetti: 
“Ardından TBMM’nin yolunu tutarak bizi 
doğrudan ilgilendiren maddelerin çıkması 
için yoğun girişimlerde bulunduk. Aynı za-
manda kurumumuz bünyesinde çalışma gru-
bu ve mevzuat hazırlama grubu oluşturduk. 
20’ye yakın arkadaşımız iki ayı aşkın bir süre 
geceli gündüzlü çalıştı. Bu arada 756 gazetenin 
internet sitesi temsilcilerini dinledik. Sonra 
20 yaygın gazetenin internet sitesi yönetici-
lerini kurumumuzda ağırladık. Yoğun ziyaretçi 
trafiği alan internet haber sitelerinden yaklaşık 
30 temsilci burada görüşlerini ifade etti. Sa-
hanın nabzını tutan il müdürlerimizin üç 
ayrı toplantıda görüşlerini aldık, yazılı ra-
porlarını değerlendirdik. Medyaya ilişkin ça-
lışma yürüten iletişimci ve hukukçu akade-
misyenler ile meslek profesyoneli çalışanlarla 
toplantılar yaptık. Bunların arasında Genel 
Kurul üyelerimiz de var.” Erkılınç, 16 büyük 
ildeki 32 internet sitesinden ziyaretçi sayıları, 
asgari kadro gibi temel kriterlere dair görüş-
lerini aldıklarını, İstanbul merkezli büyük 
internet haber sitelerini, dijital reklam ajans-
larını, medya planlama şirketlerini, dijital 
ölçümleme firmalarını ziyaret ettiklerini an-
lattı. Meslek örgütleri başta olmak üzere 

birebir görüşmeler yaptıklarını, ulaşabildikleri 
herkese anket formu dağıtarak görüşlerini 
aldıklarını, gelen her yazılı çalışmayı komisyona 
havale ettiklerini ve sözlü olanları not ettik-
lerini aktaran Erkılınç, “Üzerimize düşeni 
yaptığımıza yürekten inanıyorum. Bu yö-
netmelik hepimizin yönetmeliği olsun isti-
yoruz.” ifadelerini kullandı. 

“SINIRSIZ İLAN PASTASI  
OLMADIĞININ BİLE  
FARKINDA DEĞİLLER” 
Sürecin başında yola çıkarken ne söy-

lendiyse bugün de aynı şeyleri söylediklerinin 
altını çizen Erkılınç, dün “Gazeteme do-
kunma” diyenlerin, bugün “İnternetime do-
kunma” dediğini kaydetti. “Düne kadar 
resmi olarak gazeteci sayılmayanlar veya 
mecraları haber platformu olarak görülme-
yenler, bugün yönetmelik üzerinden bizleri 
itham yarışına girişiyor.” ifadesini kullanan 
Erkılınç, gerçekten hak eden, kurumsallaşmış, 
istihdam sağlayan ve gerçekten kamu görevi 
yapacak süreli yayınlara resmi ilan vermek 
niyetinde olduklarını belirtti. Erkılınç, “Dün 
satmayan gazetelere ilan vermekle suçla-
yanların yanına bugün tıklanmayan internet 
haber sitelerine ilan verme suçlaması eklensin 
istiyorlar. Üstelik sınırsız ilan pastası olma-
dığının bile farkında değiller.” açıklamasını 
yaptı. Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin 
birçok kez tadil edildiğine değinen Erkılınç, 
mükemmel bir yönetmelik hazırladığını 
iddia etmediklerini, ihtiyaç duyulması halinde 
bu yönetmelik için de değişikliklerin söz 
konusu olabileceğini ifade etti. Başkanlık 
Divanının oluşturulmasının ardından sıra-
sıyla Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, 
Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, Basın İlan 
Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği, Resmi 
İlan ve Reklamların Elektronik Ortamda 
Alınıp Dağıtılmasına İlişkin Yönetmelik ile 
İnternet Haber Sitelerine İlişkin Resmi İlan 
Fiyat Tarifesinde değişiklik yapılmasını ön-
gören yönetim kurulu tekliflerinin yer aldığı 
gündem onaya sunularak kabul edildi. Daha 
sonra İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler 
Komisyonları, kabul edilen gündem mad-
deleri doğrultusunda çalışmalarına 
başladı.Komisyonların çalışmalarını tamam-
lamasının ardından Genel Kurulun ikinci 
oturumuna geçildi. Komisyonların görüşleri 
alındıktan sonra oylanan Yönetim Kurulu 
teklifleri kabul edildi. (AA) 

Milli Savunma Bakanlığınca, Ge-
nel Maksat Helikopteri Te-
dariki Projesi kapsa-
mında ilk T-70 tipi 
helikopterin Hava 
Kuvvetleri Komu-
tanlığına teslim 
edildiği bildirildi. 

T-70 tipi helikop-
terin teslimatına ilişkin 
görüntüler, Milli Savunma Bakan-

lığına ait sosyal medya hesaplarından 
paylaşıldı. Paylaşımda, teslim 

töreninin Türk Havacılık 
ve Uzay Sanayii (TU-

SAŞ) tesislerinde icra 
edildiği ve teslim alı-
nan helikopterin gö-

rev yapacağı 3’üncü 
Ana Jet Üs Komutanlı-

ğında su takı töreniyle kar-
şılandığı duyuruldu. (AA)

Ticaret Bakanlığı Gümrük Mu-
hafaza ekipleri, Hatay İskende-
run’da limana yanaşan bir gemide 
bulunan 3 bin 800 ton ağırlığında 
farklı türden tehlikeli atığın ülkeye 
girişini önledi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, İskenderun’da limana yanaşan 
bir geminin taşıdığı yük, kaçakçı-
lıkla mücadele kapsamında yapılan 
analizler neticesinde “riskli” bu-
lundu. Belgeleri kontrol edildiğinde 
“çinko” olarak beyan edildiği gö-
rülen eşyadan numune alınırken, 
eşyanın liman sahasına indirilme-
sinin ardından inceleme başlatıldı. 
Analiz sonucunda eşyanın cüruf, 
baca tozu ve kül gibi çeşitli mater-
yallerin karışımından oluştuğu tes-
pit edildi. Söz konusu maddelerin 
ağır metal içeren tehlikeli atık ol-
duğu, aynı zamanda ithali yasak 
eşyalardan olduğu belirlendi. Bu 
kapsamda 3 bin 800 ton ağırlığın-
daki atık maddenin Gümrük Mu-
hafaza ekipleri tarafından ülkeye 
girişine izin verilmedi. Söz konusu 
eşya için idari yaptırım uygulanarak 
mahrece iade (çıkış ülkesine/tica-
retin yapıldığı ülkeye geri gönde-
rilmesi) işlemleri başlatıldı. Olayla 
ilgili soruşturma, İskenderun Cum-
huriyet Başsavcılığı nezdinde de-
vam ediyor. (AA)

Hatay’da 3 bin 
800 ton tehlikeli 
atık yakalandı

Burhan Çaçan, 
son yolculuğuna 
uğurlandı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu, TRT Haber canlı yayınına katıla-
rak, İsveç’in başkenti Stockholm’de 
tarihi belediye binası önünde top-
lanan bir grup terör örgütü PKK 

destekçisinin, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ı hedef almasına ilgili açıkla-
malarda bulundu. Terör örgütü 
PKK/YPG’nin İsveç’te terör propa-
gandasına devam ettiğini kaydeden 
Çavuşoğlu, “Hedefleri sadece Cum-
hurbaşkanı değil, terör örgütünün 
esas hedefi Türkiye, ikinci hedefi 
İsveç’in NATO üyeliğini engellemek. 
İsveç’in NATO üyeliğini engellemek 
için de provokasyonlara devam edi-
yor.” diye konuştu. Çavuşoğlu, son 
terör propagandasının belediye bi-
nasının önünde, şehrin merkezinde, 
herkesin görebileceği bir yerde ya-
pıldığını ve bunun mazeretinin ola-
mayacağını belirterek, “Buna tepkisiz 
kalamazdık, İsveç’in Ankara Büyük-
elçisini arkadaşlarımız bakanlığa ça-

ğırarak gerekli tepkiyi gösterdiler, 
aynı şekilde Stockholm Büyükelçimiz 
de Stockholm’de girişimlerde bulu-
narak Türkiye’nin tepkisini iletti.” 
dedi. “İsveç’ten beklentilerimizin 
karşılanması gerekiyor. Terörle mü-
cadele alanında gerekli adımları at-
maları gerekiyor.” ifadesini kullanan 
Çavuşoğlu, İsveç’te terör propagan-
dasının engellenmesi gerektiğini vur-
guladı. Çavuşoğlu, İsveç’in terör ör-
gütleriyle mücadelede kendilerine 
söz verdiğini hatırlatarak, “Yeni hü-
kümetten olumlu adımlar gördük, 
açıklamalarda olumlu, eski hükümete 
göre bu konuda biraz daha kararlılar 
ama sözde kararlılık göstermek ol-
maz, eylemde görmemiz lazım. Yü-
kümlülüklerini yerine getirmeleri 

gerekiyor.” değerlendirmesinde bu-
lundu. “PKK/YPG, İsveç’in NATO 
üyeliği yoluna mayınları döşüyor. 
Bu mayınları temizlemek de bu ma-
yınlara bilerek basmak da İsveç’in 
tercihidir.” diyen Çavuşoğlu, Türki-
ye’nin terör kaygılarını NATO müt-
tefiklerinin anlaması gerektiğini, İs-
veç ve Finlandiya’nın bu konuda 
Türkiye’yi daha fazla anlaması ge-
rektiğini söyledi. Çavuşoğlu, yapı-
lanın ifade özgürlüğüne girmediğini, 
bir terör propagandası olduğunu be-
lirterek, “Şehrin merkezinde, bele-
diyenin önünde yapılmaları tam bir 
kepazeliktir. ‘Bu ne demek?’ İsveç 
yetkilileri buna göz yumuyor ve izin 
veriyor demektir. Onlar izin ver-
mezse bunu yapamazlar.” dedi. (AA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Stockholm’da 
terör örgütü PKK 
yandaşlarının 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
hedef alan propagandasına 
ilişkin, “PKK/YPG, İsveç’in 
NATO üyeliği yoluna 
mayınları döşüyor.” dedi.

Resmi İlan yönetmeliği 
kabul edildiOlağanüstü toplanan Basın 

İlan Kurumu (BİK) Genel 
Kurulu, 1 Nisan’dan itibaren 
resmi ilan ve reklam 
yayımlayacak internet haber 
sitelerine ilişkin usul ve 
esasları düzenleyen 
yönetmeliği kabul etti. PKK’nın İsveç’teki 

provokasyonlarına 
siyasetten tepki
Siyasi partiler, terör  
örgütü PKK/YPG 
destekçilerinin İsveç’in 
başkenti Stockholm’deki 
provokasyonlarına  
tepki gösterdi.

Hava kuvvetlerine ilk T-70 tipi 
helikopter teslim edildi
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Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2693

Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

KENT REHBERi
n Polis İmdat 
n Jandarma İmdat 
n Yangın İhbar 
n Orman yangını ihbar 
n Acil Servis 
n Bilinmeyen Numaralar 
n Zabıta

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Ta-
ban’ın kış dönemlerinde gerçekleştirdiği 
“Bereket Sofrası Halk Günleri Buluşma-
ları” devam ediyor. Her hafta cuma 
sabahı farklı bir camide düzenlenen “Be-
reket Sofrası” halk günleri buluşmalarının 
bu haftaki durağı Alanyurt’ta Cumhuriyet 
Mahallesi köy içi Merkez Camisi oldu. 
Birlik ve beraberliğin artması ve vatan-
daşlar ile kucaklaşma adına düzenlenen 
Bereket Sofrası buluşmasında vatandaşlar 
istek, şikayet ve dileklerini ilk ağızdan 
Başkan Taban ve ilgili yöneticilere iletme 
fırsatı buldu. Kılınan sabah namazının 
ardından mahalle sakinleri ve cami ce-
maatiyle simit, zeytin ve peynir ile kahv-
altı yapılırken, aynı zamanda mahallenin 
ve bölgenin sorunları dinlenerek birlikte 
ortak çözümler üretiliyor. Belediye Baş-
kanı Alper Taban ile beraberindeki Başkan 
Yardımcıları, AK Parti İlçe Başkanı Mus-
tafa Durmuş, meclis üyeleri ve AK Partili 
yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen Be-
reket Sofrası etkinliğinde, sabah nama-
zının kılınmasının ardından caminin av-
lusunda bulunan çay ocağında cemaatle 
birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, 
peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası 
vatandaşlara hitaben konuşan Belediye 
Başkanı Alper Taban, “Her cuma farklı 

bir mahallemizde, farklı bir camimizde 
hem namazlarımızı eda edelim hem de 
Bereket Sofrası adı altında kurduğumuz 
bu sofralarda birlikte nasiplenelim istedik. 
Bu geleneği uzunca bir süredir devam 
ettiriyoruz. Sizler de bugün katıldınız, 
bizleri yalnız bırakmadınız. Bu vesileyle 
beraber aslında vatandaşlarımızla bir 
araya geliyoruz. Bu buluşmalar sırasında 
vatandaşlarımızın bize iletmek istediği, 
aktarmak istediği önerileri, talepleri, 
eleştirileri, tavsiyeleri anlamında da her 
ne varsa bunları da gitmişken dinlemiş 
oluyoruz. Bunlar da bizim açımızdan 
faydalı oluyor. Mutlaka bizim bildiğimiz, 
vatandaşın görmediği, bilmediği, duy-
madığı, çalışmalar esnasında acaba Be-
lediye Başkanımızın ya da belediye çalı-
şanlarımızın bundan haberi yok mu? 
Bu sorunları görmüyor mu dediği şeyler 
olabilir. Elbette ki pek çok sorunun far-
kındayız, yapılan işlerin farkındayız. La-
kin hayat öyle bir şey ki yaptığınız eskiyor. 
Ya da yapamadığınız sizi bekliyor” dedi. 

“ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞI  
CAN KULAĞI İLE DİNLEMEK” 

İnegöl’ün çok hızlı büyüyen, hızlı ge-
lişen bir şehir olduğuna dikkat çeken 
Başkan Taban, “Sanayisiyle, nüfusuyla, 

araç sayısıyla pek çok vilayeti geride bı-
rakmış bir ilçe. Ancak tabi gelişme hızı 
ne olursa olsun biz de ihtiyaç olan ko-
nuları çözmeye gayret ediyoruz. Özellikle 
bu dönem içerisinde çalışma arkadaşla-
rıma da ifade ettiğim, önceliklendirdi-
ğimiz konulardan biri vatandaşı can ku-
lağıyla dinlemek. Vatandaş bizden ne 
bekliyoruz? Bizim kafamıza göre belir-
leyip yaptığımız işlerden ziyade, vatan-
daşın kafasındaki beklenti ne? Bizden 
isteği, talebi ne? Bunları görmeye çalışı-
yoruz. Bugün İlçe Başkanımız, yöneti-
cilerimiz, meclis üyelerimiz, çalışma ar-
kadaşlarım hepsi buradalar. Bu sofraları 
hep birlikte kuruyor ve yürütüyoruz. 
Bugün de sizlerin bize sormak, aktarmak 
istediği ne varsa dinlemek istiyoruz” 
diye konuştu. 

ALANYURT, AKHİSAR VE  
YENİ İNEGÖL’DE ALTYAPI  
ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR 

Alanyurt bölgesinde de altyapı çalış-
malarının başlayacağını açıklayan Başkan 
Taban, şöyle devam etti, “Alanyurt’ta 
eskiden bu yana zaman zaman su so-
runları iletildiğini hatırlıyorum. İnegöl’de 
birinci etap içme suyu çalışmalarını ta-
mamlamak üzereyiz. İkinci etapta da 

kalan kısımlar devam edecek. Bu kısımlar; 
Alanyurt, Akhisar, Yeni İnegöl dediğimiz 
bölgeleri kapsayacak. Büyükşehir Bele-
diyemiz ikinci etap ihalesini yaptı. Mev-
sim şartlarına göre Mart-Nisan gibi ilgili 
müteahhit firma çalışmalarına başlar. 
Yaklaşık 45 milyon Euro, 900 milyon 
TL gibi bir bedelle ikinci etap çalışmaları 
başlayacak. Bu çalışmalar ciddi anlamda 
vatandaşı, bizleri, sahayı yoruyor. Hayat 
devam ederken bir yandan bu çalışmaları 
yapmaya çalışıyoruz. Teknik olarak da 
bu alanların çökmesi, toprağın oturması 
gibi zamana da ihtiyaç duyuluyor. Zah-
meti var ama bittiğinde rahmeti ve be-
reketini de hep birlikte göreceğiz. Bizim 
burada bir tek amacımız var, sizlerin 
evinizden akan suların doğal kaynak 
suyu olması. Hatların yenilenmesi hem 
israfı önleyecek hem de Ulupınar kay-
nağından gelen suyu sizlere ulaştıracak. 
Kayıp kaçak durumunda kaynak suyu 
yetmediği için farklı sularla karıştırarak 
takviye yapmak durumunda kalıyoruz. 
Su içilebilir evet ama sertliği artmış olu-
yor. Bizler vatandaşımıza en iyi suyu 
içirmek istiyoruz.” Konuşmanın ardından 
Başkan Taban mahalle sakinlerinin so-
runlarını dinlerken, bölgenin problem-
lerine ilişkin de istişareler yapıldı. (İHA)

Uludağ’da beklenen karın etkisini 
göstermeye başlamasıyla UEDAŞ 
ekiplerinin nöbeti de başladı. Ke-
sintisiz enerji için çalışan ekipler, 
sezon boyunca 7/24 nöbette olacak. 

Türkiye’nin önemli kış turizmi 
merkezlerinden olan Uludağ’da yoğun 
kar yağışının etkisiyle yaşanabilecek 
herhangi bir arızalara karşı UEDAŞ 
ekipleri, enerji sürekliliğini sağlamak 
için çalışıyor. Arıza merkezinden 
gelen bildirimlerle yola çıkan ekipler, 
bölgelere Jandarma Arama Kurtarma 
ekiplerinin de desteğiyle ulaşım sağ-
lıyor. Güvenilir ve kesintisiz enerji 
için 7/24 çalışan UEDAŞ ekipleri, 30 
kilometrelik enerji hattının ve yaklaşık 
10 megawatt enerji yükünün olduğu 
zirvede araç ulaşımına uygun olmayan 
hatlara yaya ilerleyerek müdahale 
ediyor. (İHA)

Gürsu Belediyesi’nin şehrin güzelli-
ğini panoramik olarak izleme imkanı 
sunan bölgede oluşturduğu hayvan ba-
kım ve tedavi merkezi, Gürsu Seyir Te-
rası’nın da yer alacağı entegre bir tesis 
olarak hizmet verecek. Merkezde sokak 
hayvanlarının barınması ve bakımı sağ-
lanacak. Yaklaşık 14 milyonluk ihale 
bedelli, örnek ve ödüllü tesis, 4 bin 500 
metrekare kontrollü alan içerisinde, top-
lamda 9 ayrı yapı, 685 metrekare kapalı 

alandan oluşuyor. Hayvan Bakım ve Te-
davi Merkezi bünyesinde, 39 adet küçük, 
5 adet büyük padok bulunuyor. İdari 
kısımlarının yanı sıra ameliyathane, 
röntgen odası, ilaç deposu, tıbbi malzeme 
deposu, hayvan müşahede odası, hayvan 
mutfağı, mama deposu, malzeme de-
posu, hayvan banyosu yer alacak. 

“ENPATİ HAYVAN DOSTU  
ŞEHİR” ÖDÜLLÜ ÖRNEK TESİS 
Gürsu Katırlı Dağı, Dışkaya ve Ericek 

Mahalleleri yolu üzerinde inşası devam 
eden merkez inşaatında incelemelerde 
bulunan Gürsu Belediye Başkanı Mus-
tafa Işık, “İnşallah en kısa zamanda ta-
mamlanacak olan tesisimizde can dost-
larımızın daha sıcak ve sağlıklı ortamda 

yaşamalarını sağlayacağız. Sokak hay-
vanlarının en iyi şartlarda yaşamalarını 
sağlayacak örnek projelerin yarıştığı, 
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 
düzenlenen yarışmadan ödül alan pro-
jemiz çerçevesinde hayata ge-
çirdiğimiz bu tesisimizi 
bir an önce tamam-
layarak, sokak hay-
vanlarımızın hiz-
metine sunacağız 
inşallah. Doğal 
yaşam şartların-
dan uzaklaşmış 
sokak hayvanları-
mızın yaşamlarını 
devam ettirebilecekleri 
imkanları onlara sunmakla 
yükümlüyüz. Bu tesisimizle, inşallah, 
sokak hayvanlarımızı her türlü yaşam 
imkanı sunulacak bir yuvaya kavuştur-
muş olacağız” dedi. 

KUŞ CIVILTILARI VE  
CAN DOSTLARININ  
SICAKLIĞINDA BURSA SEYRİ 

Işık, “Gürsu’muzun doğasının kucak 
açtığı tepede sokak hayvanlarımızı ku-
caklayacak merkezimiz kuş cıvıltıları 
ve can dostlarımızın sıcaklığıyla doğanın 
tüm zenginlikleriyle hissedileceği bir 

tesis olarak, doğayla bütünleşmek, do-
ğanın huzurunu ve ihtişamını yaşamak 
isteyenlerin de buluşma noktası olacak. 
Gürsu ve Bursa’mızı kuşbakışı izleme 
imkanı sunacak mekan, sokak hayvan-

larımızın barınma, bakım ih-
tiyaçlarını karşılayacak. 

Şehir yaşamında aç-
lıkla, susuzlukla sa-

vaşarak var olma-
ya çalışan sokak 
hayvanlarımız 
için oluşturduğu-
muz bu tesis 

önemli bir ihtiyacı 
giderecek. Sokak 

hayvanlarımızın yaşam 
haklarının korunmasında 

tüm insanlığın sorumlulukları var. 
Bizler bu tesisimizle bu sorumluluğu-
muzu yerine getiriyor olmanın huzuru 
ve sevinci içerisindeyiz. Merkezde sa-
hipsiz ve bakıma muhtaç sokak hay-
vanlarının, çeşitli kuş türlerinin barın-
maları sağlanacak. Hayvanların sağlık 
kontrollerinin de yapılacağı tesiste, hay-
van severlerin ziyaretleri sırasında za-
man geçirebilecekleri “Gürsu Seyir Te-
rası” da muhteşem şehir manzarasıyla 
doğayı tüm zenginliğiyle yaşama imkanı 
sunacak” dedi. (İHA)

İnegöl’de altyapı 
çalışmaları başlıyor

İnegöl Belediye Başkanı 
Alper Taban’ın her cuma 

sabahı farklı bir camide 
düzenlediği “Bereket Sofrası 

Buluşmaları” bu hafta 
Alanyurt Merkez Cami’de 

gerçekleştirildi. Cami 
cemaatiyle bir araya geldiği 

programda Alanyurt 
bölgesinde de altyapı 

çalışmalarının başlayacağını 
duyuran Başkan Alper 

Taban, “Altyapı çalışmaları 
ikinci etapla devam edecek. 

Bu kısımlar, Alanyurt, 
Akhisar, Yeni İnegöl 
dediğimiz bölgeleri 

kapsayacak. Mevsim 
şartlarına göre mart-nisan 
gibi ilgili müteahhit firma 

çalışmalarına başlar” dedi.

Gürsu Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi hızla yükseliyor
Gürsu’da belediye tarafından 
inşa edilen hayvan bakım  
ve tedavi merkezi inşaatı 
hızla yükseliyor.

Enerji için  
Uludağ’da kar 
mesaisi

Yaşlı adamı 
dolandırıcılardan 
polis kurtardı

İnegöl’de kendini polis olarak ta-
nıtan kişiyle buluşan yaşlı adam, ço-
cuklarının ihbarı üzerine polisin mü-
dahalesiyle dolandırılmaktan kur-
tuldu. İlçede yaşayan G.K’ye (80) te-
lefonla ulaşan dolandırıcılar, kendi-
lerini polis olarak tanıttı. G.K’den 
bankadaki tüm parasını çekerek ken-
dilerine vermesini isteyen şüpheliler, 
aksi takdirde hakkında işlem başla-
tılacağı yalanıyla onu korkuttu. Evin-
den çıkarak bankaya gelen ve hesa-
bından 80 bin avro çeken G.K, daha 
sonra buluşma noktasına gitti. İnegöl 
Belediyesi yakınında zanlıları bek-
leyen G.K’ye telefonla ulaşan çocuk-
ları, babalarının durumundan şüp-
helenerek emniyet ekiplerine ihbarda 
bulundu. İhbar üzerine G.K’nin ya-
nına gelen polisleri gören dolandırıcı 
kaçtı. Yaşlı adamın dolandırılmasını 
önleyen ekipler, şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı. (AA)

Tırla çarpışan  
otomobilin  
sürücüsü yaralandı

İnegöl’de meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Bursa-
Ankara kara yolunun İnegöl Şehir-
lerarası Otobüs Terminali mevkisinde 
seyreden Hamdi Şengül (38) idare-
sindeki 35 KC 8030 plakalı otomobil 
ile Taşkın Kutlu’nun kullandığı 08 K 
5845 plakalı tır çarpıştı. Kazada ya-
ralanan otomobil sürücüsü Şengül, 
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müda-
halesinin ardından İnegöl Devlet Has-
tanesine kaldırıldı.Yaralının sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

Çocukların  
tehlikeli yolculuğu  

Bursa’da çocukların minibüs ar-
kasındaki tehlikeli yolculuğu cep te-
lefon kamerasına yansıdı. Edinilen 
bilgiye göre, Yıldırım’a bağlı Yavuzselim 
Mahallesi’nde canı sıkılan 2 çocuk, 
minibüsün arkasına tutunarak teh-
likeli bir şekilde seyahat etti. Çocukları 
gören bir sürücü ise o anları cep 
telefon kamerası ile kaydetti. (İHA)
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Filistin Sağlık Bakanlığının verile-
rine göre, 2023'ün başından bu
yana İsrail askerlerince öldürülen
Filistinlilerin sayısı 3'ü çocuk
olmak üzere 9'a ulaştı.
İsrail güçlerinin, işgal altındaki

Batı Şeria'ya düzenlediği baskın sı-
rasında ağır şekilde yaraladığı Filis-
tinli 2 genç hayatını kaybetti, 3
Filistinli de yaralandı. Filistin Sağ-
lık Bakanlığından yapılan yazılı
açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı
Şeria'nın kuzeyindeki Kubatiye
beldesine düzenlediği baskında
Abdulhadi Yusuf'u (18) göğsün-
den, Habib Kumeyl'i (25) de başın-
dan vurarak ağır şekilde yaraladı.
Filistinli iki genç, kaldırıldıkları
Cenin Devlet Hastanesi'nde yaşa-
mını yitirdi. Baskınlar sırasında İs-
rail askerleri 3 Filistinliyi de
yaraladı. İsrail ordusuna bağlı özel
birliklerin takviye güçlerle düzen-
lediği baskının, "Muhammed Ali
Kamil isimli aranan bir Filistinliyi
tutuklamaya yönelik olduğu" ifade
edildi. Baskınları engellemeye çalı-
şan Filistinli silahlı direnişçiler ile
İsrail askerleri arasında çatışmalar
yaşandığı kaydedildi. 2022'yi son
17 yılın en kanlı senesi olarak geçi-
ren işgal altındaki Batı Şeria,
2023'e de İsrail güçlerinin yoğun
baskınları altında girdi. Filistin
Sağlık Bakanlığının verilerine göre,
bu yılın başından itibaren İsrail as-
kerlerince öldürülen Filistinlilerin
sayısı 3'ü çocuk olmak üzere 9'a
ulaştı. Baskınların bilançosunun
ağır olduğu son 24 saat içerisinde
de İsrail askerleri 5 Filistinliyi öl-
dürdü. (AA)

İsrail ordusu Batı 
Şeria'da 2 Filistinliyi
öldürdü

Tunus, Yasemin Devrimi'nin 12.
yılına demokratik kazanımları ko-
ruma mücadelesi ve muhalefetin
çağrısıyla düzenlenecek sokak ey-
lemlerinin gerginliğinde giriyor.
Tunus’un orta kesiminde yer alan
Sidi Buzid kentinde 17 Aralık
2010'da kendini ateşe veren Mu-
hammed Buazizi, 23 yıl boyunca
ülkeyi demir yumrukla yöneten
Zeynel Abidin bin Ali'nin 14 Ocak
2011'de ailesiyle beraber Tu-
nus'tan kaçmasıyla sonuçlanan ey-
lemlerin ilk kıvılcımını tutuşturdu.
Üniversite mezunu 26 yaşındaki
seyyar satıcı Buazizi'nin zabıta ta-
rafından tezgahına el konulması ve
yetkililerce hakarete uğramasının
ardından hayatını ortaya koyduğu
eylem, Tunus'un "Yasemin Dev-
rimi", Arap dünyasının ise "Arap
Baharı" olarak adlandırdığı süreci
başlattı. Tunus halkı, “Yasemin
Devrimi” sonrası yeni demokratik
süreçte birçok krize tanıklık etti.
Cumhurbaşkanı Kays Said’in
2021'deki olağanüstü kararları ise
ülkede yaşanan siyasi krizin derin-
leşmesine neden oldu. Her yıl
resmi olarak 14 Ocak’ta kutlanan
devrimin yıl dönümü, Cumhurbaş-
kanı Said’in Meclis çalışmalarını
durdurduğu kararların ardından,
Buazizi'nin kendini ateşe verdiği
gün olan 17 Aralık olarak değişti-
rildi. Said’in olağanüstü kararlarını
"darbe" olarak nitelendiren muha-
lefet, Yasemin Devrimi’nin 12. yı-
lında halkı "2011 devrimine sahip
çıkmak ve Said’in antidemokratik
tutumuna karşı durmak" için halkı
sokaklara davet etti. (AA)

Tunus’ta muhalefetten
sokağa inme çağrısı

Türkiye'ye çalışma ziyareti yapan İtalya
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Antonio Tajani, AA muhabirinin, iki ülke
ilişkileri ve gündeme ilişkin sorularını yazılı
yanıtladı. Türkiye-İtalya ilişkilerinin önündeki
en iddialı hedeflerin ne olduğuna ilişkin
değerlendirmede bulunan Tajani, "kültürel
bağlara ve ortak bir Akdeniz kimliğine da-
yanan" iki ülke ilişkilerinin, "verimli bir
siyasi diyalog, giderek yakınlaşan ekono-
mik-ticari ilişkiler ve ayrıca sivil toplumlar

arasındaki canlı alışverişler sayesinde" zaman
içinde pekiştiğini söyledi. Tajani, ikili ticaretin
son birkaç yılda rekor miktarlara ulaştığını
belirterek bu yıl ikili ticarette 25 milyar
dolara ulaşmayı beklediklerini dile getirdi.
İtalyan Bakan Tajani, "Türkiye'nin İtalya'nın
önde gelen ekonomik ve ticari ortağı olma-
sıyla önümüzdeki yıllarda 30 milyar dolarlık
bir ikili ticarete ulaşma hedefini tam olarak
paylaşıyoruz. Ülkedeki 1500'den fazla İtalyan
şirketinin varlığı sayesinde, dünya çapında
'tedarik zincirlerinin' eksikliğinin sunduğu
fırsatları değerlendirmek için çalışmalıyız."
diye konuştu. İtalya ve Türkiye'nin birçok
güvenlik meselesinde ortak bir vizyonu
paylaştığını vurgulayan Tajani, iki ülkenin
de uluslararası ve bölgesel istikrarı güçlen-
dirmeye kararlı olduğunun altını çizdi.
Tajani, "Akdeniz bölgesindeki göçün yönetimi
konusunda ortak görüşlere sahibiz ve her
türlü biçimi ve tezahürüyle terörün yanı
sıra insan kaçakçılığına karşı mücadele
etmek ve yasa dışı çıkışları durdurmak için
daha yakın işbirliği yapmaya hazırız." ifa-
delerini kullandı. İki ülke arasındaki kültürel
iş birliğinin, özellikle Avrupa Birliği (AB)
çerçevesinde imzalanan işbirliği anlaşmaları
sayesinde salgın sonrasında ivme kazandığını
kaydeden Tajani, İtalyan üniversitelerinde
okuyan Türk öğrenci sayısının önemli ölçüde
arttığına dikkati çekti.

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşındaki
arabulucu rolünün sorulması üzerine Tajani,

şöyle devam etti: "Roma bugün, Ankara'nın
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden
ihtilafın çözümüne yönelik müzakere ça-
balarını destekliyor. Türkiye, jeostratejik
konumu ve tüm taraflarla olan ilişkileri sa-
yesinde barışa yönelik müzakere sürecinin
başlamasında önemli bir rol oynuyor. Rus-
ya'yı ikna etme çabalarının, Rus tarafının
ateşkes koşulları hakkında konuşmaya ve
ardından Kiev'in tam mülkiyeti altında adil
bir barış müzakerelerine açık olana kadar
devam etmesi önemlidir." Tajani, adalet ol-
madan barışın olmayacağının altını çizerek
"Türkiye, diğer uluslararası oyuncularla bir-
likte kesinlikle diplomatik düzeyde bir fark
yaratabilir. Tahıl anlaşması bunun en önemli
örneğiydi ve İtalya, Ankara liderliğindeki
kolaylaştırma sürecinin olumlu sonucunu
takdir etti." dedi. İtalya'nın Kasım 2022'de
Ukrayna'da tahıl girişimini desteklemek
için Dünya Gıda Programı'na (WFP) 2
milyon avro tutarındaki ikili acil durum fo-
nunun yeniden finansmanını imzaladığını
hatırlatan Tajani, akut gıda güvensizliği
içindeki ülkelere yapılan bu tahıl bağışının,
iki ülkenin Rusya-Ukrayna savaşının so-
nuçlarından zarar görmesini önlemeye yö-
nelik ortak iradesinin bir göstergesi olduğunu
söyledi. İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, öte
yandan İtalya'nın Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütünün (FAO) desteğiyle Ak-
deniz'de Gıda Güvenliği konusunda bir "Ba-
kanlar Diyaloğu" başlattığını belirterek Tür-

kiye'nin savaşın yol açtığı küresel emtia ti-
caretindeki aksaklıklar nedeniyle karşılaşılan
zorluklara karşı koymak için bu girişime eş
başkanlık etmeyi ve Akdeniz ülkeleriyle iş-
birliklerinin belirlenmesinde ve uygulan-
masında aktif rol oynamayı kabul ettiğini
ifade etti. Tajani, bunun, iki ülke ilişkilerinin
güçlendiğinin "bir başka kanıtı" olduğunu
vurguladı.

"İTALYA VE TÜRKİYE, 
LİBYA'NIN EGEMENLİĞİNE 
GÜÇLÜ BAĞLILIĞI PAYLAŞIYOR"
Tajani, "Türkiye ve İtalya, Libya'daki

siyasi açmazın aşılmasında nasıl bir ortak
paydada buluşuyor?" sorusunu şöyle ya-
nıtladı: "Libya'daki istikrar, tüm Akdeniz'in
yanı sıra NATO'nun güney kanadının istikrarı
için çok önemli. İtalya ve Türkiye, Libya'nın
egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve ulusal
birliğine güçlü bir bağlılığı paylaşıyor. Ül-
kelerimiz Libya'nın en büyük ekonomik or-
takları arasında yer alıyor ve ikimiz de Lib-
ya'nın nihayet istikrara kavuştuğunu ve
müreffeh olduğunu görmek istiyoruz." Lib-
ya'da defalarca özgür ve adil seçimler için
çağrıda bulunduklarını kaydeden Tajani,
Türkiye ve İtalya'nın, Birleşmiş Milletlerin
(BM) "Libya'ya ait kapsamlı bir siyasi çözümü
kolaylaştırma çabalarını" tamamen destek-
lediklerini belirtti. (AA)

İtalya Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Tajani

Yoon'dan ilk kez "nükleer
silah edinme" mesajı

Güney Kore dışişleri ve savun-
ma yetkilileriyle bir araya gelen
Yoon, "Artık Kuzey Kore'nin nük-
leer tehdidi sadece Güney Kore'ye
bir tehdit değil ya da ABD'nin Gü-
ney Kore'yi koruması meselesi de-
ğil. Güney Kore, Japonya ve ABD
için sözde ortak ilgi alanı haline
geldi." dedi. Ülkesinin, ileri tek-
nolojisinin, nükleer silah gelişti-
rilmesinde kullanılabileceğini sa-
vunan Yoon, "Ancak eğer sorun
daha da ciddileşirse, kendi nükleer
silahlarımızı elde edebiliriz ve
Güney Kore'ye taktik nükleer si-
lahlar konuşlandırabiliriz. Böyle
bir durum çok uzun sürmez." ifa-
desini kullandı. "Her zaman ger-
çekçi olarak, mümkün yolları ter-
cih etmek önemli" diyen Yoon,
Kuzey Kore tehditlerine karşı ge-
nişletilmiş caydırıcılığı güçlendir-
me çabalarına dikkati çekti. Yo-
on'un "nükleer silah" beyanı,
2022'de üstlendiği Devlet Baş-
kanlığı görevi sonrası bir ilk
olarak kayda geçti.

Güney Kore Devlet
Başkanlık Ofisi yetkilisi
yaptığı açıklamada, Yo-
on'un "Güney Kore'nin
nükleer silah edinme"
açıklamalarının, "Ku-
zey Kore tehdidine
karşı ulusun savu-
nulması konusun-
da kesin taahhü-

dü vurguladığını" aktardı. Ulusal
güvenlik söz konusu olduğunda
"her zaman en kötü senaryonun"
dikkate alınması gerektiğini kay-
deden söz konusu yetkili, "(Yo-
on'un) Yorumların en önemli kıs-
mı, şu anda gerçekçi bir önlem
olarak, Güney Kore ile ABD ara-
sındaki güvenlik ittifakı içinde ge-
nişletilmiş caydırıcılığı etkili bir
şekilde güçlendirmenin önemli ol-
duğuydu." diye konuştu. 

"NÜKLEER İHTİRAS"
Yoon, Associated Press ajansına

verdiği röportajda, Kuzey Kore'nin
füze denemeleri, artan nükleer
ihtirası ve diğer provokatif ey-
lemlerinin ciddi bir tehdit oluş-
turduğunu kaydederek, bu tehdi-
din, tehlikeli bir yanlış hesapla-
maya yol açabilecek ve daha geniş
bir çatışmayı ateşleyebilecek ni-
telikte oldu-
ğuna işaret
etmişti.
(AA)

Güney Kore Devlet
Başkanı Yoon Suk Yeol,
Kuzey Kore'nin nükleer
tehdidinin artması
halinde, Güney Kore'nin
"kendi nükleer silahlarını
edinebileceğini" söyledi.

ABD, Türkiye-İsveç görüşmelerinin 
olumlu seyretmesini umuyor

John Kirby, günlük basın brifingindeki
konuşmasında, İsveç'in NATO'ya katıl-
ması hususunda Türkiye ile İsveç'in ya-
şadıkları anlaşmazlıklar hakkında iki
ülke adına konuşamayacağını belirterek,
"Dün İsveçli yetkililerin açıkça görüş-
melerin olumlu bir seyirde ilerlediğini
söylediğini gördünüz. Biz de sürecin ke-
sinlikle böyle olmasını umuyoruz." dedi.
Kirby, 13 Ocak'ta Japonya Başbakanı
Kişida Fumio'nun Beyaz Saray'da ABD
Başkanı Joe Biden ile bir araya geleceğini
belirterek, iki liderin müttefiklik esasına
dayanarak Kuzey Kore'nin kitle imha si-
lahları ve balistik füzelerle ilgili adımları,
Çin'in Asya-Pasifik'teki agresif atılımları
ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi meseleleri
masaya yatıracaklarını kaydetti. Başkan
Biden'ın 17 Ocak'ta ise Hollanda Başba-
kanı Mark Rutte ile yine Washington'da
bir araya geleceğini duyuran Kirby, iki
NATO ülkesinin Trans-Atlantik'in gü-
venlik ve ekonomik refahını güçlendirmek

için ortak çabalarını teyit edeceklerini
söyledi.

GÜNEY KORE VE NÜKLEER 
SİLAHLANMA
Kirby, bir gazetecinin Güney Kore

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un nükleer
silahlanmaya yeşil ışık yakmasıyla ilgili
ABD'nin politikasında bir değişiklik olup
olmayacağına ilişkin sorusuna şu yanıtı
verdi: "ABD ve Başkan Biden yarımadanın
nükleer silahlardan arındırılması konu-
sundaki kararlılığını sürdürüyor, bu de-
ğişmedi. Kore Cumhuriyeti de nükleer
silah istemediklerini açıkça ortaya koydu.
Ancak Güney Kore ile birlikte, bu ülkenin
genişletilmiş caydırıcılık yeteneklerinin
geliştirilmesi için uğraşacağız."

"BAHMUT VE SOLEDAR DÜŞSE 
DAHİ SAVAŞA STRATEJİK 
ETKİSİ OLMAZ"
Kirby, Ukrayna'da en yoğun çatış-

maların sürdüğü Donetsk bölgesine bağlı
Bahmut'u Rusya'nın hem askeri stratejik
bölge olarak gördüğünü hem de bölgedeki
tuz mineral yatakları nedeniyle ekonomik
saikle bu bölgeyi ele geçirmeyi düşün-
düklerini söyledi. "Bahmut ve Soledar,
Rusların eline geçse de savaşın seyrinde
stratejik bir etkisi olmayacak." diyen
Kirby, ABD ve müttefiklerinin savaş de-
vam ettiği müddetçe Ukrayna'yı destek-
leyeceklerinin altını çizdi. (AA)

Beyaz Saray Ulusal
Güvenlik Konseyi Stratejik
İletişim Koordinatörü John
Kirby, Türkiye ile İsveç
arasındaki müzakerelerin
olumlu ilerlemesini
desteklediklerini söyledi.

İtalya Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Tajani,
Türkiye’nin Rusya-
Ukrayna savaşındaki
arabulucu rolüne ilişkin,
"Roma bugün,
Ankara'nın Rusya ile
Ukrayna arasında
devam eden ihtilafın
çözümüne yönelik
müzakere çabalarını
destekliyor." dedi.

İtalya’dan
Türkiye’ye
Rusya-Ukrayna
konusunda
destek!
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Bursa Yıldırımspor’un
bugün oynanacak
Tepecikspor maçı
öncesi basın
mensuplarının
sorularını yanıtlayan
Teknik Direktör Yusuf
Tokaç, ‘‘İyi başlarsan
genelde iyi gidiyor.
Ancak kaptanın
konuşması şundan
kaynaklı. Devre
arasını iyi geçirdik ve
hazırlık maçlarında
çok iyi performans
gösterdik.’’ dedi. 

‘‘İYİ BAŞLARSAN, İYİ GİDER’’
Oldukça genç birtakım olduklarını

vurgulayan Yusuf Tokaç “Bursa Yıldı-
rımspor gördüğünüz gibi çok genç bir
takım. İlk geldiğimizde de alışma süre-
cimiz biraz uzun sürdü. Çünkü hem ye-
tenekli gençler vardı hem de ilk geldiği-
mizde çok sakatlıklar vardı. Onların dü-
zelmesi ve zaman alması bizi de etkiledi.
Bizim tek sorunumuz skor ile alakalıydı.
Oyunsal anlamda ekstra eksikliklerimiz
olmasına rağmen skor anlamında aldı-
ğımız, maç devam ederken örneğin 1-0,
2-0 devam ederken maçı elimizde tutacak
oyuna girecek bir oyuncumuzun olma-
ması bizi yaraladı. Bunu zaten sahada
ki çocuklarda biliyor. Bir yandan da çok
yetenekli, çok çalışan futbolcularımız
var onları mixleyebilseydik tam anlamıyla
çok daha farklı olurdu. Şu an da 19 pua-
nımız var gibi görünüyor ama oynadığı-
mız 7, 8 maçta oynanan oyuna bakıp,
skora bakmasanız çok daha farklı bir
yerde olabilirdik. Her yerde skora bakıldığı
için güzel bir görüntü yok. Bunu skora
yansıttığımızda ikinci yarı hedef olarak,
hocalarımızla konuştuğumuz şu ikinci
yarıda lider olabilmek için her şeyi ya-
pacağız. Amacımız ikinci yarının lideri
olmak. Ondan sonra Play-Off hattının
içerisinde mi oluruz? Şampiyon mu olu-
ruz zaman gösterecek. Rakiplerimizde
ciddi bütçelerle transferler yaptı. Hatta
düşmemeye oynayan kulüpler bile ciddi
transferler yaptı. Biz bunun farkındayız.
Çok ciddi hazırlandık. Hem Bursa’da
hem de Antalya’da geçirdiğimiz güzel
bir kamp dönemi oldu. Bunun da ikinci
yarı maçlara tempo olarak güzel bir şe-
kilde yansıtacağız. Bizim hedefimiz ikinci
yarı lider olmak”

Özellikle sezonun ikinci yarısına iyi
başlamak istediklerini söyleyen Tokaç
“İyi başlarsan genelde iyi gidiyor. Ancak
kaptanın konuşması şundan kaynaklı.
Devre arasını iyi geçirdik ve hazırlık
maçlarında çok iyi performans gösterdik.
Kendileri de çok istediler. Güzel maçlar
oynadık ve sahaya yansıttık. Bunu gör-

dükleri için sahaya yansıtacaklarına ina-
nıyorlar. Biliyorsunuz Tepecik maçıyla
ligin ikinci yarısına başlıyoruz. Ardından
Akhisar ve Arguvan maçları var. Bizim
hedefimiz 5, 6 maç değil. Maç, maç git-
mek istiyoruz. Mesela deplasmanda oy-
nadığımız ve iç sahada oynadığımız maç-
lar farklı. Rakiplere göre taktik belirle-
yerek sahaya çıkıyoruz. Önemli olan ço-
cuklarının performansını 90 dakikaya
yaymak ve bunun sonucunda istediğimiz
skoru alabilmek. Bunu da hazırlık maç-
larında yaydığımızda gördük. Oyun ve
sonuç olarak karşılığını aldık” dedi.

İyi mücadele ettiklerini fakat bireysel
hataların sık yaşandığını söyleyen Yusuf
Tokaç “Çok ekstra goller yemedik. Mesela
bir Fatsa maçı oynadık. 2-0 öndeyken
çok ciddi bir fark olacağı yerde üstüne
bir de mağlup ayrıldık. Burada bireysel
hatalarda işin içerisinde giriyor. Futbol-
cularımız genç olduğu için pozisyon ha-
taları, bireysel hatalar ve top kayıpları
bunu tetikliyor. Şu an 30 puanımız ola-
bilirdi. Genel anlamda çok iyi mücadele
veriyor çocuklar. Bazen en ufak bir hata

bütün emekleri çöpe atabiliyor. Zamanla
öğrenilecek bir durum ancak ikinci yarı
bunların önüne geçebilmek için çok mü-
cadele verdik devre arası kamp döne-
minde. Pozisyonları çok çalıştık, bireysel
hataların üzerinde çok durduk. Bizde
tecrübelerimizi yansıtmaya çalıştık. Güzel
bir 20 gün geçirdik. Bu hataların önüne
geçersek çok iyi yerlere geleceğimize ina-
nıyoruz” şeklinde konuştu.

‘‘BURSASPOR’UN BU 
ÇÖKÜŞTEN ÇIKMASI LAZIM’’
Bursaspor’un durumuyla alakalı gelen

soruya ise “Bursaspor’un şu an ki durumu

hiç kimsenin istemediği bir durum. Bur-
saspor’da 2005 yılında oynadım. Çok
sevdiğim bir camia. Bursa futbolla yatıp,
kalkan bir şehir. Bursaspor’dan beklenti
çok ama maddi anlamda çok büyük bir
çöküş içerisinde. Bundan dolayı Bursa
Yıldırımspor’un öneminin çok daha fazla
olduğunu düşünüyorum. Futbolcularda
kafa olarak biraz sıkıntı var. Abi, kardeşiz
biz onlarla. Bursa’yı temsil eden iki farklı
kulüp var. Bursaspor kafa olarak maalesef
sıkıntılı bir yerde. Maddi ve manevi sı-

kıntılar var. Futbolcular istemeden de
olsa sahaya bu sıkıntıyı, ruh halini yan-
sıtıyor. Bursaspor inşallah maddi, manevi
olarak bu çöküşten çıkar. Kafalarını sa-
haya verdiklerinde lige tutunacaklarını
düşünüyorum. Çok kolay olmayacak ben
de bu durumları yaşadım. Allah yardım-
cıları olsun. İnşallah iyi bir yerde bitirirler”
diyerek yanıt verdi.

‘‘KARAKTERLİ FUTBOLCULAR 
TRANSFER ETTİK’’
Transfer politikasını da anlatan tec-

rübeli çalıştırıcı “Serhat Mermer’i aldık.
33 yaşında ve çok tecrübeli bir futbolcu.
Karakter, performans olarak full oynayan
bir profesyonel. Takıma Osman ile be-
raber abi şarttı. Saha içerisinde devamlılık
gösterecek birisine ihtiyaç vardı ve Serhat’ı
aldık. Onun haricinde Zonguldak’tan
Emin Altunay’ı aldık. O da çok yetenekli
bir kanat oyuncusu. Sadece kanat değil
bek oynuyor, ön libero oynuyor. Onun
haricinde Cemil’i aldık. Yeni Mersin’den
geldi ve ileride iyi yerlere geleceğini dü-
şünüyorum daha zamana ihtiyacı var.
Burak Osman’ı aldık müthiş bir sol ayağı
var. Çok sessiz, sakin bir futbolcu. Orta
saha oynuyor 8,10 ancak kanatta oyna-
yabiliyor. Son olarak Nevşehir’de çalı-
şırken transfer ettiğim sağ bek Ahmet
Çelik var o da iyi bir defans oyuncusudur.
Takımda ki havayı bozmamaya çalıştık.
Belirli bir seviyede tutmaya çalıştık den-
geleri de bozmadan. Karaktere önem
verdik ve ona göre transferler yaptık.
Bakalım onların performansları bize ne
katacak zamanla göreceğiz” dedi.

‘‘BİZİM YÜZÜMÜZDEN OLDU’’
Yıldırımspor’un başarılı kaptanı Os-

man Demir ise sezon başında verdiği
röportajda da söylediği aile ortamı kav-
ramını yineleyerek “Yaşanan puan ka-
yıpları bizim yüzümüzden oldu” dedi.

‘‘BEKLENTİNİN ALTINDA KALDIK’’
Özellikle başarılı geçen 3 sezonun

ardından beklentilerin altında kaldıklarını
belirten Demir “Ben sezon başında da

ilk verdiğim röportajda keyifli takım ku-
rulduğunu, iyi bir arkadaşlık olduğunu
söylemiştim ama sanırım büyük bir ak-
saklık bizim yüzümüzden oldu. Birçok
insanın beklentisinin altında kaldık. Ne-
den diye sorarsanız ilk sene final, ikinci
sene yarı final oynayıp 3. Sene bu kadar
az puan yakışmadı. Aslında bizde böyle
bir şey beklemiyorduk. Ancak geç ka-
lınmış bir şey yok. İkinci yarı için iyi ha-
zırlandık, iyi toparlandık. Yeni gelen
transferlerinde bize uyum sağlayacağını
düşünüyorum ben. Arkadaşlık ortamı-
mız, aile ortamımız ilk yarıya nazaran
daha iyi. En azından bir düzen oturttuk
inşallah ikinci yarı hedeflerimizin üze-
rinde bitiririz. Bursa’da Karacabey, İne-
göl’ü saymazsak, merkezde Bursaspor
ve Yıldırımspor var. Şöyle bir durum
var. Bizim Bursa’nın, Bursa’da yaşayan-
ların desteğine ihtiyacımız var. Evet te-
sisimizin yeri ters, maçlar ters bir yerde
oynanıyor ama bize desteklerini esirge-
mezlerse biz yukarıya çıkışımızı sürdü-
receğiz” dedi.

‘‘HEDEFİMİZ HER 
ZAMAN YUKARISI’’
Özellikle Play-Off hattının içerisinde

kalarak hedeflerinin yukarısı olduğunu
söyleyen Osman Demir “Bizim öncelikli
hedefimiz Play-Off hattının içerisinde
bulunmak. Bu hattın içerisinde bulu-
nursak ilk iki ile yarışımızı sürdürmüş
oluruz. Önce bu hatta gitmek istiyoruz.
Ne kadar büyük hedef koyarsan o biraz
hayalcilik oluyor. Biz adım, adım gitmeyi
düşünüyoruz. Ne yukarısı ile ne de aşağısı
ile puan farkımız çok yok. İlk 6 hafta iyi
bir fikstürümüz var. Eğer ki 6 haftadan
iyi puanlarla çıkarsak ve hedeflediğimiz
hatta çıkarsak orada kalacağına ben yü-
rekten inanıyorum. Takım arkadaşlarıma
da hocalarımıza da yönetim olarak gü-
vende bir eksiklik olmaz. Bunu zaten
Bursa camiası biliyordur. İnşallah he-
deflediğimiz gibi güzel başlangıçla devam
ederiz” dedi.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Koç: ‘‘Her şey farklı olacak’’
Ozan İsmail Koç devre arası hazırlıklarında yapılan sabah
antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ozan İsmail Koç "Devre arası kampı
yoğun olduğu için bizim için yorucu

geçti ama çok iyi çalışıyoruz. İkinci
devreye çok iyi hazırlanıyoruz. Takımda
çok güzel bir aile ortamı yakaladık.
İlk yarıya göre ikinci yarıda daha ba-
şarılı olacağımızı düşünüyorum. İlk

devre maalesef beklediğimiz gibi
geçmedi.  Sezon başında çok farklı
hedeflerimiz vardı ama tecrübesiz
ve çok genç bir takımla mücadele

ediyoruz. O yüzden ben sene başında
böyle bir durumun olabileceğini de dü-

şünüyordum. İkinci yarı her şey daha
farklı olacak. Bu ligde ilk defa oynayan
kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız var, ligi
de tanımaya başladık, ikinci yarı her şey

daha farklı olacak.  Bu yaşta üzerime biraz
daha farklı sorumluluk üstlendi. Beni genç olarak nite-
lendiriyorsanız diğer arkadaşlarım çocuk yaşında nerdeyse

ama futbolda yaşın bir önemi yok. Bende erken yaşta oy-

namaya başlamıştım. Buraya çıktığımda 18 yaşındaydım. Genç
kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz, bizde o yollardan
geçtik. Takımda biz daha çok orta yaş kategorisindeyiz. Takımda
büyük küçük olarak çok güzel bir aile ortamımız var.  Özer
abinin takıma tekrar geri dönmesi bizim için çok önemli.
Futbola bir süre ara verdi ama kalitesi tartışılmaz. Açıkçası
Özer abinin yeri bende çok farklı. Ben takıma ilk çıktığım za-
manda Özer abi burdaydı, benimle yakından ilgilenmişti, bana
çok destek olmuştu o yüzden saha içinde ve dışında Özer
abinin bendeki yeri çok farklı.  Taraftarımızı da anlayışla kar-
şılıyorum ama şu anda takımımızın bulunduğu durumda
ortada. Bu yüzden ben taraftarlarımızdan her maçımıza daha
çok kişi gelip bize daha çok destek vermelerini istiyorum.
İnşallah ikinci yarıda daha da iyi sonuçlar alarak taraftarlarımızın
yüzünü güldürmek istiyorum.  Özer abi takıma benim bekle-
diğimden daha iyi döndü. Futbola ara verdiği için fiziksel
olarak bu kadar iyi döneceğini düşünmemiştim ama çok
istekli. İkinci yarıda Özer abinin çok katkı sağlayacağını düşü-
nüyorum. Bence Özer abi son 15 dakika değil ilk 11 oynayacak
kadar iyi durumda.''şeklinde açıklamalarda bulundu.

n Kadir Umut PEHLİVAN
n Kadir Umut PEHLİVAN

Geçtiğimiz sezon Afyon Belediye Yün-
taş’ta da forma giyen ve son olarak Çin
Erkekler Voleybol Ligi ekiplerinden Shangai
Bright’te oynayan 31 yaşındaki orta oyuncu
Bursa’ya geldi. Daha önce Afrika Erkekler
Voleybol Şampiyonası’nda en iyi orta oyun-
cu ve en iyi blok yapan oyuncu, Konya’da
düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda
en iyi hücum eden oyuncu ve geçtiğimiz
sezon AXA Sigorta Efeler Ligi’nde en iyi
hücum eden oyuncu olan 1992 doğumlu
ve 2,05 boyundaki oyuncu sağlık kont-
rolünden de geçti. Kamerunlu Christian
Arthur Voukeng Mbativou ardından
takımla antrenmanlara da başladı.

Voukeng Bursa Büyükşehir
Belediyespor’da
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden
Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kamerunlu
oyuncu Christian Arthur Voukeng
Mbativou’yu kadrosuna kattı.
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Yağışsız günlerin mevsim nor-
mallerinin üzerinde seyretmesi ve baraj-
lardaki doluluk oranlarındaki hızlı dü-
şüşle birlikte kuraklık tehlikesi, su tü-
ketimindeki tasarrufu gündeme ge-
tiriyor. Su tasarrufu için bireylerin
yapabilecekleri konusunda AA mu-
habirine değerlendirmelerde bulunan
Su Elçileri Derneği Başkanı Özgür
Aydıncak, dünyada su konusunda
bir farkındalık eksiği olduğunu be-
lirtti. Aydıncak, "Hititler 3 bin 600
yıl önce suyla ilgili 2 maddeye ka-
nunlarında yer vermişler. Suyun kir-
letilmeden kullanılması konusunda ka-
nun çıkarmışlar. Suyun adaletli bir şekilde
paylaşılması noktasında cezai yükümlü-
lükleri ve kanunları belirlemişler. 3 bin
600 yıl geçmiş, biz hala aynı şeyleri konu-
şuyoruz. İnsanoğlu ne yazık ki elinin al-
tındakilerin kıymetini bilerek yaşamını
sürdürmüyor. Ne zaman ondan mahrum
kalıyor, o zaman telaşlı bir şekilde sorunları
çözmek için uğraşıyor." ifadelerini kullandı.
Etkili bir tasarruf için su ayak izinin dü-
şürülmesi gerektiğini vurgulayan Aydıncak,
kullandığımız veya tükettiğimiz ürünlerde
kullanılan su miktarıyla ilgili şu bilgileri
verdi: "Bir hamburger 2 bin 400 litre su ile
üretiliyor, bu çok büyük bir miktar. Ham-
burgerdeki ekmek için, marul için, köfte
için hayvanın doğduğu andan itibaren
kullanılan suyu hesaplayıp bir hamburgere
böldüğümüzde bu rakamları elde ediyoruz.
Su ayak izini düşürebiliriz. Evde özellikle

ka-
ğıt peçe-
teleri elimize
dolayıp tezgahı
siliyoruz, 1 peçete 10
litre su demek. Yine 1 A4 kağıdı 10 litre, 1
tişört 2 bin 700 litre su ile üretiliyor. Cep
telefonu 970 litre su ile üretiliyor. Gıda
tüketimindeki rakamlara bakacak olursak,
1 bardak süt 200 litre, 1 bardak çay 35
litre, 1 bardak kahve 140 litre, 1 portakal
50 litre, 1 elma 70 litre, 1 patates 25 litre
suyla üretiliyor." Ürünlerde kullanılan su
miktarının topluma anlatılmasının öne-
mine değinen Aydıncak, bireylerin bu ra-
kamları görüp ürün kullanımını sınırla-
yabileceklerini söyledi.

ATIK SULARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Özellikle banyoda boşa akan sudaki

israfa dikkati çeken Aydıncak, "Banyoda
suyun sıcak hale gelmesini beklerken 1-
2 dakika kaybediyoruz, bu arada su akı-
yor, rahatlıkla 10-15 litre su gidiyor. O
suyu alıp balkon yıkamada, bitkileri su-
larken kullanabiliriz." diye konuştu. Ay-
dıncak, şu önerilerde bulundu: "Meyve
sebze yıkamada kullanılan atık su, sifon
suyu olarak kullanılabilir. Japonya'da

yay-
gın ola-

rak tuvalet-
te sifon suyu-

nun depolandığı
alanın üzerinde lavabo var.

Siz elinizi yıkıyorsunuz,
o su haznede birikiyor,

bu, suyu kullanmak
bir başka tasarruf
yöntemi. Bunla-
rın hepsi inşaat
planlamalarında

olması gereken
hususlar. Şu anda
birçok tuvalette
bu yöntemler ge-
liştirilebilir. Özel-

likle diş fırçalarken,
duş alırken, tıraş

olurken suyun çok faz-
la, hoyratça kullanılma-

ması gerekiyor, insanların
suyu boşa akıtmak yerine

kapatmalarında fayda var. İdeal
duş süresi olarak 3-5 dakika yeterli. Kü-
vetli evler varsa küveti doldurmamaya
dikkat edilmeli, burada çok su kullanılı-
yor." Şehirlerde yağan yağmurların ka-
nalizasyona ulaşarak tekrar suya karış-
tığını, yağmur hasadı yapıldığı takdirde
bu suyun kullanabileceğini kaydeden
Aydıncak, birçok okulda bu sistemi kur-
duklarını, bu okullarda bahçe sulamasının
bu sistemle uygulandığını bildirdi. Söz
konusu sistemin evlerde de uygulana-
bileceğinden bahseden Aydıncak, "Küçük
dokunuşların aslında büyük etkisi ola-
caktır." değerlendirmesinde bulundu.

"TEK 
KULLANIMLIK 

ÜRÜNLERİ 
DEĞİL, UZUN 

VADELİ ÜRÜNLERİ
TERCİH ETMEYE ÇALIŞALIM"

Su kaynakları açısından kar yağışının
önemini hatırlatan ve Birleşmiş Milletler
raporlarına göre kar yükünün belirli böl-
gelerde yarı yarıya düşeceğini aktaran
Aydıncak, şunları söyledi: "Kayseri Er-
ciyes'te son 10-15 yılda kar yükü 1-1,5
metre azaldı. Bunun azalıyor olması,
karın eridikten sonra gittiği yerlerde de
suyun azalacağı anlamına geliyor. Erciyes
Kızılırmak Nehri'ne 6 milyar metreküp
su sağlıyor, yer altını, barajları ve bölge-
deki çiftçileri besliyor, bölgenin içme su-
yunu karşılıyor. Buradaki azalmayı gö-
rüyoruz, bizim bu azalmayla mücadeleyi
yerel otoritelerle, STK'lerle, vatandaşla-
rımızla birlikte geliştirmemiz gerekiyor.
Buradan yola çıkıp daha az su tüketen
ürünleri tüketmemiz ve üretebilmemiz
lazım. Olaya böyle bakmamız lazım,
uzun vadeli bir sorunu kısa vadede çöz-
memiz mümkün değil." dedi. Kirliliğin
de su kaynakları açısından bir başka
tehlike olduğunu dile getiren Aydıncak,
"Kirlilik şu anda suyumuzu etkiliyor, ge-
lecekte de daha fazla etkileyecek. Bu
yüzden kirletmememiz gerekiyor. Islak
mendiller kirletici, aynı zamanda içinde
dezenfektan var. Mümkün olduğu kadar
eskiye dönelim, havlu kullanalım, temizlik
bezi kullanalım. Tek kullanımlık değil,
uzun vadeli ürünleri tercih etmeye çalı-
şalım." diyerek sözlerini tamamladı. 

(AA)

Su Elçileri Derneği
Başkanı Özgür Aydıncak,
kuraklıkla mücadeleye
katkı için bireylerin
öncelikle su ayak izini
azaltmaları, tek
kullanımlık ürünler yerine
uzun süre kullanılan
ürünleri tercih etmeleri
gerektiğini söyledi.

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü,
aslan yürüyüşü, uzun ve kabarık kuyruğu,
farklı göz renkleriyle kentin en önemli
değerleri arasında bulunan Van kedisinin
neslinin korunması için çalışmalar sü-
rüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ)
yerleşkesindeki merkezde bakımları özen-
le yapılan kedilerden çiftleştirilecek olanlar
belirlenip, diğerlerinden ayrıldı. Merkez
Müdürü Prof. Dr. Abdullah
Kaya, AA muhabirine,
2022'nin Van ke-
dilerinin po-
pülasyo-
n u n u n
artması
için iyi
bir yıl ol-
duğunu söyledi.

Yeni yıla yeni yavrularla girdiklerini
anlatan Kaya, "2023'ün tüm hazırlıklarını
bitirdik. Hayvanları çiftleştirmeye baş-
ladık. Bütün sağlık taramaları, aşıları ya-
pıldı. Doğumdan sonra kilo almaları için
besin takviyeleri yapıldı. Damızlıkları be-
lirleyip, çiftleştirme dönemini başlattık."
dedi. Doğum sürecinde damızlık kedilerin
ciddi kilo kaybı yaşadığını belirten Kaya,
şunları kaydetti: "Merkezimizde sistemli
çalışmaya devam ediyoruz. Kediler ev
ortamı istiyor. Sevgi ve ilgiyi seviyorlar.
Dolayısıyla buranın neşeli ve ortamı ha-
vasında olması gerekiyor. Sabahtan ak-

şama kadar fon müzikleri çalıyoruz. Her
geçen gün damızlık annelerin kaliteleri
artıyor. Şu an anneleri diğer kedilerden
ayırdık. Bu yıl 92 damızlık
kediden 45-50'sini
çiftleştireceğiz."
(AA)


