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Spor alanındaki yatırım, proje ve başarılarıyla
Bursa’ya örnek olan Yıldırım Belediyesi, 2022
yılında ilçenin ‘spor kenti’ kimliğini güçlendi-
recek birçok çalışmayı hayata geçirdi. Yıldırım’da
spor yatırımları tüm hızıyla devam ediyor.
İlçeye yeni spor tesisleri kazandıran ve mevcut
tesislerde de renovasyon çalışmaları gerçek-
leştiren Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yay-
gınlaştırmak ve tabana yaymak için eğitim ça-
lışmalarını süratle sürdürüyor. n 11. sayfada

Spor adına ne varsa
Yıldırım’da var!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen
buluşma programında Bursa Uludağ Üniversitesi,
Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi
öğrenci toplulukları üyesi yaklaşık 2000 genç,
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş ile biraraya geldi. n 4. sayfada

“Yetenek keşfini 
şansa bırakmıyoruz”

Nilüfer’de gece kulübüne düzenlenen ve bir
kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla
ilgili soruşturma devam ediyor. Nilüfer’e bağlı Gü-
müştepe Mahallesi Lefkoşe Caddesi’ndeki eğlence
mekanına bir otomobilden ateş edilerek taksi
şoförü Murat K’nin öldürülmesi ve iki çalışanın
yaralanmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca soruşturma yürütülüyor.  n 3. sayfada
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“Paranı vereceğim dedi
bende ateş ettim”

Bakan Kasapoğlu Bursa’da
gençlerle buluştu

Kantin

ve kira!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Erzurum yeni miting ala-
nında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm
Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve
Çat Afet Konutları ile yapımı ta-
mamlanan diğer projelerin toplu
açılış törenine katıldı. Buradaki ko-
nuşmasına vatandaşları selamla-
yarak başlayan Erdoğan, Erzurum’la
kucaklaşmanın bahtiyarlığı içinde
olduğunu söyledi. Erzurum’un, Ma-
lazgirt’ten de önce, 1048 yılındaki
Pasinler Zaferi’yle Anadolu’yu ebedi
yurt haline getiren yolu açtığını
hatırlatan Erdoğan, Alvarlı Efe’nin

ifadesiyle “Erzurum, kilidi mülki
İslam” olduğunu kaydetti. Geçen
asırda, milletin istiklalini ve istik-
balini kefensiz toprağa düşen bin-
lerce şehidin omuzlarında yeniden
yükseltenin yine Erzurum olduğunu
belirten Erdoğan, “Bu aziz şehrin
insanları, Türküyle, Kürdüyle, Çer-
keziyle her kökenden, her mezhep-
ten insanıyla, İspirlisiyle, Karaya-
zılısıyla ‘Dadaş’ sıfatını bileklerinin

hakkı, yüreklerinin cesaretiyle ka-
zanmıştır.” diye konuştu. Cumhu-
riyet’in ilk asrının, Doğu Anado-
lu’daki lokomotifinin Erzurum ol-
duğuna işaret eden Erdoğan, Er-
zurum’u, Türkiye Yüzyılı’nda ku-
zeyden güneye, doğudan batıya,
Karadeniz’den Kafkasya’ya tüm böl-
genin parlayan yıldızı haline getir-
mek istediklerini vurguladı. 

“HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN 
PROJEYİ TAMAMLAYACAĞIZ”

İspir-Rize yolunun, Karadeniz
limanlarıyla Erzurum arasındaki

bağlantıyı sağlayan önemli ulaşım
projelerinden biri olduğunun altını
çizen Erdoğan, yaklaşık 20 kilo-
metrelik bu yolu, üzerindeki toplam
uzunluğu 1,5 kilometreye yaklaşan
3 ayrı tünelle ve bir köprüyle bugün
resmen hizmete açacaklarını söy-
ledi. “Erzurum’a, İspir’e, Rize’ye bu
yakışır.” diyen Erdoğan, bir ucu da
Ovit Tüneli’ne uzanan, toplam ya-
tırım tutarı 1 milyar 350 milyon

lira olan bu proje sayesinde, gü-
zergah üzerinde yaz, kış kesintisiz,
güvenli, konforlu araç trafiğinin
işleyebileceğine işaret etti. Bunun
çok daha huzur ve rahatlık sağla-
yacağını ifade eden Erdoğan, şunları
kaydetti: “İnşası süren Kırık ve
Dallıkavak tünellerinin bitmesiyle
Erzurum’la birlikte ülkemiz için
de hayati önem taşıyan bu projeyi
tümüyle tamamlayacağız. Erzu-
rum’un kışı ve soğuğu meşhur ola-
bilir ama bizim de ülkemizin dört
bir yanını sarıp sarmaladığımız ne-
yimiz var? Doğal gaz hatlarımız

var. Bugün, Olur, Tekman, Çat ve
Karayazı ilçelerimizi de doğal gazla
buluşturuyoruz. Böylece Erzu-
rum’un 20 ilçesinin 19’u doğal
gazın rahatlığına ve ekonomikliğine
kavuşuyor.” Sadece Erzurum’da
yaptıkları doğal gaz yatırımlarının
yaklaşık 4 milyar lirayı geçtiğini
belirten Erdoğan, “Karadeniz’de
keşfettiğimiz gazı, milli sistemimize
bağlamak için gece gündüz çalışı-

yoruz. Pazartesi günü bu konuda
yeni müjdeleri milletimizle payla-
şacağız. Aynı şekilde Karadeniz ga-
zını kullanıma sunduktan sonra
milletimize vereceğimiz yeni müj-
deler olacak. Hep söylediğim gibi,
Türkiye’nin imkanlarını, milleti-
mizin her kesimine sunarak, adım
adım refahımızı yükseltecek, gü-
venliğimizi güçlendirerek, huzurlu
bir geleceği hep birlikte inşa ede-
ceğiz.” dedi.

“COĞRAFYAMIZDAKİ 
BİN YILLIK GEÇMİŞİMİZİN 
EN ÖNEMLİ ATILIMINI 
YAPMAYA HAZIRLANIYORUZ”
Erdoğan, bugün Erzurum’un

Türkiye’nin ticaret yollarının, kültür
rotalarının ve turizm destinasyon-
larının kesişim noktası haline gel-
mişse her birinin arkasında Erzu-
rumluların alın teri ve anaların göz-
yaşları, azmi ve cesaretinin olduğuna
işaret ederek, “Bizim Türkiye ile
birlikte, 81 vilayetimizin her biriyle
birlikte Erzurum için çok büyük
hayallerimiz var. Türkiye Yüzyılı
vizyonumuzda, cumhuriyetimizin
yeni asrında, coğrafyamızdaki bin
yıllık geçmişimizin en önemli atılı-
mını yapmaya hazırlanıyoruz.” diye
konuştu. Alandakilere “Türkiye Yüz-
yılına hazır mıyız?” diye soran Er-
doğan’ın konuşması sırasında, Tür-
kiye Yüzyılı şarkısı dinletildi.

karadeniz gazında
yeni müjde geliyor
karadeniz gazında
yeni müjde geliyor

Cumhurbaşkanı erdoğan, 
erzurum’da pazartesi gününü işaret etti:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Karadeniz’de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak
için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız” dedi.

n Haberin devamı 6. sayfada

Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın
işbirliğinde hazırlanan projeyle, şehrin en önemli
değerlerinden olan, yıllarca yüzme sporuna önemli
sporcular kazandıran, yaz aylarında Bursalıların en
önemli buluşma noktalarından Çekirge’deki Havuzlu
Park eski ihtişamına kavuşuyor. Törende konuşan
Bakan Kasapoğlu, “Artık yeteneklerin tespitini, yetenek-
lerin gencini tesadüfe bırakmıyoruz. Akademiyle,
üniversitelerle, kulüplerle, federasyonlarla hayata
geçirdiğimiz, bir gencimizi bile heba etmeme noktasında
yürüttüğümüz projeler var.” dedi. n 8. sayfada

EYT’de yaş sınırı 
konusunda henüz
karar verilmedi

Bakan Bilgin:

n Haberi 6’da

Bir yılda 3 bin 
982 terörist 
etkisiz hale
getirildi

n Haberi 7’de

Bursalı yerel marketlerden çok kritik karar:

“Asgari ücreti fırsata
çevirmeyeceğiz”

Asgari ücretteki artışın market raflarına fahiş fiyat artışı olarak
yansımaması gerektiğini belirten Bursa PERDER Başkanı Haşim Kılıç,
“Yerel marketler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi. Bursa Pera-
kendeciler Derneği (Bursa PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim
Kılıç, asgari ücretteki artışın marketlerde fahiş fiyat artışına yol açmaması
için yerel marketlerin üzerlerine düşeni yapacağını söyledi. n 5. sayfada

Pakistan’da selzedeler için 

en zor kış!
Pakistan’ın Sind eyaletinde kış mevsimi, seller sebebiyle aylardır

çadırlarda zor şartlar altında yaşayan selzedelerin mağduriyetini
artırdı. Pakistan’da haziran-eylül döneminde muson yağmurlarının
yol açtığı sel felaketinin etkileri Sind eyaletinde sürüyor. Sel
sularının yüzde 60-70’inin çekildiği Sind eyaletinin 13 bölgesinde

çok sayıda yerleşim yeri ve tarım
arazisi suya teslim olmuş durumda.

n 12. sayfada



Sosyal sorumluluk projeleri çerçeve-
sinde İnegöl Elit Grup Okullarından 4
öğretmen ve 9 öğrenci, Bulanık Üçtepe
İlkokulunu ziyaret etti. Üçtepe Köyü İlk-
okulunda özel bir kampanya imza atan
ekip, okulun iç ve dış cephe boyasını ya-
parak, öğrencilere kışlık kıyafet, bot ve
kırtasiye yardımında bulundu. İnegöl
Elit Grup Okulları Fizik Öğretmeni ve
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Bostancı,
gelen talep üzerine Üçtepe İlkokulunu
tercih ettiklerini söyledi. Veli ve öğren-
cilerin kampanyaya büyük destek ver-
diğini belirten Bostancı, “Her yıl düzenli
olarak düzenlediğimiz sosyal sorumluluk
projelerimiz var. Bu projelerimizde ge-
nellikle kırsal kesimdeki ihtiyacı olan
okulları tercih ediyoruz. Tabi ki okul se-
çerken bize talepler geliyor. Bu talepler
doğrultusunda bizlerde hareket ediyoruz.
Gelen bir talep üzerine bugün bizler bu-
radayız. Gelen talep üzerine düzenledi-
ğimiz kampanya ile burada okuyan tüm
öğrencilere kışlık kıyafetler hazırladık.
Okula yeni sıralar getirdik. Öğrencilerimiz
ve velilerimiz ciddi anlamda bu kam-
panyaya destek verdiler. Bismillah dedik
ve başladık. Üçtepe İlkokulu için getir-

diğimiz sıraların kurulumunu öğrenci-
lerimizle birlikte yaptık, okulun dökülen,
kırılan duvarlarının sıvasını ve alçısını
yaparak dış ve iç cephe boyasını yaptık.
Öğrencilerimize kışlık kıyafetlerini, bot-
larını ve kırtasiye malzemelerini dağıttık”
dedi. Bulanık’a ve bölgeye öğrencilerinin
ilk defa geldiğini belirten Bostancı, “Bu-
raya gelen öğrencilerimiz ve öğretmen-
lerimiz ilk defa bu bölgeye geliyorlar ve
hepsi de gönüllü olarak bu kampanyaya
dâhil olup kendi istekleriyle buraya gel-

diler. Öğrencilerimiz ellerine fırçalarını,
matkaplarını aldılar okulda tadilata gir-
diler. Öğrenci merkezli bir proje oldu
bu. Her öğrencimiz, her öğretmen ar-
kadaşımız bu projenin içinde olmaktan
büyük bir mutluluk, büyük bir haz aldı.
Öğrencilerimiz de buradaki ortamı gör-
müş oldular. Buradaki insanları, onların
misafirperverliğini, sıcaklığını görmüş
oldular, burayla bir kardeşlik bağı kurmuş
oldular. Kampanyamıza verdiği destekten
dolayı İnegöl Belediyesine ve bizi burada

çok güzel bir şekilde ağırlayan Bulanık
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bulanık
halkına teşekkürlerimizi sunarız” ifade-
lerini kullandı. Bulanık İlçe Milli Eğitim
Şube Müdürü Mustafa Ercan ise yar-
dımlarından dolayı İnegöl Elit Grup
Okulları öğretmen ve öğrencilerine te-
şekkür ederek, “Sosyal sorumluluk pro-
jeleri neticesinde bizi seçerek onurlandırıp
gururlandırdınız. Sizlere çok teşekkür
ediyoruz” şeklinde konuştu.

(İHA)
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24 Aralık 11.44

23 Aralık 22.22
6’ lı masa dağılır dedik ama

birbirlerine hakaret edecekleri hiç
aklımıza gelmedi… Akşener bu-
gün Kılıçdaroğlu’na dümdük ‘ah-
mak’ dedi…

22 Aralık 17.14
#Yeşimtekstil e icra işlemi ya-

pılamayışının arkasında #Bursa İl
Jandarma komutanı Tüm General
#TekinAktemur’un olduğunu öğ-
rendik. 
General Aktemur, Çağlar ile geçmişte
#Mudanya ilçe jandarma komutanı
olduğu yıllardan tanışıyor.

22 Aralık 15.15
Olay gazetesine haber uçurarak yönetimin

bilgisayarları kaçırmasına vesile olan icra dairesi
müdürü senin de gazan mübarek olsun.

22 Aralık 13.44
Kurun düşük kaldığından şikayet eden

sanayici arkadaşlar, Türkiye artık kabuk de-
ğiştiriyor. Ucuz olduğunuz için değil kaliteli
olduğunuz için tercih edilmeyi hedefleyin.

22 Aralık 13.31
2002 öncesini hatırlamayan gençler ve

hatırlamak işine gelmeyenler için 2002 de asgari
ücretin 142 dolar olduğunu hatırlatır mısınız? 
Not: Bugün 455 dolar oldu.

21 Aralık 16.27
Cavit Çağlar’ın Çukurova Grubu ile

olan alacak verecek davasının detaylarına
ulaştık…ayrıntılar yarın gazeteniz Sehir’de. 
> Saraydan kız kaçırma out, Çukurova’dan
şirket kaçırma in.
> Hortumcu huyundan vazgeçmiyor…
ancak rakip bu kez çok dişli.

19 Aralık 15.01
Kılıçdaroğlu Akşener’i CHP’nin iç işlerine

karışmakla suçlamış…
elbette bunu diplomatik bir dille yapmış. 
Bir siyaset mühendisliği olan 6’lı masa bir bu-
merang gibi geri dönüyor…
Ve Masayı dağıtmakla kalmayıp kurucularını
halk nezdinde bir aday dahi çıkaramayan be-
ceriksizler toplamı olarak damgalayacak.

19 Aralık 11.21
Bir ülkenin ekonomisinin sıhhatini gösteren

en önemli verilerden biri tasarrufların Borsaya
yönelmesidir. 
Son günlerde bizim borsamıza haftalık yüzbin
yeni yatırımcı giriyor…
Bu gelişmeyi desteklemesi gereken ekonomist
kılıklı beyaz Kemalistler ise her mikrofonu eline
aldığında paranın dövizden çıkıp borsaya girme-
sinden kuduruyor ve yatırımcıyı borsadan vazge-
çirmek için saçmalıyor …
Borsanın uzun soluklu bir yatırım olduğunu unut-
madan ve küçük tasarruflarınızla ülkemizin şir-
ketlerine yatırım yapmaktan çekinmeyin dostlar. 
Siz ülkenize güvenin onlar kudursun.

22 Aralık 16.14
Türkiye’de vesayet kaldırıldı ancak #Bursa

da sürmekte diye boşa söylemiyoruz…
Çukurova grubunun alacağı için #YeşimTekstil’de
haciz işlemi yapmak isteyen devletin icra me-
murunu içeri almayan güvenlik görevlisini şi-
kayet etmek için Jandarma karakoluna gidip
kolluk kuvveti isteniyor..
Alınan cevap : Veremeyiz.

N e z i r  A s a r o ğ l u

18 Aralık 18.57

18 Aralık 14.33
Litre ile kilogramı aynı sanan bu ar-

kadaşın suçu yok … İlk okul öğretmenini
bulup dövmek lazım…

18 Aralık 10.58

21 Aralık 23.14
Bursa’yı aşan ulusal düzeyde bir

araştırmacı gazetecilik başarısı.

19 Aralık 22.58
Katil sürüsü PKK’nın taslamalı kö-

pekleri, polislerimizi ‘ 6 ay sonra hesap
vereceksin’ diye tehdit ediyor.

İnegöl’den Muş’a gönülleri
ısıtan bir sefer!İnegöl Elit Grup Okulları, sosyal sorumluluk projeleri

çerçevesinde Muş’un Bulanık ilçesindeki Üçtepe
İlkokulunu iç ve dış boyasını yaparak, öğrencilere
kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin talebi,
Jandarma Genel Komutanlığının onay
vermesi üzerine Osmanlı Devleti’nin ku-
rucusu Osman Gazi’nin Tophane semtinde
bulunan türbesinde 2 yılı aşkın süredir İl
Jandarma Komutanlığı personelince saygı

nöbeti tutuluyor. Görev alacak personel,
fiziki özellikleri de göz önünde bulundu-
rularak gönüllüler arasından özenle seçi-
liyor. Nöbet seremonisiyle ilgili eğitimlere
tabi tutulan askerler, alp kıyafetleri giyip
kılıç, balta gibi silahlarını kuşanarak her
sabah görev yerlerine gidiyor. Tophane
Parkı’nın giriş kapısı önünde 09.00’da
nöbet seremonisine başlayan askerler,
türbenin önündeki yerlerini alıyor. Her
saat başı alp başı eşliğinde nöbetlerini
diğer arkadaşlarına devreden saygı nö-
betçileri saat 17.00’ye kadar görev yapıyor.
Milletin ecdada vefasının simgelerinden

biri haline gelen askerlerin nöbet deği-
şimleri, ziyaret için türbeye gelenlerin
dikkatini çekiyor. Orhan Gazi Türbesi’nin
de bulunduğu parktaki seremoni, ziya-
retçiler tarafından cep telefonlarıyla kayıt
altına alınıyor.

“SANCAK NÖBETİ KÖKLÜ 
BİR DEVLET GELENEĞİ”
Saygı nöbetinde görevli Jandarma Uz-

man Çavuş Metehan Çınar, AA muhabi-
rine, ecdadı hatırlamak ve hatırlatmak,
Türk tarihine yön vermiş kişilere dikkati
çekmek, halkın milli birlik ve beraberlik
duygusunu perçinlemek amacıyla bu uy-
gulamanın başlatıldığını söyledi. Çınar,
Osmanlı Devleti’nin manevi ruhuna saygı
anlamı taşıyan ve köklü bir devlet geleneği
olan sancak nöbetinin, devletin kurucusu
Osman Gazi’nin türbesi önünde tutul-
duğunu dile getirdi. Türbedeki ilk saygı
nöbetine, ecdadın ruhunun yaşatılabilmesi
amacıyla Bursa’nın düşman işgalinden
kurtuluşunun 98’inci yıl dönümü etkin-
likleri kapsamında 11 Eylül 2020’de baş-
landığını anlatan Çınar, şöyle konuştu:
“Saygı nöbetçileri 1,80 metre boy ve üzeri,
en az 70, en fazla 90 kilogram ağırlığında
olan özellikle istekli ve gönüllü personeller
arasından seçilmektedir. Yılın tüm gün-
lerinde 09.00-17.00 saatlerinde tutulan

saygı nöbetinde saat başlarında nöbet
değişimi seremonisi gerçekleşir. Alp başının
Tophane giriş kapısı önünde nöbet değişimi
seremonisini başlatması ve alplerin nöbet
yerini almasıyla nöbet değişimi yapılır.”

2022’DE ZİYARETÇİ SAYISI 
1 MİLYON 300 BİNİ AŞTI
Almanya’dan Bursa’ya ziyarete gelen

Hasip Kızılırmak, türbelerde dua ederken
ve saygı nöbeti değişimini izlerken farklı
duygular yaşadıklarını vurguladı. Ecdadın
ruhunun yaşatıldığı bu tür mekanları sık
sık ziyaret etmeye çalıştıklarını aktaran
Kızılırmak, şunları kaydetti: “Alp kıyafetli
kardeşlerimizin burada durması çok güzel
bir şey. Çünkü bizlere geçmişi hatırlatıyorlar.
Ecdadımız Osmanlı, İslam için gece gündüz,
soğuk sıcak demeden ailelerinden, evlat-
larından uzak kaldılar. Bizler için gelecek
nesiller için bu memleketleri fethettiler.
Onlar dinimize, örfümüze, adetimize, kül-
türümüze sahip çıktılar. Kendilerinden
sonraki insanlara güzel bir ülke bıraktılar.
Bizler buna gençler olarak sahip çıkmalıyız,
gençlerimizi bilinçlendirmeliyiz.” Bu arada,
Bursa Büyükşehir Belediyesi verilerine
göre, Tophane’deki Osman Gazi ile oğlu
Orhan Gazi’nin türbeleri bu yıl 1 milyon
354 bin 300 yerli ve yabancı turist tara-
fından ziyaret edildi. (AA)

Ecdada saygı için gün boyu nöbet tutuyorlar
Bursa’da, Osmanlı Devleti’nin
kurucusu Osman Gazi’nin
türbesinin girişinde alp
kıyafetleriyle saygı nöbeti
tutan jandarma personeli
ecdadın ruhunu yaşatıyor.

Akçapınar Mahallesini ziyaret eden
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın,
vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Akçapınar Mahallesinde vatandaşlarla
buluşan Yenişehir Belediye Başkanı
Davut Aydın’a köy sakinleri yoğun ilgi
gösterdi. Başkanın köye geleceğini öğ-
renen kadınlar, gözleme ve mahallenin
geleneksel tatlısı olan ceviz tatlısını
yaptı. Mahalleli kadınlarla sohbet eden
Belediye Başkanı Davut Aydın, “Hafta
içi bu mahallemize bir gece çay içmeye
gelmiştim. Burada mahalle sakinleri-
mizin bazı ihtiyaçları vardı. Bunları gi-
dermek için girişimlerde bulunduk.
Yenişehir Belediyesi olarak da yapmamız
gereken eksikleri tamamlamaya baş-
ladık. Bugün mahalle sakinleri bizleri
gerçekten muhteşem karşıladı. Güzel
hazırlıklar yapmışlar bu ilgi ve alaka-
larından dolayı teşekkür ediyorum. Bir
her zaman halkımızın içinde olmaya
devam edeceğiz” dedi. Mahalle sakini
kadınlar ise başkandan Çanakkale gezisi
talep etti. Başkan Aydın da, havalar
düzelir düzelmez isteklerini yerine ge-
tirme sözü verdi. (İHA) 

Bursa’da annelerinin terk ettiği yavru
köpeklere site sakinleri sahip çıktı. Site
sakinleri, “zarar gelmesin” diye yavrulara
gözleri gibi bakıyor.

Mudanya’ya bağlı Siteler mahalle-
sinde annelerinin terk ettiği 6 tane yavru
köpeğe 2 aydır sitenin sakinleri sahip
çıkıyor. Her gün yavru köpekleri besleyip
onları gece gündüz takip eden vatan-
daşların tek isteği köpeklere mama des-
teği sağlanması veya barınağa yerleşti-
rilmesi. Ürkek tavırlar sergileyen yavru
köpekler kimsenin yanına yaklaşmıyor
ve sadece mama konulduğu zaman ye-
mek için geliyor. Vatandaşlar da yavru
köpeklere zarar gelmemesi için gece
gündüz takip ediyor. Yavru köpeklere 2
aydır baktıklarını söyleyen vatandaşlar,
“Yavru köpekleri anneleri buraya bırakıp
gitmiş. Biz de onlara “bir şey olmasın”
diye gece gündüz takip ediyoruz. Hay-
vanlar çok ürkek. Kimsenin yanına git-
miyor, mama bırakıyoruz. Bıraktığımız
zaman yamak için geliyorlar. Buradan
ayrılmıyorlar. Biz de onlara zarar gelmesin
diye sürekli takip halindeyiz. Mama des-
teği istiyoruz” dedi. (İHA)

Başkan Aydın’a
muhteşem karşılama

Anneleri tert etti site
sakipleri sahiplendi
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Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

10/5

13/9

7/2

11/7
13/8

13/8

14/4

14/7

13/5

12/4

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

06:46
08:17
13:09
15:29
17:50
19:15

BURSA
PAZAR

10/5

SALI

16/2

PAZARTESİ

11/5

13/7 İMSAKİYE

Bursa’da çaldıkları plakaları başka
araçlara takarak bir günde 12 araçtan
hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan
3 şüpheli tutuklandı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yö-
nelik yapılan çalışmalar neticesinde dur-
durulan bir araçta bulunan A.T., B.S. ve
M.Ş. isimli üç kişi araçta bulunan çalıntı
plakalar sonucu gözaltına alındı. Daha
sonra Hırsızlık ve Yankesicilik Büro
Amirliği ekiplerine teslim edilen şüp-
helilerin, emanet olarak aldıkları araçlarla
diğer araçların plakalarını çaldıkları
tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle
Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Kestel ve
Mudanya ilçelerinde yaklaşık 12 araçtan
hırsızlık olayı gerçekleştirildiği öğrenildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüp-
heliler çıkarıldıkları mahkemece tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. Diğer yan-
dan araçları çaldıkları anlar güvenlik
kameralarına anbean yansıdı. (İHA)

Osmangazi’de uygulama noktası
kuran trafik polislerini gören sürücü,
yanında bulunan arkadaşıyla kaçmak
isterken başka bir uygulama nokta-
sına takıldı. Alkol testi yapan ekipler
sürücünün 1.14 promil alkollü ol-
duğunu gördü. Bunun üzerine aracı
bağlanan sürücünün arkadaşı, Şafak
Sezer ve Azer Bülbül’e benzer duru-
şuyla trafik polislerine “ Seni sevdim,
bir gül gibi”, “Kör kurşun” parçalarını
söyleyip mini konser verdi. Polisleri
sesiyle tebessüm ettiren kişinin o
renkli anları kameraya saniye saniye
yansıdı.

“MEŞHUR OLURSAM 
SANA ARABA ALIRIM”
Herkesi şoke eden sürücünün arkadaşı

Mehmet D. , kendisini çeken basın men-
subuna “Meşhur olursam sana uno araba
alacağım” dedi. Öte yandan, alkollü ya-
kalanan sürücünün 6 ay ehliyetine el
konuldu ve 1823 lira ceza kesildi. Sürücü
polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere
karakola götürülürken, arkadaşı ise pe-
şinden koşarak karakola geldi. Karakola
koşarak giren Mehmet D. bu kez de “Gi-
rişimiz var ama bakalım çıkışımız nasıl
olacak?” diyerek herkesi güldürdü. Gör-
evini yapan polis memurlarını alçılı eliyle
tebrik eden Mehmet D. “Herşey vatan
için” ifadelerini kullandı. (İHA)

Nilüfer’e bağlı Gümüştepe Ma-
hallesi Lefkoşe Caddesi’ndeki eğ-
lence mekanına bir otomobilden
ateş edilerek taksi şoförü Murat
K’nin öldürülmesi ve iki çalışanın
yaralanmasıyla ilgili Bursa Cum-
huriyet Başsavcılığınca soruşturma
yürütülüyor. Azmettirici iki kişiden
biri olduğu iddia edilen kadın zanlı
G.K’nin (27) adli kontrol şartıyla
serbest bırakılması, Ş.K. (24) ve
C.T’nin (24) tutuklanmasının ar-
dından diğer azmettirici A.A’nın
yakalanmasına yönelik polisin baş-

lattığı çalışma sürüyor. Ayrıca sal-
dırıyla ilgili yeni bir güvenlik ka-
merası görüntüsü ortaya çıktı. Ka-
yıtlarda, gece kulübünün girişin-
deki holde otururken yolun kar-
şısından açılan ateş sonucu yara-
lanan 3 kişinin hızla içeri doğru
kaçıştığı görülüyor. Zanlılardan
C.T’nin sorgusunda verdiği ifadede,
alkollü olan arkadaşları A.A. ve
Ş.K. ile araçta bulunduğunu, ken-
disinin uyukladığı sırada silah ses-
lerini duyduğunu, olaydan bilgi-
sinin olmadığını öne sürdü. G.K.
ise eğlence yerinin sahibi B.K. ile
daha önce birlikte yaşadıklarını,
ondan şiddet gördüğü gerekçesiyle
şikayetçi olduğunu iddia ederek,
“Olaydan 10 gün önce B.K. beni
darbetmişti ve öldürmeye çalış-
mıştı, o yüzden şikayetçi olmuş-
tum. A.A’yı başka bir restorandan
müşterim olduğu için tanıyorum.
A.A’yı azmettirmedim, nerede ol-
duğunu bilmiyorum.” ifadelerini
kullandı. Ş.K. de A.A’nın zorlama-
sıyla iş yerine ateş ettiği itirafında
bulunarak, şunları
kaydetti:”A.A’nın ortağı 1 milyon
liramı aldı, dolandırdı. Ortağına

ulaşamadım, parayı A.A’nın öde-
yeceğini söylediler. Olay günü İz-
mir’deki ortağının yanına gitmek
için A.A. ile arabada dolaşıyorduk.
Olay yerine geldiğimizde A.A. bana
kavga ettiği şahısların orada ol-
duğunu, oraya sıkmamı, paramı
onun ödeyeceğini söyledi. Ben de
5-6 el ateş ettim. Olay yerine doğru
ateş ettiğimde bomboş bir yerdi,
kimseyi görmedim.” İş yeri sahibi
B.K, G.K’den ayrıldıktan sonra
A.A’nın kendisine bu kadınla ilgili
tehdit içerikli haberler gönderdi-
ğini, saldırının G.K’nin azmettir-
mesi sonucu A.A. tarafından ya-
pıldığını ileri sürdü. Gümüştepe
Mahallesi Lefkoşa Caddesi’ndeki
eğlence mekanına 8 Aralık’ta gece
saatlerinde şüphelilerce silahlı sal-
dırıda bulunulmuştu. İş yeri çalı-
şanları Mehmet C. ve Zülküf A.
ile taksi şoförü Murat K. ağır ya-
ralanmış, hastaneye kaldırılan ya-
ralılardan Murat K. kurtarılama-
mıştı. Ekipler, kaçan 3 şüpheliden
2’sini ve G.K’yi gözaltına almıştı.
Ş.K. ve C.T. tutuklanmış, G.K. adli
kontrol şartıyla salıverilmişti. 

(AA)

Nilüfer’de gece
kulübüne
düzenlenen ve bir
kişinin öldüğü, iki
kişinin yaralandığı
silahlı saldırıyla
ilgili soruşturma
devam ediyor.

“Paranı vereceğim dedi
bende ateş ettim”

Alkol uygulamasından
çok renkli görüntüler
Bursa’da trafik polislerinin
uygulama noktasından
kaçarken başka bir uygulama
noktasına yakalanan 1.14
promil alkollü sürücünün aracı
trafikten men edilip ehliyetine
6 ay el konuldu. Alkollü
sürücünün yanında bulunan
arkadaşı ise, Şafak Sezer ve
Azer Bülbül’e benzerliğiyle
polis ekiplerini bile şaşırttı.
Yedikleri ceza üzerine trafik
polislerine teşekkür edip mini
konser veren Mehmet D.’nin
renkli anları kameraya 
saniye saniye yansıdı.

Hastane bir
anda karıştı

Bursa’da kızlarının balkondan
düşmesine öfkelenen aile, hastanede
kocasının ailesiyle karşılaşınca ortalık
savaş alanına döndü. Sopaların da
kullanıldığı kavga, kameraya saniye
saniye yansıdı. Yıldırım’daki olay Va-
tan Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, K.A. henüz bi-
linmeyen bir sebepten dolayı bal-
kondan düştü. İhbar üzerine bölgeye
gelen sağlık ekipleri K.A.’ya olay ye-
rinde yaptığı ilk müdahalesinin ar-
dından Yüksek İhtisas eğitim ve
Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
K.A.’nın ailesi ve kocasının yakınları
hastanede karşılaşınca sopalarla bir-
birlerine saldırdılar. Orada bulunan
polis, jandarma ve güvenlik görevlileri
kavgaya müdahale ederek ayırdı.
Hastaneye destek ekiplerin gelmesiyle
birlikte aileler Ertuğrulgazi Polis
Merkezi’ne götürüldü. Kavga anı ise
hastanede bulunan vatandaşın ka-
merasına yansıdı. (İHA)

Çaldıkları plakayla
12 aracı soydular



Kent425 Aralık 2022 Pazar

Okulların ana gelirlerinden birini
oluşturuyor ne yazık ki kantinler.
Tüccar parayı veriyorsa sonuna kadar
da sömürüyor kuşkusuz. Oysa
okullarımız ticarethane değil. Yani 7
yaşındaki çocuk kantincinin kan
donduran kar ihtirasının kurbanı
edilmemeli. 

20-30 bin lira hadi diyelim 50 bin
lira kira verecek diye hem okul yöne-
timlerini hem de öğrencileri teslim
alan istediği gibi ip oynatan bir kantin
yönetim sistemimiz var ne yazık ki! 

Gidip bakın bir çok okulda kan-
tinlerin sattığını normalde alıp
çocuğunuza yedirmezsiniz. Örnek
isteyene örnek de gösteririz. Ha işini
çok doğru yapan, salt kar diye bak-
mayan kantinciler de var ancak bu
şansa ya da kişinin vicdanına
bırakılacak bir konu değil. 

Kantin mantığının tamamen
kaldırılması ve öğrencilere devletin
yemek vermesi en sağlıklı çözüm.
Nesillerimiz için kantinde satılan ve
bir çok öğrencinin mevcut ekonomik
şartlar nedeniyle sadece uzaktan bak-
mak zorunda olduğu ticari gıdalara
değil,sağlıklı gıdalara ihtiyacı var. 

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile
Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik, dünkü

Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Yönetmelik, 12 Eylül 2022'den

itibaren geçerli olmak üzere
yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen
geçici maddeye göre, sözleşme süresi
bir yılı aşan, okullarda bulunan kan-
tin ve benzeri yerlerin kira bedel-
lerinde 11 Eylül 2023 dahil, bu tarihe
kadar yapılacak olan kira artışı, bir
önceki kira yılına ait kira bedelinin
yüzde 25'i oranında uygulanacak.

Üstelik geri dönük kira iadesi de
yapılacak. Peki kantinler yaptıkları
zamları geri alacak mı? Okullarda
tost bile 15-20 liraya satılıyor.
Okullarda satış fiyatlarına bir denge
getirilecek mi? Cebinde 10 lirası olan
bir evlat bir tek kalem yiyecek
alamıyor kantinden. Devlet vermesi
gereken yemeği de vermiyor. Ne ola-
cak bu işin sonu? 

Kantinler serbest ticaret bölgesi
değil. Okul içinde tekeller. Ne satarsa
ve kaça satarsa öğrenci o parayı

ödeyip ancak alışveriş yapıyor. 
İyi de biz 7 yaşındaki çocuğun

eline para sıkıştırıp neden okuldaki
kantine muhtaç ediyoruz ki? Devlet
öğrenciye bir öğün yemek veremiyor
mu? Her şeye kaynak bulan devlet
evlatlarına bir öğün yemek vermeye
neden yanaşmaz ki? 

Hadi onu da geçtim. Üniver-
sitelerde olduğu gibi misal 10 li-
raya yemek verse devlet çocuklara.
Bunu bile ödeyemeyecek ailelere de
kaymakamlıklar destek sağlasa.
Belediyeler de sütlerini verse
çocukların olmaz mı? 

Okullar kantincinin eline bakıyor. 
Neden? 
Personel ihtiyacı oradan

karşılanıyor. Okulun diğer ihtiyaçları
da. Yani devlet ortalama 50 bin
liralık ödeneklerle çözeceği iş yüzün-
den okulları kantincilere mahkum
ediyor. 7 yaşında 6 yaşında 10
yaşındaki çocukları kazıklamalarına,

ne idügü belirsiz bir çok gıdayı
yemelerine yol veriyor. 

Doğrusunu yapmalı devlet.
Yemek vermeyi çocuklara ve bunu bir
sorumluluk ve devlet olmanın gereği
olarak hemen yapmalı. Mazeret
üretmeden ama fakat demeden.
Gerekirse devlet kendi
harcamalarından kısarak bunu mut-
laka yapmalı. 

Doğru ve sağlıklı
besleyemediğimiz nesillerle geleceğe
umutla bakmamız mümkün olamaz.
Siz ne kadar öğretmen,araç-gereç,
fiziki imkan sağlarsanız sağlayın gün
sonunda kantincinin insafına terk
edilmiş öğrenci beslenmesi ve okul
yönetimi noktasına geldiğinizde,tüm
eğitim sisteminiz koca bir boşluğa
dönüşüyor. 

Okullar ticarethane değil, ülkenin
en önemli kurumlarıdır ve ona göre
hareket edilmeli ona göre adım
atılmalı. 

Kantin  ve kira!

Alpaslan 
YILDIZ

alpaslanyldz@gmail.com

Prof Dr. Arf Karademir’in sü-
resinin dolması nedeniyle Bursa
Teknik Üniversitesi rektörlüğüne
Prof. Dr. Naci Çağlar atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, 6 üniversiteye rektör ata-
dı. Karar, Resmi Gazete’de yayım-
landı. Söz konusu atamaların 2547
sayılı Kanunun 13’üncü ve 3 sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri
gereğince yapıldığı belirtildi. Bu
doğrultuda Bursa Teknik Üniver-
sitesi rektörü Prof. Dr. Arif Kara-
demir yerine Prof. Dr. Naci Çağlar
atandı.

NACİ ÇAĞLAR KİMDİR?
Naci Çağlar, 1968 yı-

lında İstanbul Bakır-
köy’de dünyaya geldi.
Naci Çağlar, 1993’te İs-
tanbul Teknik Üniver-
sitesi Sakarya Mühen-
dislik Fakültesi İnşaat Mü-
hendisliği bölümünü bitirdi. 1995
yılında Sakarya Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühen-
disliği EABD’da Yüksek Lisans yaptı.
2002 yılında Sakarya Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mü-
hendisliği EABD’da Doktora eğiti-
mini tamamladı. Naci Çağlar,
1993’te Sakarya Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi İnşaat Mühen-
disliği Bölümünde araştırma gö-
revlisi olarak göreve başladı. Çağlar
2011-2016 yılları arasında doçent-
lik yaptı. Profesör Çağlar, Bursa’ya
atanmadan önce Sakarya Uygula-
malı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ)
Rektör Yardımcısı olarak görev ya-
pıyordu. Naci Çağlar evli ve dört
çocuk babasıdır. (İHA)

Düzce Üniversitesi Bitinya Ar-
keolojisi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi tarafından düzenlenen “İznik
Roma Tiyatrosu Kazı ve Restorasyon
Çalışmalarında Son Durum” başlıklı
konferans gerçekleştirildi. Fen Ede-
biyat Fakültesi Kutadgu Bilig Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirilen kon-
feransın davetli konuşmacısı Dokuz
Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Aygün Ekin Meriç, İznik şehrinin
tarihsel süreci, tiyatronun yapılışı,
Osmanlı dönemi çini işlemeleri ve
tiyatronun özellikleri gibi konulara
değindi. İznik Roma Tiyatrosu kazı
çalışmalarının 1980-2006 yılları ara-
sında Bedri Yalman tarafından baş-
latıldığını ve 2016 yılından itibarense
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin des-
tekleri ile kendilerinin ekip olarak
kazıya devam ettiklerini belirten Doç.
Dr. Aygün Ekin Meriç, yıllarca süren
çalışmalarda sona geldiklerini, res-
torasyon çalışmalarının ardından ala-
nın ziyarete 2023 yılında açılacağını
sözlerine ekledi. (İHA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından or-
ganize edilen ‘Başkan kahvaltıda öğrenci top-
lulukları ile buluşuyor’ programı, Bursa Uludağ
Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mu-
danya Üniversitesi öğrenci toplulukları üyesi
yaklaşık 2000 gencin katılımıyla birlikte yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş’ın yanı sıra programa, Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa Valisi
Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri Hakan
Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Mustafa
Esgin, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

GENÇ DOSTU ŞEHİR, BURSA
Keyifli bir ortamda gerçekleşen buluşmada

konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, programa katılan gençlere teşekkür
etti. İlk 5 büyük şehir arasında en ucuz ulaşımı
temin eden belediye olduklarını söyleyen Başkan
Alinur Aktaş, gençlerin hayatını kolaylaştırmak
adına birçok çalışma yaptıklarını belirtti. Evde
kalan öğrenciler için su indirimi uyguladıklarını,
gençlik merkezlerinden millet kıraathanelerine
kadar birçok sosyal alan sunduklarını ve gençlerin
çalışmalarına destek verdiklerini ifade eden
Başkan Aktaş, tek dertlerinin gençlere daha
güzel bir gelecek sunmak olduğunu dile getirdi.
Ailelerinden uzakta eğitim gören gençlere gerekli
destekleri verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş,

“Ülkemizin yarınları güzel olsun diye çabalıyoruz.
Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın gençlerle
ilgili heyecanını hepimiz görüyoruz. Son 3-4
yılda Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan birçok
destek ve katkı aldık. Spor sahalarından yüzme
havuzlarına kadar Bursa’ya çok ciddi spor yatı-
rımları yapılıyor. Üç üniversitemize de yatırımlar
konusunda gerekli katkıları sunuyoruz ve sun-
maya devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda Cum-
hurbaşkanımızın elinden ‘Genç Dostu Şehir’
ödülünü almayı başardık. Ancak bizler gençle-
rimizin yaşamaktan mutlu olduğu ve keyif
aldığı bir şehir olma konusunda Türkiye’de bir
numara olmak istiyoruz. Buluşmaya katılan
tüm gençlere teşekkür ediyorum” dedi.

“GENÇLERLE BERABER 
OLMAK MUTLULUK”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem

Kasapoğlu, Türkiye’nin farklı şehirlerinden
gelerek Bursa’nın güzel ikliminde üniversite
okuyan gençlerle birlikte olmaktan büyük he-
yecan duyduğunu belirtti. Güzel buluşma için
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş’a teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, Bursa’da
gençlik alanında ciddi bir altyapı kurduklarını,
bundan sonrası için de temel atma projelerinin

olduğunu hatırlattı. Türkiye Yüzyılı’nın are-
fesinde olduğumuz bugünlerde Türkiye’nin
hem bugünleri hem yarınları için yapılan ça-
lışmaların hayırlı olmasını dileyen Bakan Ka-
sapoğlu, “Gençlerle beraber olmak, enerjinize
şahitlik etmek bizler için mutluluk. Bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhur-
başkanımızın liderliğinde genç odaklı hizmet
anlayışımızla gençlerin yanında olmaya devam
edeceğiz. Sizlerle birlikte varız ve yarınlar
sizlerle birlikte daha aydınlık olacaktır. Sizlerle
olan her bir buluşma, bizler için büyük bir he-
yecan. Sizleri dinlemek, sizlerin süreçlere olan
katkılarınızı hissetmek, her sürece sizleri dahil
etmek bizim için önceliktir. Bakanlığımızın
kapılar, gençlerimize ardına kadar açıktır.
Hiçbir bürokrasi olmaksızın Bakanlığımızın
tüm imkanlarından yararlanmaya davet edi-
yorum” diye konuştu.

“GÖNÜL BAĞINI KUVVETLENDİRECEĞİZ”
Artık her ilde en az bir üniversite bulun-

duğunu, yurt sayılarının her geçen gün arttığını,
burs ve kredilerden yararlanan öğrenci sayısı
sürekli arttığını dile getiren Bakan Kasapoğlu,
“Her bir çalışmamız gençler için, gençlerin
mutluluğu için. Gençlerin vaktini en güzel şe-

kilde değerlendirip ülkemizin yarınlarını güç-
lendirmek için. Gençlerin taleplerini şimdiye
kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaya-
cağımızdan şüpheniz olmasın. Gençlerimizin
her zaman yanında olacağız. Genç odaklı be-
lediyecilik anlayışını Bursa’da görüyoruz. Bur-
sa’da gençlerin tüm ihtiyaçlarını kuşatan ve
öncelikli hale getiren bir belediyecilik anlayışı
var. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başka-
nımıza hem güzel buluşma için hem de genç
odaklı siyaset hizmeti ve eserleri için teşekkür
ediyorum. Gençler bizim en büyük umudumuz
ve gücümüzdür. Gençler için bugüne kadar
ortaya koyduğumuz yönetim anlayışını, sizlerle
birlikte Türkiye yüzyılında Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde taçlandıracağız. Hep birlikte daha
çok çalışıp aramızdaki gönül bağını kuvvet-
lendireceğiz” dedi. Buluşmada ayrıca Mudanya
Üniversite Okuma Topluluğu adına Zeynep
Esen, BTÜ Genç Liderler Topluluğu adına Buse
Aydon, BUÜ Kültür Sanat Toplulukları adına
Mehmet Emin Şenses söz alarak görüş ve dü-
şüncelerini dile getirdi. Konuşmaların ardından
Bakan Kasapoğlu ve Başkan Alinur Aktaş, ma-
saları tek tek gezerek gençlerle sohbet ederek
istek ve taleplerini dinledi. (İHA)

Gürsu Belediyesi, Türkiye Belediyeler
Birliği tarafından düzenlenen ‘Sahipsiz
Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve
Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir
ve Proje Yarışması’nda birincilik ödülü
aldığı ‘Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’
projesinin temelini attı. Yaklaşık 4 bin 500
metrekare kontrollü alan içerisinde, top-
lamda 9 ayrı yapı 685 metrekare kapalı
alandan oluşan Hayvan Bakım ve Tedavi
Merkezimizde 39 adet küçük, 5 adet büyük
padoka yer alacak. Ödüllü projenin temel
atma töreni yoğun katılım ile gerçekleşirken,
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hay-
vanlara duyduğum sevginin bir karşılığı
olarak ilçeme bu projeyi kazandırmaktan
gurur duyuyoruz. Gürsu’nun ve Bursa’nın
güzelliğini panoramik olarak izleme imkanı
sunan Gürsu Seyir Terasında ilçenin do-
ğasının kucak açtığı bu tepede, ‘Hayvan
Bakım ve Tedavi Merkezi’nin de yer alacağı
entegre bir tesis olarak tasarlamıştık. Kuş
cıvıltıları ve can dostlarının sıcaklığıyla
doğanın tüm zenginlikleriyle hissedileceği

bu proje, doğayla bütünleşmek, doğanın
huzurunu ve ihtişamını yaşamak isteyen-
lerin de buluşma noktası olmaya aday.
Uzun süredir her detayıyla ince ince ilgi-
lendiğimiz bu barınak, doğal hayat koşul-
larından uzaklaşmış sokak hayvanlarının
hayatlarını devam ettirebilecekleri koşulları
onlara sunacak şekilde hazırlanıyor. İnşallah
sokak hayvanlarını her türlü yaşam imkanı
sunulacak bir barınağa kavuşturmuş ola-
cağız” şeklinde konuştu.

ENPATİ DOSTU ŞEHİR GÜRSU
Temeli atılan barınağın ödüllü bir proje

olduğunu belirten Işık, “Biz bu hazırlıkları
yaparken Gürsu Belediyesinin bu çalışma-
ları, Gürsu’yu ‘Enpati Hayvan Dostu Şehir’

de yaptı. Gürsu Belediyesi, Türkiye Bele-
diyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Sa-
hipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Ba-
rınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi
Fikir ve Proje Yarışması’nda Enpati Hayvan
Dostu Şehirler başlığında ödül kazandı.
Bu anlamlı ödül elbette bizi şevklendirdi.
Hızla proje ve çalışma aşamasına geçtik
ve bugün temelini atıyoruz” dedi.

MALİYETİN YÜZDE 50’Sİ HİBE
Yaklaşık 14 milyon lira ihale bedelli

projenin yüzde 40’ını Tarım ve Orman
Bakanlığı, yüzde 10’unu Türkiye Belediyeler
Birliği karşılayacak. Projenin geriye kalan
maliyetinin de Gürsu Belediyesi öz kay-
nakları tarafından karşılanacağını belirtildi.

Projenin detaylarını anlatan Işık, “Örnek
ve ödüllü merkezimizde Yaklaşık 4 bin
500 metrekare kontrollü alan içerisinde,
toplamda 9 ayrı yapı 685 metrekare kapalı
alandan oluşan Hayvan Bakım ve Tedavi
Merkezimizde 39 adet küçük, 5 adet büyük
padoklarımız var. İdari kısımlarının yanı
sıra ameliyathane, röntgen odası, ilaç de-
posu, tıbbi malzeme deposu, hayvan mü-
şahede odası, hayvan mutfağı, mama de-
posu, malzeme deposu, hayvan banyosu
gibi günümüz standartlarının üzerinde
yapıları, sosyal ve kültürel alanlar da olacak.
Tıpkı bir yuva inşa eder gibi titiz bir şekilde
ince eleyip sık dokuduğumuzu bilmenizi
isterim. Gürsu’mun sessiz canlarımızı seven
merhametli insanları sayesinde burası Bur-
sa’da da parmakla gösterilen bir merkez
olacak. Hayvanlarımızın doğal koşullarına
bu kadar yakın, şehrin imkanlarını da bu
kadar iyi değerlendirilebilecek coğrafi ko-
num bulabilmemiz açısından çok şanslıyız.
Canlarımıza burada hem bakacağız hem
de ihtiyaçları varsa tedavi edeceğiz. İşinde
uzman ekipler onların bakımlarını yapacak.
Bu sayede Gürsu, unvanlarının yanına yeni
güzel unvanlar da ekleyecek. Sokaklarımızda
bakıma muhtaç ya da riskli hayvanlarımız
varsa mobil ekiplerimiz koordineli bir şe-
kilde burada çalışmalarını yapacaklar” ifa-
delerini kullandı. (İHA)

Bakan Kasapoğlu Bursa’da
gençlerle buluştu

Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
düzenlenen buluşma

programında Bursa
Uludağ Üniversitesi,

Bursa Teknik
Üniversitesi ve

Mudanya Üniversitesi
öğrenci toplulukları
üyesi yaklaşık 2000

genç, Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet

Muharrem Kasapoğlu
ve Büyükşehir

Belediye Başkanı
Alinur Aktaş ile

biraraya geldi.

Gürsu’da ödüllü projenin temeli atıldı
Gürsu Belediyesine
birincilik ödülü kazandıran
‘Hayvan Bakım ve Tedavi
Merkezi’nin temeli atıldı.

BTÜ’nün yeni
rektörü Naci
Çağlar oldu

İznik kazıları
Düzce’de
konuşuldu
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Bursa Perakendeciler Derneği (Bursa
PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Haşim
Kılıç, asgari ücretteki artışın marketlerde
fahiş fiyat artışına yol açmaması için
yerel marketlerin üzerlerine düşeni ya-
pacağını söyledi.

‘MİNİMUM KÂRDA 
ISRAR EDİYORUZ’
Yüzde 54 artışla 8 bin 506 TL olarak

açıklanan asgari ücretin çalışma hayatı
için hayırlı olmasını dileyen Bursa PER-
DER Yönetim Kurulu Başkanı Haşim
Kılıç, “Asgari ücretteki artışla birlikte
market raflarında normalin dışında fiyat
artışı olacağı yönünde bazı iddiaların
gündeme geldiğini gözlemliyoruz. Ancak
Bursa PERDER üyelerimiz, Türkiye Pe-
rakendeciler Federasyonumuzun da altını
çizdiği ilkeler doğrultusunda fiyat poli-
tikalarını belirlemektedir. Yerel market
zincirleri olarak her zaman tüketicileri-
mize uygun fiyat koşullarında hizmet
sunuyoruz. Üyelerimiz, maliyetten kay-
naklı artışlar dışında bir fiyat politikası
izlememektedir. Mevcut yapılarımızı ko-
rumaya ya da geliştirmeye çalışırken tü-

keticilerin alım gücünü de göz önünde
bulunduruyoruz. Bu konuda hassasiye-
timizin son dönemde daha da arttığını
özellikle belirtmek isterim. Yerel mar-
ketler olarak minimum kâr politikasında
ısrar ederek fahiş fiyat artışlarına baş-
vurmayacağız” diye konuştu.

‘DENETİMLER 
SORUNSUZ YAPILIYOR’
Enflasyonun dizginlenmesi adına

fahiş fiyat artışına karşı son dönemde
denetimlerin daha arttığını ve PER-
DER üyelerinin denetimlerinin so-
runsuz tamamlandığını da kaydeden
Haşim Kılıç, “Ulusal zincir marketlerin
izlediği fiyat ve satış politikaları ne-
deniyle oluşan rekabeti bozucu ortam
aleyhimize olsa da yatırımlarımızı
hayata geçirmekten kaçınmıyoruz.
Yeni asgari ücret doğrultusunda da

istihdamımızı koruma ve hatta ar-
tırma odaklı bir pozisyondayız. Gıda
sektörünün temel taşı konumundaki
yerel marketler olarak rekabetçi or-
tamın bozulmamasını talep ediyor
ve istihdamı artırmak için yerel mar-
ketler özelinde ilave desteklerin hayata
geçirilmesini bekliyoruz” ifadelerini
kullandı.

(İHA)

Bursalı yerel marketlerden çok kritik karar:

“Asgari ücreti fırsata
çevirmeyeceğiz”

Asgari ücretteki artışın
market raflarına fahiş

fiyat artışı olarak
yansımaması

gerektiğini belirten
Bursa PERDER Başkanı

Haşim Kılıç, “Yerel
marketler olarak

üzerimize düşeni
yapıyoruz” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
verilerinden derlenen bilgilere göre,
geçen yılın kasım ayında 1 milyar
267 milyon dolar olan elektrik-elek-
tronik sektörünün ihracatı, 2022’nin
aynı döneminde yüzde 12,6 artışla 1
milyar 428 milyon dolara ulaştı. Sek-
törün ülkeler bazında ihracat dağılı-
mına bakıldığında, kasımda en fazla
ihracat 144,9 milyon dolarla Birleşik
Krallık’a yapıldı. Sektörün Birleşik
Krallık’a ihracatı geçen yılın aynı dö-
nemine göre yüzde 24,1 azaldı. Birleşik
Krallık’ı, yüzde 20,3 artış ve 125,5
milyon dolarla Almanya, yüzde 191,2
artış ve 78,3 milyon dolarla Rusya,
yüzde 14,5 artış ve 72,8 milyon dolarla
Fransa takip etti.

Elektrik-elektronik sektörünün,
ülke grupları baz alındığında en fazla
ihracat yaptığı bölge Avrupa Birliği
(AB) ülkeleri oldu. 2021 yılının kasım
ayında AB ülkelerine 541,4 milyon
dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın
aynı döneminde yüzde 4,5 artışla böl-
geye 565,6 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştirdi. AB ülkelerini, yüzde
108,8 artış ve 214,1 milyon dolarlık
ihracatla Bağımsız Devletler Topluluğu
takip etti. Afrika ülkelerine yapılan
elektrik-elektronik ihracatı ise kasım
ayında yüzde 19,2 artışla 129,6 milyon
dolara yükseldi. Sektörün ihracat ra-
kamlarına iller bazında bakıldığında
İstanbul, 759,6 milyon dolarla kasım
ayında en fazla ihracat gerçekleştiren
il oldu. Elektrik-elektronik ihracatında
İstanbul’u, 195,1 milyon dolarla Ma-
nisa, 89,1 milyon dolarla Ankara ve
85,1 milyon dolarla Kocaeli takip etti.
(AA)

İHA muhabirinin İçtihat Bülte-
ni’nden edindiği bilgiye göre, “Davacı
vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin
S.S.’nin davalı bankadan 4 bin lira
limitli kredi kartı aldığını ve kart limi-
tinin 4 bin lira olmasına güvenerek bu
kredi kartını dava dışı aile dostu E.İ.’ye
verdiğini, müvekkilinin kredi kartı
hesap özetinde 45 bin lira borç olduğunu
anlayınca ilgili banka şubesine başvur-
duğunu, ancak bankayla yaptığı gö-
rüşmelerden sonuç alamadığını, icra
takibine maruz kalmamak amacıyla
bankaya bu miktardan 19 bin 700 lira
ödediğini, kart borcunun 4 bin liralık
kısmına katlanmak zorunda olduğu
için bankaya ödediği be-
delden limit üstü olan
15 bin 700 liralık
kısmın müvekki-
linden haksız
olarak alınmış ol-
duğunu ileri sü-
rerek; fazla yapılan
ödemenin iadesine
ve ödenmemiş olan kalan
28 bin liradan dolayı müvekkilinin
borçlu olmadığının tespitine karar ve-
rilmesini talep ve dava etti.

MAHKEME DAVAYI 
KISMEN KABUL ETTİ
Tüketici Mahkemesi, davalı ban-

kanın kredi kartının limitini aşacak
şekilde kullanılmasına izin verdiği için
davacı ile birlikte eşit kusurunun ol-
duğu, 4 bin lira limit dışında kalan
40.518 liralık miktarın yarısının da-
vacının, yarısının da davalının sorumlu
olduğu, davacının kendisine ait so-
rumluluk miktarından bankaya yaptığı
19 bin 700 lira ödemenin düşülmesi
ile davacının 4 bin 559 lira asıl alacak,
bin 927 lira işlemiş faiz olmak üzere
toplam 6 bin 583 liradan sorumlu ol-
duğu gerekçesiyle davanın kısmen ka-
bulüne, fazlaya ilişkin istemin reddine

karar verdi.
YARGITAY KARARI BOZDU
Yargıtay Hukuk Dairesi, “Dava ko-

nusu kredi kartı davacıya teslim edilmiş
olup, kredi kartı hamili kendi iradesi
ile kredi kartını verdiği kişinin yaptığı
işlemlerin tamamından sorumludur.
Bu nedenle kanıtlanamayan davanın
reddi gerekirken yazılı gerekçe ile haklı
olmayan davanın kısmen kabulü isa-
betsizdir” gerekçesiyle kararı bozdu.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ DİRENDİ
Tüketici Mahkemesi, önceki karar

gerekçesi yanında, 5464 sayılı Banka
Kartları ve Kredi Kartları Kanunu’nun
15. ve 16. maddelerine değinilerek,
davalı Bankanın limit üzerinde yapılan
harcamalara onay vermemesi ve limitin
aşılmaması için gerekli teknik önlemleri
alması gerektiği belirtilmek suretiyle”
direnme kararı verdi. Direnme kararı
süresi içinde taraf vekilleri tarafından
temyiz edildi.

YARGITAY HUKUK GENEL 
KURULU HEM BANKAYI HEMDE 
MÜŞTERİYİ KUSURLU BULDU
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise

“5464 sayılı Kanunun 15. ve 16. mad-
delerine göre, kredi kartının

ve kredi kartına ait
şifrenin korunma-

sı yükümlülüğü
kart hamiline
yüklenmiştir.
Kart hamili

kart ve şifre ile
hesabı üzerinde

belirlenen limit da-
hilinde işlem yapabilecek

ve tasarrufa bulunabilecektir. Davalı
bankanın da limit üzerinde yapılan
harcamalara onay vermemesi ve limitin
aşılmaması için gerekli teknik önlemleri
alması gerekmektedir. Ancak yukarıya
aynen alınan 05.10.2011 tarihli yazı
içeri göstermektedir ki, davalı Banka
kart limitinin aşılmaması için gerekli
önlemleri almamış, sistemdeki teknik
hata nedeniyle limit üstü harcamaya
izin vermiştir. Hâl böyle olunca; yerel
mahkemece hem davacı asılın hem de
davalı bankanın kusurlu olduğuna yö-
nelik verilen direnme kararı yerindedir.”
diyerek Tüketici Mahkemesi’nin di-
renme kararını yerinde buldu. Hukuk
Genel Kurulu somut uyuşmazlık yö-
nünden hem davacı müşteriyi hem de
davalı bankayı ortak kusurlu bularak
davayı sonlandırdı. (İHA)

Yargıtay’dan emsal
kredi kart limit kararı...
Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu, kredi kartını
emaneten verenleri
ilgilendiren emsal bir karara
imza attı. Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu, müşterinin
kredi kartını üçüncü kişiye
vermesi ve bankanın da limit
üzerinde harcamaya izin
vermesi nedeniyle “taraflar
ortak kusurludur” dedi.

Elektrik-elektronik sektörü, kasım
ayında 1 milyar 428 milyon
dolarlık ihracata imza attı.

Elektrik-elektronik sektöründen
kasımda 1,4 milyar dolarlık ihracat

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ya-
pılan düzenlemeyle, okullarda bulunan
kantin ve benzeri yerlerin kira bedelle-
rinde 11 Eylül 2023’e kadar yapılacak
kira artışı, bir önceki yılın kira bedelinin
yüzde 25’i oranında uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile
Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Ya-
pılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü
Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönet-
melik, 12 Eylül 2022’den itibaren ge-
çerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yö-

netmeliğe eklenen geçici maddeye göre,
sözleşme süresi bir yılı aşan, okullarda
bulunan kantin ve benzeri yerlerin
kira bedellerinde 11 Eylül 2023 dahil,
bu tarihe kadar yapılacak olan kira
artışı, bir önceki kira yılına ait kira
bedelinin yüzde 25’i oranında uygu-
lanacak. Bir önceki kira yılının tüketici
fiyat endeksindeki 12 aylık ortalama-
lara göre değişim oranının yüzde 25’in
altında kalması halinde değişim oranı
geçerli olacak. 2022-2023 eğitim-öğ-
retim yılının başlangıç tarihi ile bu
maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin ya-
yımı tarihi (bu tarihler dahil) arasındaki
dönemde mevcut sözleşme hükümle-
rine göre tahsil edilen kira gelirleri,
bu maddeye göre tekrar hesaplanarak
gerekli tahsilat, mahsup ve iade iş-
lemleri gerçekleştirilecek. (AA)

Kantinler için kira artış sınırı geldi

Yenişehir
Havaalanı’nda 2 yeni
sefer başlayacak

AK Parti Bursa Milletvekili Mus-
tafa Esgin, Bursa Yenişehir ulus-
lararası Havalimanında 1 yurt dışı
ve 1 yurt içi yeni uçak seferlerinin
başlayacağı haberini verdi.

Yenişehir Uluslararası Havali-
manı’nda pandemi öncesi iptal edi-
len seferler tekrar başlarken; bun-
lara yeni uçuşların eklenmesi bek-
leniyor. Konuyla ilgili açıklama ya-
pan AK Parti Bursa Milletvekili
Mustafa Esgin, “Yenişehir’de baş-
layan Diyarbakır seferlerinden son-
ra, Gaziantep uçuşlarının da yeni-
den başlaması için temaslarımız
yoğun şekilde devam ediyor. Ya-
kında bu ilimize de seferlerin baş-
lamasını bekliyoruz. Aynı zamanda
Gulf Air Hava Yolu Şirketi 4
Ocak’tan itibaren Yenişehir Ha-
vaalanı uçuşlarına başlıyor. Bah-
reyn’in devlet firması olan hava
yolu kuruluşu Gulf Air ile Bahreyn
Yenişehir seferleri Bursa’mıza hayırlı
olsun” diye konuştu. Esgin, “Önemli
bir havayolu şirketi olan Umman’ın
uluslararası uçuş firması Selam Air
yaz dönemi için Yenişehir Havaalanı
uçuşlarını başlatmıştı. Pandemide
bu seferler durmuştu. Bu seferler
de Haziran 2023’te yeniden başla-
yacak” dedi. (İHA)

Tofaş üretime 
15 gün ara veriyor

Tofaş Otomobil Fabrikası üre-
time 15 gün ara veriyor. 6 bin işçi-
nin çalıştığı otomotiv devi 30 Ara-
lık’ta şartel indirecek.

Otomotiv devi Tofaş Otomobil
A.Ş.’nin Bursa’daki fabrikası yılsonu
envanter sayımı ve üretim hatla-
rında yapılacak planlı bakım ve ya-
tırım çalışmaları sebebiyle 15 gün
üretime ara veriyor. Dev tesiste 30
Aralık’ta duracak üretim 16 Ocak’ta
başlayacak.

ÇALIŞANLARA 
CUMHURİYET ALTINI
Çalışanlarının moral ve moti-

vasyonunu artırmak amacıyla 50
yıldır personele yönelik etkinlikler
yapan fabrika yönetiminin geçti-
ğimiz yıl gibi bu yıl da tüm çalı-
şanlarına Cumhuriyet altını dağı-
tacağı öğrenildi. Tofaş Fabrikasında
4518 mavi, 1480 beyaz yakalı per-
sonel çalışıyor. Fabrika geçtiğimiz
yıl 10 bin çalışanına Cumhuriyet
altını dağıtmıştı.

DOBLO’NUN AMERİKA 
VE EURO MARKET 
ÜRETİMİ BİTİYOR
TOFAŞ’ın Yeni Fiat Doblo mo-

delinin, Stellantis’in İspanya’daki
Vigo fabrikasında üretileceği ka-
muoyu ile paylaşılmasının ardından
gözler Bursa’daki fabrikaya çevril-
mişti. 2022 yılı sonuna kadar TO-
FAŞ Fabrikası’nda devam edeceği
açıklanan mevcut Fiat Doblo mo-
delinin üretiminin ihracat pazar-
larından gelen talep doğrultusunda
Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada,
Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl
sonuna kadar uzatılması dahil, To-
faş Fabrikası’nda üretilecek yeni
ürünler konusundaki çalışmalar ve
değerlendirmeler devam ederken,
kesinleşen önemli bilgilerin ka-
muoyuna duyurulacağı öğrenildi
Yeni yıla girmeye hazırlanan fab-
rikada Amerika’ya üretilen Dob-
lo’nun 636 modeli ile Euro Market
için üretilen Doblo 263 modelinin
2022 yılı sonu itibariyle bir daha
üretilmeyeceği, Doblo 263 mode-
linin Türkiye Market üretimlerinin
ise 2023 sonuna kadar devam ede-
ceği öğrenildi. (İHA)



  Bilgin, Habertürk canlı yayınında soruları
yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirme-
lerde bulundu. Asgari ücretin çalışanların
beklentilerinin altında kaldığı eleştirileri
ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın
“9 bin liranın altında olmaması gerektiği”
yönündeki açıklamasının anımsatılması
üzerine Bilgin, “Sendikaların, ‘Çok iyi oldu,
çok mutluyuz.’ demelerini, zaman zaman
söyleyebilirler ama beklemek çok kolay
değil.” diye konuştu. 

Türk-İş’in daha önce 7 bin 785 lira açlık
sınırı açıkladığını belirten Bilgin, şunları
kaydetti: “Böyle bir açlık sınırını kendileri
tespit ediyorlar, söylüyorlar. Rahmetli Kemal
Tahir’in ‘yürür gezer yalanlar’ diye bir tabiri
var. Birisi bir şey söylüyor, ondan sonra da
o tekrar edile edile doğruymuş gibi algıla-
nıyor. Sendikaların bu tür şeyleri, kendi
taleplerini güçlendirmek için yaptıkları ça-
lışmalar olarak kabul edilebilir ama bunu
bir gerçeklik olarak takdim etmeye başla-
dıkları zaman gerçeklik algısını tahrip eder.
Böyle bir açlık sınırı onların tamamen keyfi
olarak yapılan, bilimsel olmayan tespitleri
üzerine yapılmış bir çalışma. Kendi yüzlerine
de söylediğim için rahatlıkla söylüyorum.
Yoksulluk sınırı belirlemişler 25 bin lira.
‘Genel başkanlarınızın dışında sendikala-
rınızda çalışan kaç kişi var? 25 bin lirayı
kaç kişi alıyor?’, soruyorum bunu. Bende
rakamları var, primleri bildirdikleri için bi-
liyorum. Koca konfederasyonda bir kişi
yok. Sadece Türk-İş’in değil, birçok kurumun
yaptığı bu tür çalışmaları bilimsel bulmu-
yorum. Bu, gerçekliği tahrip ediyor.”

“‘8 BİNİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKMAYIN’
DEDİLER”

Sendikalarla görüştüklerini, sendika
başkanlarının taleplerini aldıklarını belirten
Bilgin, “Bana gelen en önemli şey, bakın
bu Türkiye’deki sendikacılığın toplu sözleşme
düzeninin bu konuda bir anlamda kendisini
eleştirel şekilde değerlendirmesi gerektiğini
vurgulayan bir sonuçtan bahsedeceğim. O
da şu: ‘Siz, 8 bin liranın ne kadar üzerinde
asgari ücret verirseniz biz o kadar zor du-
rumda kalırız.’ İşçi sendikaları. Neden?
‘Çünkü bizim toplu sözleşmelerde aldığımız
ücreti aşmanızı istemiyoruz, o zaman sen-
dikalar fonksiyonsuz hale gelirler.’ Bunu,
Türkiye’de ilk defa söylüyorum.” diye ko-
nuştu. Bilgin, “Sendikalar, ‘8 bin liranın

üzerine çıkmayın’ mı dediler?” sorusu üze-
rine “Rakamı söylemeyeyim ama ‘8 binin
çok üzerine çıkmayın.’ dediler.” ifadesini
yineledi. 

“BU, BUGÜNKÜ ŞARTLARDA VERİ-
LEBİLECEK ASGARİ ÜCRETTİR”

Türkiye’deki “açlık” ve “yoksulluk sınırı”
gibi tartışmaların büyük çoğunluğunun
bilim dışı olduğunu belirten Bilgin, şu ifa-
deleri kullandı: “İçlerinde ciddi olanlar var
ama kamuoyunu belirleyen düzeyde ortaya
çıkanlar bilim dışıdırlar. Bilimsel hiçbir
araştırmanın mantığına dayanmamaktadır.
Ankara’da 15 marketten alınan fiyatla, Tür-
kiye’nin açlık sınırı algısını yönetmek nasıl
bir sorumsuzluktur? Bunu şiddetle redde-
diyorum. Bizim belirlediğimiz asgari ücret,
işçilerimiz, işçi sınıfının büyük çoğunluğu
tarafından makul bulunmuş, değerli bu-
lunmuştur. Bu, çok yüksek bir ücret midir?
Değildir ama bu bugünkü şartlarda verile-
bilecek asgari ücrettir.”

“ÖYLE BİR TUZAK YOK”
“Asgari ücretin giderek ortalama ücrete

dönüştüğüne” ilişkin ifadelerin anımsatı-
larak, “Türkiye, bu asgari ücret tuzağından
nasıl çıkacak?” sorusunun yöneltilmesi üze-
rine Bilgin, şunları söyledi: “Öyle bir tuzak
yok. Rakamları izliyorum. Gerçek olmayan
nedir? Bazı ücretler asgari ücret düzeyinden
vergilendirilmek, prim yatırmak için oraya
sıkıştırılmıştır. Asgari ücret yüksek belir-
lendikçe reel olarak yukarıdaki ücretler de
yüzde 100 artmıyor ama yüzde 60, yüzde
70, yüzde 80 artıyor. Aşağıdan yukarıya
artıyor. Nitelikli emekte bu artış daha yük-
sek. Daha düşük usta, işçi asgari ücretin
bir kademe üzerinde yer alıyor. Türkiye’de
enflasyon dizginlenirse, asgari ücret politikası
da bu kadar reel artışlara tekabül edecek
şekilde sürdürülürse tam tersine ücretlilerin

milli gelirden aldığı payı yukarıya doğru
tırmandırır ama enflasyon burada düşma-
nımızdır. Şimdi kontrol altına alındı. En-
flasyonun önümüzdeki yıl sonunda yüzde
20’lere düşeceğini hesap ediyoruz. Mayıs,
haziran itibarıyla yüzde 30 ile yüzde 40
arasında. Tahminim yüzde 35-36 olacak.
Düşecek, mayıs ve haziranda yüzde 35,
yüzde 40’a düşmesini bekliyoruz. Şimdi
bu düşüş devam ederse asgari ücretin bu
etkisinin daha fazla ön plana çıkacağını
düşünüyorum.”

“OLAĞAN DIŞI ŞEYLER OLURSA DEV-
REYE GİRER”

Bakan Bilgin, “Asgari ücrete ikinci bir
zam gelebilir mi?” sorusunu da şu şekilde
yanıtladı: “Bu süreçte Sayın Cumhurbaş-
kanı’mızın desteği var. Sayın Cumhurbaş-
kanı’mız, ‘Tedirgin olmayın, endişe etmeyin,
önümüzdeki yıl sonu itibarıyla yüzde 20’leri
göreceğiz enflasyonda.’ ama bütün şartlar
farklılaştı, olağan dışı şeyler oldu. Bir yıl
önce savaş, iki yıl önce pandemi olacağını
biliyor muyduk? Olağan dışı şeyler olursa
bu şartlarda devreye girer. Yoksa enflasyo-
nun üstünde, bizi yıl sonuna kadar götürecek
bir asgari ücret belirledik ama o açık, Sayın
Cumhurbaşkanı’mızın da ifade ettiği gibi
o açık. Geçen sene nasıl temmuzda müda-
hale ettik, aynı şekilde.” Bazı sektörler için
asgari ücretin yüksek olduğu ve işçi çıkar-
malarına neden olabileceği endişelerini ya-
rattığına ilişkin soru üzerine, asgari ücreti
daha yukarıda belirleme arzularının önün-
deki temel engelin bu olduğunu söyledi.
Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde
çalışan işçilerin ve işverenlerin bu yönde
bir endişelerinin olduğunu belirten Bilgin,
asgari ücret artışlarının ardından büyük
işletmelerde daha az, orta ve küçük işlet-
melerde daha fazla oranlarda istihdamı

durdurma, küçük işletmelerde çok az da
işten çıkarmanın olduğunu ancak bir süre
sonra üretimde artış yaşandığını ifade etti.
Bilgin, “Memur maaşları ne kadar artacak?”
sorusu üzerine memur ve emekli maaşlarıyla
ilgili Kamu Toplu Sözleşmesinde altına
imza attıkları maddeler olduğunu anımsa-
tarak bu kişilerin maaşlarına enflasyonun
üzerinde artış yapılacağını belirtti. 

“EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞLARINI
YENİDEN ELE ALACAĞIZ”

Bilgin, “Nasıl ki sosyal devlet, ‘Gelirsiz
kimseyi bırakmayalım’ diye bir düzenleme
yaptıysa aynı şekilde bunların gelirlerini
yeniden ele alarak düzelteceğiz.” dedi. “En
düşük emekli maaşı ne olabilir?” sorusuna
Bilgin, “En düşük emekli maaşı, bütün
oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak.”
yanıtını verdi. Emeklilik sistemlerinin, en
az 3 çalışanın bir kişiyi emekli edebileceği
modele dayandığını ancak Türkiye’de bunun
koptuğunu belirten Bilgin, “Emeklilikte
yaşa takılanlar (EYT) dediğimiz hadise de
onunla ilgili. 1999’daki bu o kadar kopmuş
ki hiç olmazsa bunu rasyonel temele da-
yandıralım demişler. Neredeyse bir kişinin
çalıştığı ve bir kişinin emekli maaşını ödediği
duruma gelinmiş. Şu anda 2,1. EYT uygu-
lamasıyla muhtemelen 1,9’a falan düşer.”
diye konuştu. Bilgin, “Emekli maaşlarında
izlenecek yöntem ne olacak?” sorusuna
“Yöntemimiz şuydu, en alttakilere seyyanen
bir zam yapmak. Muhtemelen bu defa da
benzer bir şey yapılır. Yukarıdakilere de
enflasyon farkını dikkate alan bir düzenleme
yapılır. Hangi oranda refah payı verilebilir
diye hesaplar yapıp ona göre bir rakam be-
lirleyeceğiz.” cevabını verdi.

“EYT, 8 EYLÜL 1999 ÖNCESİ İŞE BAŞ-
LAMAYI ZORUNLU KILIYOR”

“EYT çalışması ne zaman bitecek, yü-

rürlüğe girecek ve açıklanacak?” sorusu
üzerine Bilgin, şu ifadeleri kullandı: “Önü-
müzdeki çalışma, teknik çalışmaları ta-
mamlanmamış bir çalışma. En çok sorulan
soru, ‘Prim gün sayım şu kadar eksik, bunu
borçlanabilir miyim? 8 Eylül 1999’dan önce
işe girmemişsen ne kadar borçlanırsan
borçlan olmaz. Mevcut yasamızda olan
haklar devam edecek. Bir başka konu, yurt
dışında çalışanların durumu. Yurt dışında
kurumlarımıza olağanüstü müracaat edenler
var, kuyruklar oluşmuş. Orada da benzer
kafa karışıklıkları var. Onlar da ‘Hemen
gidip prim gün sayılarımızı tamamlayalım,
emekli olalım’ diye kuyruklar oluşturuyor.
Onlarda da aynı şeyler geçerli. EYT, 8 Eylül
1999 öncesi işe başlamayı zorunlu kılıyor.
Dünyanın neresinde olursanız olun.”
“EYT’de yaş sınırı olacak mı?” sorusuna
Bilgin, “Bu, ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ diye yanıt
verilecek bir konu değil. Bu aya kadar
yaklaşık sayı, 1 milyon 900 bin kişi. Ocak
ayında 2 milyon civarında veya biraz geçer.
Prim günü sayısı ve hizmet yılı süresi şart-
larına uyanların sayısı bu. Eğer hiçbir yaş
sınırı olmazsa bunlar kapsama giriyor.” ya-
nıtını verdi. “EYT’de yaş sınırı olacak mı?”
sorusuna Bilgin, “Bütün bu çalışma bittikten
sonra, toplam tabloyu gördükten sonra
onu değerlendireceğiz. Yaş sınırı konusunda
henüz karar verilmedi.” yanıtını verdi. EYT
düzenlemesinde bazı yaş sınırlarının ko-
nulacağına dair iddiaları değerlendiren
Bilgin, “Bunların hiçbirini konuşmadık.”
dedi. “EYT’liler 8 Eylül 1999’deki şartlara
göre mi emekli olacaklar?” sorusuna Bilgin,
“Biz oraya asla müdahale etmiyoruz. O
günkü şartlar neyse ona göre emekli ola-
caklar. Prim günü ve hizmet süreleri de-
ğişmiyor.” yanıtını verdi. 

“KIDEM TAZMİNATI DOĞRUDAN İŞ-
ÇİNİN HESABINA YATACAK”

EYT’lilerin kıdem tazminatı için uygun
şartlarda kredi desteği verileceğini anımsatan
Bilgin, “Bu tazminat doğrudan doğruya iş-
çinin hesabına yatırılacak.” dedi. EYT’lilerin
aylık bağlanma oranlarında bir değişiklik
yapılıp yapılmayacağı sorusu hakkında Bil-
gin, “Bu oranlarda bir değişiklik yapmayı
düşünmüyoruz.” cevabını verdi. Bilgin, EYT
düzenlemesine ayrılacak bütçeyle ilgili “Tür-
kiye, Avrupa’nın en iyi bütçe dengelerine
sahip ülkelerinden biri. Türkiye’nin bütçe
gelirlerindeki artış, tahminlerin üzerinde
olmuştur. Bütün bunlar hesaba dayalıdır.
‘Seçim ekonomisi uyguluyorlar’ diyorlar.
Biz seçim ekonomisi uygulamıyoruz, gerçekçi
ekonomi uyguluyoruz. Bütçe dengelerini
gözeterek bütün bunları yapıyoruz. Popülizm
yapmayan, gerçekçi, yurttaşımızı enflasyon
sarmalına sokmayacak, denge politikasıyla
bunları sürdürecek yaklaşıma sahibiz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu (AA)
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Bakan Yanık, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, erken yaşta zorla evliliğin, AK Parti olarak
2002’den itibaren çok kararlı biçimde mücadele
ettikleri başlıklardan biri olduğunu söyledi.
Özellikle kız çocuklarının eğitime erişiminde dü-
zenledikleri kampanyalar ve erken yaşta zorla
evliliğin önüne geçecek yasal düzenlemelerle bu
konuda çok önemli adımlar atıldığını vurgulayan
Yanık, bu adımlardan da önemli sonuçlar alındığını
ifade etti. Erken yaşta zorla evlilik konusunda,
özellikle 2001’de kabul edilip 2002’de yürürlüğe
giren Türk Medeni Kanunu’nda evlilik yaşının
yükseltilmesiyle başlayan bir süreç olduğunu ha-
tırlatan Yanık, şöyle devam etti: “Evlilik yaşı
ebeveyn izniyle 15’ten 17’ye yükseltildi. 15 yaşını
dolduran kız çocuğuna yönelik cinsel istismar
fiilinin cezasının evlenmeyle kaldırılması yani
‘tecavüzcüsüyle evlenme zorunluluğu’ diye ka-
muoyunun hatırladığı bir başlık vardı, bunun
kaldırılması çok önemli bir adımdır. Yine reşit
olmayan kişiyle cinsel ilişkide bulunmak ve ço-
cukların cinsel istismarı suçlarının cezaları artırıldı,
2014’te ağırlaştırıcı cezalarda artırıma gidildi.
Eğitime erişim kısmı çok çok önemli. Eğitimde
kalma süresinin uzaması, şiddet döngüsünün
kırılması noktasında çok önemli. Dolayısıyla zo-
runlu eğitim süresinin 12 yıla çıkarılarak kız ço-
cuklarının okullaşma süresinin uzatılması bu an-
lamda önemli.”

Bakan Yanık, 2017’deki Kadına Yönelik Şid-
detle Mücadele 3. Ulusal Eylem Planı süreci kap-

samında, erken yaşta zorla evliliğin yoğun olduğu
illerde bir çalışma başlattıklarını anımsattı. Bu
çalışmaya 19 il ile başladıklarını, 4’ünün daha ek-
lenmesiyle şu an 23 şehirde il acil eylem planları
düzenlediklerini aktaran Yanık, bu illerde, erken
yaşta zorla evliliğin yaptırılmaması için farkındalık
eğitimleri, kamu kurum ve kuruluşlarının konuya
hassasiyeti, takibi, kanaat önderlerinin farkındalığı
ve yereldeki etki mekanizmasını harekete geçirmek
amacıyla düzenli çalışmaların devam ettiğini
belirtti. “Erken yaşta zorla evliliklerin sayısı yüzde
71 azaldı.” bilgisini veren Yanık, “Erken yaşta
zorla evlilik dediğimiz husus 16-17 yaş sınırıdır.
16 yaş hakim kararıyla olağanüstü durumlarda,
17 yaş ebeveyn izniyle. 18 yaştan sonra zaten bi-
reylerin kendi kararlarıdır. 16-17 yaş döneminde
evlenen kız çocuklarının toplam evlenme içeri-
sindeki oranı 2002’de yüzde 7,3, 2022 itibarıyla
bu oran yüzde 2,34’e düştü. Bu anlamda çalışma-
larımız aralıksız devam ediyor.” diye konuştu.

Yanık, erken yaşta zorla evliliğin sadece
evlilik hayatını olumsuz etkileyen bir durum ol-
madığını anlatarak, şunları kaydetti: “Erken
yaşta zorla evliliğe özellikle kadınlar açısından
baktığımızda, eğitim süresinin kısalması, istih-
dama katılımda zorlukların yaşanması, maalesef
kendini geliştirme, sosyal, ekonomik hayata
katılım ve evlilik hayatındaki o dengeyi sağlamada
geri kalma, beraberinde bir şiddet döngüsünü
de getiriyor. Bizim önemli başlıklarımızdan birisi,
erken yaşta zorla evlilikle mücadele ederken
öbür taraftan bu evlilikler içerisinde şiddet dön-
güsünün içine girecek kadınları da buradan kur-
tarmak.” Hiçbir sosyal davranış biçiminin sadece
kendi sınırları içerisinde kalmadığını dile getiren
Yanık, “O yüzden olumsuz bir davranışı durdur-
duğumuzda aslında oradan etkileşim yoluyla
ortaya çıkan birçok başka olumsuzluğu da en-
gellemiş oluyoruz. Bu anlamda erken yaşta zorla
evliliklerle mücadele bizim için ayrıca çok önemli
meselelerden birisi.” ifadelerini kullandı. (AA)

Bakan Bilgin: EYT’de yaş sınırı
konusunda henüz karar verilmedi

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı

Vedat Bilgin,
“(EYT’de yaş sınırı)

Bütün bu çalışma
bittikten sonra,
toplam tabloyu

gördükten sonra onu
değerlendireceğiz.

Yaş sınırı konusunda
henüz karar

verilmedi.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakan Derya Yanık, erken
yaşta zorla evliliğin özellikle
kadınlar açısından eğitim
süresinin kısalması, sosyal,
ekonomik hayata katılımın
geride kalınmasını, bunun da
beraberinde şiddet
döngüsünü getirdiğini belirtti.

Karadeniz gazında yeni müjde geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum’da pazartesi gününü işaret etti:

Ardından konuşmasına devam eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan İslam
alemiyle ilişkilerin güçlendirildiğini belirterek,
şu açıklamalarda bulundu: “Bir yandan
Türk dünyasıyla bütünleşiyoruz. Bir yandan
kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına
kadar tüm Afrika’yla buluşuyoruz. Bir yan-
dan Evladı Fatihan yurdu Balkanlarla ku-
caklaşıyoruz. Bir yandan Güney Asya’daki
kadim bağlarımızı canlandırıyoruz. Bunlarla
beraber günümüz dünyasının gerçekleri
olan Avrupa’yı, Amerika’yı, Rusya’yı, Çin’i
de ihmal etmiyoruz. Çin’le Ukrayna arasında.
Kim var? Biz varız. Karadeniz tahıl kara-
yolunda barış koridorunu kim açtı? El-
hamdülillah biz açtık. En önemli istasyon-
lardan birinin Erzurum olduğu, Londra’dan
Pekin’e uzanan ipek demiryolu hattı işte
bu geniş vizyonumuzun ürünüdür.” Türki-
ye’yi, Asya coğrafyasından Avrupa’ya uzanan
petrol ve doğal gaz hatlarının hem dağıtım
hem ticaret merkezi haline getirme gay-
retlerinin en kritik istasyonlarından birinin
de Erzurum olduğunu vurgulayan Erdoğan,
“Bölgenin potansiyelinin etkin şekilde kul-
lanılabilmesinin önündeki en büyük engel
olan Kafkasya’daki çatışmaları ve gerilimleri

birer birer çözüyoruz. Ülkemizin desteğiyle
Karabağ’ı işgalden kurtaran Azerbaycanlı
kardeşlerimizle birlikte bu bölgede yeni
bir dönemin temellerini atıyoruz. Erme-
nistan’ın aklı selimle davranarak barış,
güvenlik, huzur istikametinde mesafe al-
masıyla işler daha da hızlanacaktır.” diye
konuştu. Karadeniz’i Erzurum’a bağlayan
tüneller ve yolların, Akdeniz limanlarını
Kafkasya ile bütünleştiren altyapı yatı-
rımlarının hep bu büyük fırsatı değerlen-
direbilmek için olduğunun altını çizen Er-
doğan, Cumhuriyet’in ilk asrında sanayide,
ticarette, turizmde yıldızını parlatarak,
bunun katma değerinden istifade eden
şehirler olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE YÜZYILI’NI DA YİNE 
BERABERCE İNŞA EDECEĞİZ”
Erzurum’u da Türkiye Yüzyılı’nda

en yüksek katma değer üreten şehirler
arasında ilk sıralara çıkartacaklarını
dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
“Erzurum’un bunun için potansiyeli
var, gücü var, azmi de var, kararlılığı
da var. Bir asır önce kül-
lerinden yeniden do-
ğan bu şehrin, önü-
müzdeki 100 yıl-
da şahlanışının
önünde kim-
se durama-
yacaktır. Ta-
bii bunu se-
faletin ve
zulmün kol gezdiği
eski Türkiye özlemiy-
le yanıp tutuşanlar

yapacak değil, bunu yapacak olan her biri
ayrı istikamete giden, partilerin çıkardıkları
toz bulutunda boğulan siyasiler hiç değil.
Türkiye’yi son 20 yılda nasıl asırlık bir de-
mokrasi ve kalkınma atılımına beraberce
kavuşturduysak, Türkiye Yüzyılı’nı da yine
beraberce inşa edeceğiz.” Gençlere seslenen
Erdoğan, bir asır önce, gençlerin geleceği
için gözlerini kırpmadan canlarını feda
eden ecdatlarına layık olmak için 2023’e
önce gençlerin sahip çıkmasını isteyerek,
“Buna var mısınız?” diye sordu.

“SİYASET MEYDANI ER 
MEYDANIDIR, BİZ BU MEYDANDA 
HERKESLE KAPIŞMAYA VARIZ”
“Siyaset meydanı er meydanıdır, biz bu

meydanda herkesle kapışmaya varız. Ama
meydan er meydanı olacak.” diyen Er-

doğan, şöyle konuştu: “Siyasi mük-
tesepleri darbecilere, vesayetçilere,
arkası karanlık odaklara dayanarak
iktidar yolu aramaktan ibaret olan-
larla mertçe bir yarış yapılamıyor.

Seçimler için kurulan fiskos masa-
sında aylardır ne sinsi pazarlıklar

yaptılar. Amaç Erdoğan ve
Cumhur İttifakı’nı de-

virmek, yerine ne ko-
yacaklar belli değil.
Yurt dışına gidip eko-
nomiyi tefecilere, te-
rör örgütü uzantıla-
rıyla masa altında el
sıkışıp güvenliği on-
lara teslim etme sözü
verdiler.” 

(AA)

Erken yaşta zorla evlilik beraberinde
şiddeti de getiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “Karadeniz’de
keşfettiğimiz gazı milli
sistemimize bağlamak için gece
gündüz çalışıyoruz. Pazartesi
günü bu konuda yeni müjdeleri
milletimizle paylaşacağız” dedi.
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Akar, basın kuruluşlarının Ankara
temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda
Bakanlığının yıllık faaliyetlerine ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Küresel ve
bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı,
artan risk, tehdit ve tehlikelere bağlı
olarak güvenlik kaygılarının en üst se-
viyeye çıktığı bir dönemden geçildiğini
belirten Akar, bu hassas süreçte Türki-
ye’nin tüm gelişmeleri yakından takip
ettiğini, proaktif davranarak savunma
ve güvenlikle ilgili her türlü tedbiri
almaya gayret gösterdiğini aktardı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu
ilişkilerle Türkiye’nin özne haline geldiğini
ifade eden Akar, ülkenin etki alanının
üç kıta, ilgi alanının ise bütün dünya ol-
duğunu belirtti. Milli Savunma Bakan-
lığının Cumhuriyet tarihinin en yoğun
ve en başarılı faaliyetlerini icra ettiğini
ifade eden Akar, hudutların 7 gün 24
saat esasına göre bugüne kadarki en yo-
ğun ve en etkili tedbirlerle korunduğunu
söyledi. Hudutlarda sınır fiziki güvenlik
sistemine dayalı tel örgü, hendek, duvar
ve gözetleme sistemlerinden meydana
gelen dünya standartlarında, yüksek
teknolojiye sahip araç, gereç ve teçhizat
kullanıldığını, her geçen gün alınan ilave
tedbirlerle sınır güvenliğinin güçlendi-
rildiğini dile getiren Akar, “1 Ocak’tan
itibaren hudutlarımızda 256 bin 199 ki-
şinin geçişi engellenmiş, yakalanan 8
bine yakın düzensiz göçmen ile 820 te-
rörist kolluk kuvvetlerine teslim edil-
miştir. Etkili operasyonlar sonucu 3 bin
500 kilogram uyuşturucu, 35 bin paket
sigara, 2 bin 600 adet muhtelif silah ile
150 binden fazla muhtelif uyuşturucu
hap ele geçirilmiştir. Hudutlarımızdaki
başarı rakamlarla da açıkça görülmek-
tedir.” ifadelerini kullandı. Milli bir mesele
olan sınır güvenliği konusunun zaman
zaman siyasi mülahazalara konu edil-
mesine tepki gösteren Akar, “Şahsi ihti-
raslarla polemik konusu yapılmakta, res-
mi açıklamalar ve yapılan bilgilendirmeler
dikkate alınmadan gerçek dışı, abartılı
ve yanıltıcı bazı söylemler ortaya atıl-
maktadır. Bu konuda haddini ve hudu-
dunu aşanlara gerekli cevaplar verilmiştir,
verilmeye de devam edilecektir” dedi.
Akar, Mehmetçiğin büyük fedakarlıkla
ve her türlü arazi koşulunda canı paha-
sına, büyük bir kahramanlık ve feda-
karlıkla görevini yapmayı sürdürdüğünü
vurguladı.

“O İNLERİ BAŞLARINA 
YIKMAKTA KARARLIYIZ”
Terörle mücadelenin artan bir şiddet

ve tempoda ve taarruzi bir ruhla, azim

ve kararlılıkla, başarılı bir şekilde devam
ettiğini ifade eden Akar, “Çözüm sürecinin
bittiği tarihten bugüne kadar yurt içinde,
Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 37
bin 285, bu yılın başından itibaren ise 3
bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir.”
diye konuştu. Bu yıl 100 büyük, 453
orta çaplı olmak üzere toplam 553 ope-
rasyon gerçekleştirildiğini ifade eden
Akar, 4 bin 103 mağaranın imha edildi-
ğini, 2 bin 800 civarında silah ve 1 mil-
yondan fazla mühimmatın ele geçirildi-
ğini açıkladı. Akar, terörle mücadele ope-
rasyonlarına ilişkin, “Tüm operasyon-
larımız, komşularımızın toprak bütün-
lüğüne ve egemenlik haklarına saygılı,
sadece ve sadece terör unsurları hedef
alınarak, tarihi, dini, kültürel dokular,
sivil altyapı ve çevre korunarak, koalisyon
unsurlarının güvenliğine ve korunmasına
hiçbir ordunun göstermediği kadar azami
dikkat ve hassasiyet gösterilerek, Bir-
leşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci mad-
desinde belirtilen meşru müdafaa hakkı
kapsamında ve uluslararası hukuka uygun
olarak icra edilmektedir.” açıklamasında
bulundu. Kimyasal silah iddialarına da
değinen Akar, “TSK’nin kimyasal silah
kullandığı iftirasını atanları, bunun ya-
nında duranları, önüne kalkan olanları
ve terörist elebaşlarının borazanlığını
yapanları milletimiz asla affetmeyecektir.
Türkler ve Kürtler kardeştir. Fitne fesat
yuvaları çatlasalar da patlasalar da kardeş
kalacaktır.” dedi. Akar, Irak’ın kuzeyinde
terör örgütü PKK ile mücadelenin Irak
ile koordineli ve yakın işbirliği içerisinde
sürdürüldüğünü belirterek, “17 Nisan’da
başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile kilit
kapatılmış ve böylece Irak hududumuzun
tamamının ileriden güvenlik ve kontrolü
sağlanmıştır. Pençe-Kilit Harekatı kap-
samında 506 terörist etkisiz hale geti-
rilmiş, diğer bölgelerden 5-6 kat daha
fazla olmak üzere 2 bine yakın mayın,
el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara,
sığınak, tünel imha edilmiştir.” diye ko-
nuştu. İcra edilen operasyonlarla terö-
ristler tarafından “ulaşılamaz” denilen
yerlere ulaşıldığını, “girilemez” denilen
yerlere girildiğini belirten Bakan Akar,
“Yıl içinde Kandil, Asos, Sincar ve Mah-
mur dahil olmak üzere 200 kilometre
derinliğe kadar her türlü arazi ve hava
şartlarında icra edilen operasyonlar bu-
nun en somut örneğidir. Ne yaparlarsa
yapsınlar, hangi ine, hangi yılan deliğine
girerlerse girsinler o inleri başlarına yık-
makta kararlıyız.” dedi.

“UYGUN YER VE ZAMANDA 
HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIYOR”
Akar, Suriye’nin kuzeyindeki terör

hedeflerine yönelik yapılan operasyon-
larla Türkiye’nin güneyinde oluşturulmak

istenen terör koridorunun engellendiğini
belirterek, “Bölgeyi istikrarsızlığa, hu-
zursuzluğa, kaosa sürükleyen ülkeler
başta olmak üzere hiç kimse bizden sı-
nırımızın dibinde yuvalanan terör un-
surlarına müsamaha göstermemizi bek-
lemesin. TSK, ülkemizin ve asil milleti-
mizin güvenliği için uygun yer ve za-
manda gerekli her türlü tedbiri bugüne
kadar almıştır, alacaktır.” dedi. Ege ve
Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri de de-
ğerlendiren Akar, Türkiye’nin tüm kom-
şularının sınırlarına, hakkına, hukukuna
saygılı olduğunu, tüm ilişkilerinde barış,
dostluk, diyalog, iyi komşuluk ve işbirliği
içinde olduğunu vurguladı. Türkiye’nin
tüm iyi niyetli, gerçekçi ve samimi yak-
laşımlarına rağmen Yunanistan’ın ger-
ginliği tırmandırıcı tahriklere, saldırgan
eylem ve söylemler ile hukuk tanımaz
tutumuna devam ettiğini ifade eden
Akar, şunları söyledi: “Yunanistan, planlı
NATO tatbikatlarında görev yapan uçak-
larımızı, önceden tüm müttefiklere bil-
dirilmesine rağmen, son bir hafta içinde
iki kez taciz etmiştir. Uçaklarımız her
zamanki gibi gerekli karşılığı vermiş ve
görevlerini başarıyla tamamlamıştır. Bu
düşmanca tavır, Yunanistan’ın NATO’nun
temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak
boyutta küstahlaştığını göstermektedir.
NATO’nun da bu şımarıklığa artık dur
demesinin zamanı gelmiştir. Yunanis-
tan’ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz
eyleme diplomatik alanda ve sahada ge-
rekli karşılık bugüne kadar verilmiştir,
bundan sonra da verilecektir. Ülkesinin
kaynaklarını ve halkının refahını başka
ülkelerin çıkarlarına feda edenler, siyasi
varlığını Türkiye düşmanlığı üzerine ku-
ranlar, provokatif eylem ve söylemler
ile yine sahnede. Komşumuz Yunan
halkı da biz de onları yakından tanıyoruz.
Beklentimiz, bu Yunan siyasilerin ve as-
keri şahısların iç politik amaçlarla uz-
laşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal
vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yo-
luyla çözümüne odaklanmaları ve ta-
rihten özellikle de 9 Eylül 1922’de yaşa-
nanlardan ders almalarıdır. “ Akar, garanti
ve İttifak anlaşmaları doğrultusunda
geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs
Türk halkının yanında olmaya devam
edeceklerini belirterek, “Kıbrıs bizim
milli meselemizdir. Kıbrıs konusunda
egemen eşit, bağımsız iki devletten bah-
sediyoruz. Artık mesele bu devletin ku-
rulması değil, kurulmuş olan bu devletin
tanınması meselesidir.” diye konuştu.

TAHIL KORİDORUNDAN 
15 MİLYON TON TAHIL TAŞINDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü

aktif diplomasiyle sağlanan zeminde
Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları

ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sonu-
cunda Karadeniz Tahıl Girişimi’nin im-
zalandığını hatırlatan Akar, “Girişim
kapsamında İstanbul’da kurulan Müş-
terek Koordinasyon Merkezinin çalış-
maları ile bugüne kadar Ukrayna li-
manlarından yaklaşık 15 milyon
ton tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere
emniyetle sevki sağlanmış, bu-
güne kadar Ukrayna limanla-
rından 577 gemi çıkarken 584
gemi de Ukrayna limanlarına
ulaşmıştır.” dedi. Türkiye’nin
70 yıldır etkin ve saygın bir
üyesi olduğu NATO bün-
yesinde aktif bir şekilde
faaliyetlerine devam et-
tiğini dile getiren Akar,
Türkiye’nin yeni yılda
Muharip Kolordu ve
NATO Mukabele
Kuvveti Deniz Un-
sur Komutanlığı
görevlerini üst-
leneceğini söy-
ledi. Türki-
ye’nin oldu-
ğu bir
NATO’nun daha anlamlı ve güçlü oldu-
ğunu vurgulayan Akar, “Ancak bazı müt-
tefiklerimiz NATO ruhuna aykırı olarak
Türkiye’ye ihracat kısıtlamaları uygula-
maktadır. Unutulmamalıdır ki güçlü Tür-
kiye, güçlü NATO, güçlü İttifak demektir.”
diye konuştu. Türkiye’nin, NATO’nun
açık kapı politikasını desteklediğini ifade
eden Akar, “İsveç ve Finlandiya’nın NATO
üyeliğine karşı değiliz. Ancak Madrid’de
28 Haziran’da imzaladıkları taahhütlerini
yerine getirmelerini, yani teröristlerle
ilişkilerini kesmelerini, desteklerini son-
landırmalarını ve ihraç listelerinde Tür-
kiye’ye karşı uyguladıkları tahditleri kal-
dırmalarını bekliyoruz.” değerlendirme-
sinde bulundu.

“GEREKLİ TEDBİRLERİ VE 
DÜZELTMELERİ BEKLİYORUZ”
ABD ile 40 F-16 Viper uçağının te-

dariki ve 79 uçağın da modernizasyonu
çalışmalarının devam ettiğini aktaran
Akar, “Konuya ilişkin başlangıçtan itibaren
ABD’li muhataplarımızın olumlu yakla-
şımlarını gördük. Bu çerçevede artık ABD
tarafından konunun olumlu bir şekilde
sonuçlandırılmasını bekliyoruz.” açıkla-
masında bulundu. Son dönemde Suriye’de
PKK/YPG’ye verilen destek, DEAŞ’la mü-
cadeleye zarar verme iddiaları, Türkiye
ile Yunanistan arasındaki dengeli yakla-
şımdan uzaklaşılması, Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’ne silah ambargosunun kaldı-
rılması ve bazı siyasi figürlerin düşmanca
tavırlarla iki ülke arasındaki ilişkileri bal-
talama girişimlerinin kamuoyunda olum-

suz algı oluşturduğunu bildiren Akar,
“Bu konularda müttefikimiz, stratejik
ortağımız ABD’den gerekli tedbirleri ve
düzeltmeleri bekliyoruz.” diye konuştu.
FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Tem-
muz 2016 tarihinden itibaren 10 bin 5’i
bakan onayıyla olmak üzere toplam 24
bin 652 kişinin ihraç edildiğini ifade
eden Akar, yeni bilgi, belge ve veriler ışı-
ğında mücadelenin kararlılıkla devam
ettiğini söyledi. Yeni askerlik sistemi ile
modern, esnek, öngörülebilir, sürdürü-
lebilir ve e-Devlet üzerinden erişilebilir
bir sistemin tesis edildiğini aktaran Akar,
“Askeralma Kanunu’nun yürürlüğe girdiği
26 Haziran 2019’dan bugüne kadar 402
bin 45 kişi bedelli askerlikten yararlan-
mıştır. Sadece 2022 yılında bedelli askerlik
hizmetinden yararlanmak üzere 168 bin
713 vatandaşımız müracaat etmiştir.
2022 yılında dövizle askerlik hizmeti uy-
gulamasından ise 8 bin 743 vatandaşımız
yararlanmıştır.” diye konuştu. Akar söz-
lerini, “Peygamber ocağı olarak da bilinen
kahraman ordumuz, binlerce yıllık şanlı
tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi
ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin
sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla,
aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçe-
vesinde ve yasalar doğrultusunda, Sayın
Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapa-
sağlam hiyerarşik yapı içinde sıralı amir
ve komutanların emir ve komutasında,
milletinin emrinde, görevinin başındadır.
Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” ifa-
deleriyle tamamladı. (AA)

Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, “Bu yılın
başından itibaren yurt

içinde, Irak ve
Suriye’nin kuzeyinde

toplam 3 bin 982
terörist etkisiz hale
getirilmiştir.” dedi.

Bir yılda 3 bin 982 terörist
etkisiz hale getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalındaki Vali
Aydın Arslan Üs Bölgesi’nde incelemelerde bu-
lunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun baş-
latıldığını duyurduğu “Eren Abluka Sonbahar
Kış-18 Şehit Jandarma Teğmen Hubeyib Turan
Operasyonu” açıklaması sonrası, 2022 yılında
gerçekleştirilen Eren operasyonlarına ilişkin de-
taylar gazetecilerle paylaşıldı. Bu yıl gerçekleşti-
rilen operasyonlarda 126 teröristin etkisiz hale
getirildiği, 1092 mağara ve sığınağın imha
edildiği, 637 silah, 1080 el bombası, 254 el
yapımı patlayıcı, 6 bin 357 kilogram patlayıcı

madde, 410 bin 709 mühimmat, 2 bin 8 tüp, 88
milyon kök Hint keneviri, 7 milyon kök skunk
bitkisi, 28 ton esrar, 51 jeneratör, 135 dürbün,
55 güneş paneli ile 36 ton gıda ve yaşam malze-
mesinin ele geçirildiği kaydedildi. 1 Ekim-23
Aralık 2022 arasında gerçekleştirilen Eren Abluka
Sonbahar-Kış Operasyonlarına ilişkin de şu
bilgiler verildi: “24 terörist etkisiz hale getirildi,
238 mağara ve sığınak imha edildi, 183 silah,
276 el bombası, 79 el yapımı patlayıcı, 256 kilo-
gram patlayıcı madde, 66 bin 83 mühimmat,
515 tüp, 11 milyon kök Hint keneviri, 2 milyon
kök skunk bitkisi, 24 ton esrar, 15 jeneratör, 33
dürbün, 7 güneş paneli, 8 ton gıda ve yaşam
malzemesi ele geçirildi.”

(AA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum’da
Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi bitişiğindeki
yeni miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen, Gürcükapı
Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu
ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer
projelerin toplu açılış töreninde, terörle mücadelede
kararlılık vurgusu yaptı. Terör ve ekonomik saldı-
rılarla üzerlerine gelindiğini ifade eden Soylu, şöyle
konuştu: “Terörle üzerimize geldiler, vazgeçmediniz.
Ekonomik saldırılarla üzerimize geldiler, vazgeç-
mediniz. Gezi Olayları ile üzerimize geldiler, vaz-
geçmediniz. 17-25 Aralık’ta üzerimize geldiler,
vazgeçmediniz. 15 Temmuz’da üzerimize geldiler,
vazgeçmediniz. Biz birlikten ve beraberlikten vaz-

geçmeyiz. Büyük ve güçlü Türkiye’den vazgeçmeyiz.
Türkiye 3 ay önünü göremiyordu. Tayyip Erdoğan
başbakan olduğunda yeni bir heyecan başladı. 3
ay önünü göremeyen Türkiye’ye 2023 dedi. 20
yıllık vizyon koydu. 2053 dedi. 50 yıllık vizyon
koydu. 3 ay önünü göremeyen Türkiye’ye 2071
dedi. 70 yıllık vizyon koydu. Size inanmadılar ama
Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürüyen Türkiye,
bugün Türkiye Yüzyılı diyor.” Terörle mücadele
operasyonlarına değinen Soylu, “Sabah Cumhur-
başkanımızın talimatıyla Diyarbakır Lice’de en
büyük Eren operasyonunu başlattık. Bugün, biraz
önce haber geldi. Cumhurbaşkanımıza da arz
ettim. Tunceli’de 4 terörist kalmıştı, şu anda 3’ü
temizlendi.” dedi. Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan,
sadece Türkiye’deki teröristleri değil, dünyadaki
teröristleri temizleyecek. Karadeniz tertemiz. Ha-
tay’dan Adıyaman’a kadar Amanoslar tertemiz.
Tendürek tertemiz. Erzurum’un kırsalı tertemiz.
Türkiye Yüzyılı’na adım attığımız gün bu ülkenin
dağlarında bir tek terörist kalmayacak.” ifadelerini
kullandı. Soylu, çok çalışıp birlik içerisinde ola-
caklarını belirtti. (AA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
“Bugün, biraz önce haber geldi.
Cumhurbaşkanımıza da arz ettim.
Tunceli’de 4 terörist kalmıştı, şu
anda 3’ü temizlendi.” dedi.

İçişleri Bakanlığı, 2022 yılında
gerçekleştirilen Eren
operasyonlarında bugüne
kadar 126 teröristin etkisiz hale
getirildiğini bildirdi.

Eren operasyonlarında 126
terörist etkisiz hale getirildi
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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

Uluslararası müsabaka yapılabilecek şekilde
1935 yılında Bursa’ya kazandırılan, Bursalıların
yaz aylarında serinlemek için en önemli
durağı olan şehrin simgelerinden Havuzlu
Park, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Bü-
yükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Son 4
yıldır da kaderine terk edilen tesislerin yeniden
kente kazandırılması için devreye giren Bü-
yükşehir Belediyesi, Bursa’nın en önemli de-
ğerlerinden olan Havuzlu Park’ın yeniden
ihya edilmesi için proje hazırladı. Gençlik ve
Spor Bakanlığı’nın da desteğiyle hayat bulan
projede çalışmalar, düzenlenen temel atma
töreniyle start aldı. Yaklaşık 11 bin metrekarelik
bir alanda, mevcut yapının yerine daha
modern tekniklerle, fonksiyonel olarak daha
uygun, kullanıcı kapasitesi artırılmış, ulusal
müsabakaların da düzenlenebileceği stan-
dartlarda proje tasarlandı. Havuzlu Park tes-
islerinde, 1.250 metrekarelik kapalı havuz,
195 metrekarelik açık atlama havuzu, 115
metrekare açık havuz, 550 kişilik tribün
olacak. Ayrıca fitness salonu, sağlık odaları,
giyinme odaları, termal hamam, sauna, bay
bayan soyunma odaları, duş-wc’ler ve idari
birimler yer alacak. Tesiste 45 araçlık açık
otopark olacak. Havuzlu Park’ın temel atma
törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş’ın yanı sıra Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa
Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri
Hakan Çavuşoğlu, Atilla Ödünç, Ahmet
Kılıç, Refik Özen, Zafer Işık, Müfit
Aydın, Osman Mestan, Mustafa Esgin,
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Os-
mangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, Osman-
gazi Kaymakamı Ali Par-
tal, Olimpiyat madalyalı

Milli Sporcu Hatice Kübra İlgün, milli sporcular
ve vatandaşlar katıldı.

“AİLELER TEKRAR İSTİFADE EDECEK”
Törende konuşan Büyükşehir Belediye

Başkanı Alinur Aktaş, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı’ndan aldıkları ciddi desteklerle birçok
projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bunların
karşılığında Hatice Kübra başta olmak üzere
birçok başarılı sporcunun Bursa’dan yetiştiğini
belirten Başkan Alinur Aktaş, Bursalı çocuk-
ların olimpiyatlarda, Dünya şampiyonasında
ve Avrupa şampiyonasında derece elde ederek
Bursa’nın ve Türkiye’nin göğsünü kabarttığını
ifade etti. Yüzde havuzlarından spor salon-
larına, gençlik merkezlerinden okçuluk sa-
lonlarına kadar birçok önemli spor tesisinin
Bursa’ya kazandırıldığını dile getiren Başkan
Aktaş, konu Havuzlu Park olduğunda Bursa’da
akan suların durduğunu söyledi. Çekirge’nin
Bursa’nın en kadim mahallelerinden birisi
olduğunu ve Havuzlu Park’ın da yıllarca bu
şehre altyapı oluşturduğunu dile getiren Baş-
kan Aktaş, “Havuzlu Park, yıllarca insanların
yüzme sporunu öğrenmesine vesile olmuş.
Aileler, çocuklarıyla beraber burada vakit ge-
çirmiş. Ancak 40 yıl önceki imkanlarla hazır-
lanmış bu tesisin artık güncellenmesi gere-
kiyordu. Yaklaşık 8-10 yıldır da atıl durum-
daydı. Konuyu Gençlik ve Spor Bakanımıza
aktardık. Katkı ve desteklerinizle çalışma
başladı. Önümüzdeki yıl sonuna kalmadan
burayı bitirip Bursalı hemşerilerimizin hiz-
metine sunmuş olacağız. Özellikle orijinal
kaplıca suyunu da burada kullanmış
olacağız. Aileler tek-

rar istifade edecek. Farklı havuzlarıyla da
yüzme müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.
Bizler de Bursa Büyükşehir Belediyesi başta
olmak üzere ilçe belediyeleri marifetiyle
önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. 17 il-
çemizi kapsayan birçok çalışma başlattık. Bu
projelerle gençlerimizi buluşturmak ve başa-
rıları hep beraber yaşamak istiyoruz. Tesisimiz
şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“SÖZ VERDİK, İNŞA ETTİK, 
HAYATA GEÇİRDİK”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-

rem Kasapoğlu, Bursa’nın en merkezi bölge-
sinde tarihi bir mekanı ihya etmek için çalış-
malara start verdiklerini söyledi. Yapılan ça-
lışmaların Bursalılara hayırlı olmasını dileyen
Bakan Kasapoğlu, Bursa’nın kültür, sanat,
medeniyet şehri olmasının yanında bir spor
şehri olduğunu da belirtti. Bursa’da yetişen,
Ay Yıldızlı bayrağımızı tüm dünyada en güçlü
şekilde dalgalandıran sporcuların bu şehirden
çıktığını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Her
biriyle gurur duyuyoruz. Onların izinden
giden nice gençler var. İşte bu tesisler ve bu
güçlü altyapı, yakın zamanda hem Bursa’mızı
hem de ülkemizi daha büyük şekilde gururla
temsil edecek nice sporcular yetiştirecek. 17
ilçede ortaya koyduğumuz yatırımları başta
Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere
tüm işbirliklerimizi güçlendirerek sürdüreceğiz.
Tüm şehirlerimize olduğu gibi Bursa’ya da
hizmet etmeyi, bu şehirden yetişecek yeni

nesillere yeni im-
kanlar sunmayı
önemli bir mis-
yon olarak görü-
yoruz. Bir onur
olarak, bir heye-
can olarak görü-

yoruz. Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde

son 20 yılda attığımız
adımlarla Bursa’ya

gençlik ve spor şehri

olma özelliğini de kazandırdık. Söz verdik,
inşa ettik, hayata geçirdik ve hizmete açtık.
Yeni sözler vermeye, yeni hayaller kurmaya
ve bu hayalleri gerçekleştirmeye hep birlikte
devam edeceğiz” diye konuştu.

“HERKES BU ESERDEN 
FAYDALANACAKTIR”
20 sene önce Bursa’da 28 spor tesisi bu-

lunduğunu, şuan ise 100’en fazla spor tesisinin
hizmet verdiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu,
8 bin olan lisanslı sporcu sayısının da tam 37
kat artarak 315 bine yükseldiğini dile getirdi.
Artık yeteneklerin tespitini tesadüfe bırak-
madıklarının da altını çizen Bakan Kasapoğlu,
her birini tespit etme noktasında ciddi projeler
geliştirdiklerini anlattı. Tesislere her kesimin
ulaşımı konusunda da iddialı olduklarını be-
lirten Bakan Kasapoğlu, “Bugün Türkiye Yüz-
yılına yakışacak bir eserin daha temelini atı-
yoruz. Havuzlu Park hizmet verdiği sürece
birçok insana hizmet etmiş. Yeni projeyle
birlikte hem ihyası hem de ülkemize modern
ve nitelikli yüzme su sporu tesislerinden
birini kazandırma yönünde önemli bir adım
atıyoruz. Burası bu milletin evlatlarına çok
ciddi katkılar sağlayacak. Yeni şampiyonlar
yetiştirecek. Bursalı gençlerin hedeflerini ve
hayallerini bu tür yatırımlar büyütecektir.
Herkes bu eserden faydalanacaktır. Önemli
projenin buralara gelmesinde emeği olan
başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş olmak üzere herkese teşekkür edi-
yorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Bursa Mil-
letvekili Hakan Çavuşoğlu, son dönemde
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Bursa’nın zi-
yadesiyle istifade ettiğini söyledi. Bursalılar
adına Bakan Kasapoğlu’na teşekkür eden
Çavuşoğlu, Havuzlu Park’ın Bursa’nın müs-
tesna tesislerinden olduğunu, yeniden ayağa
kaldırılmasının önemli olduğunu belirterek
emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların
ardından Bakan Kasapoğlu ve Başkan Alinur
Aktaş ile birlikte protokol üyeleri tarafından
projenin ilk harcı törenle döküldü.

(Bülten)

Nilüfer’de kırsal mahallelerin geli-
şimini planlı bir şekilde sürdürmesi
amacıyla imar planı çalışmalarına yoğun
bir şekilde devam eden Nilüfer Beledi-
yesi, arkeolojik ve kentsel sit alanında
bulunan Tahtalı Mahallesi’nde de plan
çalışmalarını tamamladı. Nilüfer Bele-
diyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, Tahtalı
Mahallesi’ndeki yeni planı hazırlarken,

planlama alanı içinde yer alan 7 adet
abidevi, 63 adet sivil mimarlık örneği
yapı ile arkeolojik değerlerin korunması
ve yaşatılmasını göz önünde bu-
lundurdu. 1/1000 Ölçekli
Tahtalı Mahallesi Ko-
ruma Amaçlı Uygu-
lama İmar Pla-
nı’nda ayrıca, üst
ölçekli plan ka-
rarları ve ilgili ku-
rumlardan alınan
görüşler doğrultu-
sunda, kentsel ve ar-
keolojik sit alanı ile gele-
neksel yapı dokusunun ön plana
çıkarılmasını sağlayacak plan kararları
oluşturuldu. Nilüfer Belediye Meclisi
ile Bursa Büyükşehir Belediye Mecli-
si’nde onaylanan 1/1000 Ölçekli Tahtalı

Mahallesi Koruma Amaçlı Uygulama
İmar Planı, Bursa Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun da onayının

ardından, Tahtalı Mahallesi’nde
askıya çıktı. Askı süreci

devam eden imar pla-
nı için Nilüfer Be-

lediyesi, Tahtalı
Mahallesi’nde
düzenlediği top-
lantıda, vatan-

daşları bilgilen-
dirdi. Nilüfer Be-

lediyesi Plan ve Proje
Müdürü Sinan Sarıbal,

Nilüfer Belediyesi’nde görevli
şehir plancıları Aslı Dural ve Selman
Tuzcu, restoratör tekniker Hatice Tü-
kenmez ile birlikte, Tahtalı Mahallesi’nde
giderek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerine yeni plan üzerinde
detaylı bilgiler veren Sarıbal, vatandaş-
ların plana ilişkin sorularını da yanıtladı.
Plan sürecinin tamamlanmasının ar-
dından sit alanı dışında kalan bölümde
parselasyon yapılarak, hak sahiplerine
bir an önce imarlı tapularını teslim et-
meyi hedeflediklerini belirten Nilüfer
Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Sinan
Sarıbal, diğer mahallelerde de plan ça-
lışmalarına başlayacaklarını söyledi. Sa-
rıbal, “Özellikle kaçak yapılaşmayla mü-
cadele ettiğimiz alanlar ile yerleşme ta-
lebinin yoğun olduğu bölgelerde, plan-
lama çalışmalarına öncelik vereceğiz”
diye konuştu. İmar planını detaylı bir
şekilde inceleyen Tahtalı Mahallesi’ndeki
vatandaşlar da, bilgilendirilmelerinden
duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
(İHA)

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin
yeni üyeleri çöl tilkileri, sevimliliği
ile büyüledi. Bursa Hayvanat Bah-
çesindeki tür sayısı çöl tilkileriyle
birlikte 138 oldu.

Kurulduğu 1998 yılında 70
türle ziyaretçi kabulüne başlayan
Bursa Hayvanat Bahçesi’nin tür
sayısı çöl tilkileriyle birlikte 138’e
çıktı. Binin üzerinde hayvanın
yaşadığı 200 dönümlük hayvanat
bahçesinin yeni 3 konuğu sevim-
lilikleriyle de büyüledi. Bakıcıla-
rının özel ilgisiyle karşılanan çöl
tilkileri, türlerini de en küçüğü
olmasına rağmen kulaklarıyla
dikkat çekiyor. Çöl tilkilerinin
diğer üyelerden kendilerini ayıran
bazı özellikleri ise dikkat çek-
mektedir. Gün boyunca serin bul-
dukları yerde dinlenirken, gece
avlanmayı tercih ederler. Bitkileri
alt üst ederken, en sevdikleri yu-
murtadır. Çok az suya ihtiyaç
duymalarının yanı sıra, bunu da
yiyeceklerden alırlar. (İHA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi
Orkestra Şube Müdürlüğünce dü-
zenlenen “Dört El Piyano Konse-
ri”nde, Prof. Dr. Şirin Akbulut De-
mirci ve Doç. Dr. Emine Bilir Eyü-
poğlu, Bursa türkülerini piyano
eşliğinde yorumladı.

Merinos Atatürk Kongre ve
Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rilen konser öncesi Bursalı sa-
natseverler uzun kuyruklar oluş-
turdu. Sanatçılar, Bursa’nın unu-
tulmayan ve sevilen türkülerini
zaman zaman sanatseverlerinde
eşliğiyle seslendirdi. “Bursa’nın
Ufak Tefek Taşları”, “Bursa Gü-
vendesi”, “Ben Yemenimi Al İs-
terim” ve “Al Fadimem” gibi tür-
külerin çalındığı konserin ardın-
dan solistlere Bursa Orkestra
Şube Müdürlüğü tarafından çiçek
ve plaket takdim edildi. (AA)

Orhangazi’de bir tırın kontrolden
çıkarak Zeytinliğe devrildiği kazada
sürücü yaralandı. Orhangazi’deki
kaza, Bayırköy Mahallesi yolu üze-
rinde meydana geldi. Alınan bilgilere
göre, Orhangazi’den Bayırköy isti-
kametine gitmekte olan Cengiz İ.
(55) idaresindeki 20 AHM 938 plakalı
tır, sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu kont-
rolden çıktı. Yol kenarındaki şaram-
pole devrilen ve zeytinlikte bulunan
ağaca çarparak duran tırın sürücüsü
hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine
olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü
Cengiz İ.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan
sonra Orhangazi Devlet Hastanesine
sevk etti. Devrilen tır nedeniyle jan-
darma ekipleri Bayırköy yolunda tra-
fik ve yol güvenliği aldı. Kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı. (İHA)

Çöl tilkileriyle
birlikte tür
sayısı 138 oldu

Bursa’da “Dört El
Piyano Konseri”
düzenlendi

Tahtalı sakinleri yeni imar planı hakkında bilgilendirildi
Arkeolojik ve kentsel sit 
alanında bulunan Tahtalı
Mahallesi’nde planlama
çalışmalarını tamamlayan
Nilüfer Belediyesi, Nilüfer ve
Büyükşehir Belediye Meclisleri
ile kurulun onayını alan askı
sürecindeki plan hakkında,
Tahtalı sakinlerini bilgilendirdi.

“Yetenek keşfini
şansa bırakmıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi ve
Gençlik ve Spor

Bakanlığı’nın işbirliğinde
hazırlanan projeyle, şehrin

en önemli değerlerinden
olan, yıllarca yüzme

sporuna önemli sporcular
kazandıran, yaz aylarında

Bursalıların en önemli
buluşma noktalarından

Çekirge’deki Havuzlu Park
eski ihtişamına kavuşuyor.

Törende konuşan Bakan
Kasapoğlu, “Artık

yeteneklerin tespitini,
yeteneklerin gencini

tesadüfe bırakmıyoruz.
Akademiyle,

üniversitelerle, kulüplerle,
federasyonlarla hayata

geçirdiğimiz, bir gencimizi
bile heba etmeme

noktasında yürüttüğümüz
projeler var.” dedi.

TIR zeytinliğe
devrildi, sürücü
yaralandı
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte,
Türkiye’nin tahıl anlaşmasını uzat-
mak için gösterdiği çabaların tak-
dire şayan olduğunu söyledi.
Rutte, Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı
telefon görüşmesine ilişkin sosyal
medya hesabından paylaşımda bu-
lundu. Başbakan Rutte, paylaşı-
mında şunları kaydetti: “Erdoğan
ile konuştum. Savaş zamanlarında
yoğun temas olması güzel. Tür-
kiye’nin tahıl anlaşmasını uzatmak
için gösterdiği çabalar takdire
şayan, küresel gıda güvenliği için
çok önemli. Ayrıca NATO içindeki
işbirliği ve bölgedeki gelişmeler
hakkında da konuştuk.” (AA)

Rutte: “Türkiye’nin
gösterdiği çabalar
takdire şayan”

Fransa’nın Eure vilayetindeki Sel-
les köyünde bir evde çıkan yan-
gında, 2 çocuk hayatını kaybetti.
Fransız basınındaki habere göre,
aralarında 5 çocuğun da bulun-
duğu 10 kişilik bir aile, Noel Bay-
ramı için Selles köyündeki bir evde
bir araya geldi. Sabah saatlerinde
çıkan yangında 8 ve 12 yaşlarında
2 çocuk hayatını kaybetti, 12 ya-
şındaki bir diğer çocuk hastaneye
kaldırıldı. Yangınla ilgili soruş-
turma başlatıldı. (AA)

İran’da başkent Tahran başta
olmak üzere birçok eyalette kar ya-
ğışı etkili oldu.
Tahran’da sabah saatlerinde yağ-
maya başlayan kar şehrin kuzey
bölgelerini beyaza bürüdü. Uzun
süredir hava kirliliğiyle baş etmeye
çalışan başkent sakinleri park ve
bahçelere akın ederek karın keyfini
çıkardı. Başkentin yokuşlu yolla-
rıyla bilinen kuzey bölgelerinde
kara hazırlıksız yakalanan araç sü-
rücüleri zor anlar yaşadı, trafikte
uzun kuyruklar oluştu. Belediye
ekipleri yollarda tuzlama çalışması
yaparak buzlanmaya ve araçların
kaymasına karşı önlem aldı. Tah-
ran’ın güney kesimlerinde ise kısa
süre devam eden kar yağışı bir süre
sonra yerini yağmura bıraktı. İran
resmi ajansı IRNA’ya göre, Doğu
Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Kür-
distan, Erdebil, İsfahan, İlam, Tah-
ran, Fars, Kazvin, Zencan, Kum,
Mazenderan, Simnan, Merkezi,
Hemedan. Çaharmahal-Bahtiyari,
Kohgiluye-Buyer Ahmed ile Kir-
manşah eyaletlerinin bazı bölgele-
rinde karla karışık yağmur yağdı.
Hemedan, Fars, Zencan, Kohgi-
luye-Buyer Ahmed ve Loristan eya-
letlerinde ise yar yağışı nedeniyle
okullar tatil edilirken eğitime çev-
rim içi devam edilmesi kararı ve-
rildi. (AA)

Fransa’daki yangında 
2 çocuk öldü

Hava kirliliğiyle 
boğuşan Tahran’da 
kar sevinci

10

Türkiye’nin Hannover Başkonso-
losu Gül Özge Kaya, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, rahmetli Sargın’ın
durumunu öğrendikten sonra ailenin
Başkonsolosluğa ve Dışişleri Bakanlı-
ğına ulaştığını anlattı. Hemen en üst
düzeyde eyalet makamlarıyla temasa
geçtiklerini belirten Kaya, “Kendilerine
konunun takipçisi olduğumuzu, Dış-
işleri Bakanlığımızın da en üst düzeyde
konuyu takip ettiğini ve açıklama ge-
tirmelerini beklediğimizi ilettik.” dedi.
Kaya, bu tür bir olayın gerçekleşme-
sinin çok vahim olduğunu dile getire-
rek, İslamiyet’te cenazenin yakılarak
defnedilmesinin mümkün olmadığını
ve bunun Türk toplumunda endişelere
yol açtığını ifade etti. Vatandaşların
kendilerine endişelerini anlattıklarını
belirten Kaya, şunları aktardı: “Her
yeni bir vaka bu endişeleri pekiştiriyor.
Vatandaşlarımızın bu tür yanlış olay-
ların, karışıklıkların bir daha meydana
gelmeyeceği konusunda emin olmaya
ihtiyaçları var. Bu bir korkuya yol
açıyor. Bu korkuların giderilmesi için
de ilgili kurumlarda, hastanelerde, ce-
naze evlerinde personelin gerekli has-
sasiyeti taşıyor ve gerekli bilgilere
sahip olması gerekiyor. Bu konuda da
üst düzey yönlendirme gerekiyor. An-
cak bu şekilde bu elim vakalar önle-
nebilir.” Türk toplumunun endişele-
rinin giderilmesi için öncelikle bu
olayın açıklığa kavuşturulması gerek-
tiğini vurgulayan Kaya, şöyle devam
etti: “Neden olmuş, nerede eksiklik
olmuş, ne atlanmış, gerekli takibatın
yapılması bundan sonra da bu olayların
engellenmesi için gerekli bilgilerin ve
hassasiyetin taşınması kurumlarda ve
personel nezdinde bunun sağlanması

gerekiyor. Biz Başkonsolosluk olarak
Bakanlığımızın riyasetinde bunu takip
etmeye devam edeceğiz. Alman ma-
kamlarıyla irtibat halinde olmaya de-
vam edeceğiz. Ailenin hukuki süreci
başlatmak istediğini öğrendik. Baş-
konsolosluk ve Dışişleri Bakanlığımız
gerekli desteği verecek.”

TÜRK TOPLUMUNDAN TEPKİLER
Hannover’de yaşayan iş insanı Ser-

dar Demirbay, olayı duyduklarında
büyük bir endişeye kapıldıklarını ifade
ederek, “Acaba bir daha yine böyle
elim vakalar olur mu açıkçası bundan
da endişeleniyoruz. Gerek iş insanla-
rımız gerek STK’ler olarak konuyu
takip ediyoruz.” diye konuştu. Cena-
zenin kontrol edilmeden aileye veril-
mesinin birçok soru işareti oluştur-
duğunu anlatan Demirbay, bunların
ortadan kaldırılması için gerekli ma-
kamlardan açıklama beklediklerini
söyledi. Elim hadisenin Türk toplu-
munda adeta bir infiale yol açtığına
dikkati çeken Demirbay, “Aile iki kez
kahroldu. Burada kendimizden korkar
olduk. Burada vefat olayı olduğunda
çoluk çocuğumuz gelecekte ne tür sı-
kıntılar yaşayacak bunlardan derin
korku duyar olduk.” ifadelerini kullandı.
Demirbay ayrıca Almanya’daki sağlık

sisteminin kötüleştiğini dile getirerek,
şunları anlattı: “Doktora gidiyorsunuz
saatlerce bekliyorsunuz. Çalışanımın
böbreğinde taş vardı, 3 saat acil serviste
kıvrandı, 3 saat sonra baktılar, bir se-
rum verip gönderdiler. Hala acı çekiyor,
ağrı kesici kullanıyor. Ameliyat yapa-
cağız diyorlar ama ne zaman ne yapa-
cakları henüz belli değil. Sağlık sistemi
gittikçe kötüleşiyor. Biz de bu ülkenin
fertleriyiz.” Aşağı Saksonya Şura Der-
neği Başkanı Recep Bilgen, yaptığı
yazılı açıklamada, MHH Hastanesi’nde-
ki sorumluları, tamamen gerçeklere
dayalı şekilde hatalarını kabul etmeye
ve ilgili ailelerden içtenlikle özür dile-
meye çağırdı. UID Aşağı Saksonya Baş-
kanı İlhami Oğuz, yaşanan olayın ken-
dileri derinden üzdüğünü ve şok etkisi
yarattığını söyledi. Oğuz, “Böyle bir
olay, böyle kalkınmış bir ülkede nasıl
olur? Üzüntü verici. Vatandaşlarımız-
dan ciddi tepkiler var. Bundan sonra
böyle bir şey olmaması için ilgili ku-
rumlarla konuşup önlem alınması ge-
rekiyor.” diye konuştu.

BİR CÜMLELİK AÇIKLAMA
Cenazelerin karıştırıldığı Adli Tıp

Kurumunu da içinde barındıran MHH
Hastanesinden ise konuya ilişkin sa-
dece bir cümlelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, “MHH bu karışıklıktan
derin üzüntü duymakta ve yakınlarına
başsağlığı dilemektedir.” denildi. MHH
Hastanesinden sorumlu Eyalet Bilim
Bakanı Falko Mohrs’un elim hadisenin
soruşturulması talimatı verdiği ve Baş-
konsolos Özge Kaya ile temasa geçtiği
öğrenildi.

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ?
MHH Hastanesinde 14 Aralık’ta

vefat eden Abdulkadir Sargın’ın naaşı,
5 Aralık’ta vefat eden 81 yaşındaki
bir Alman’ın cenazesi ile yanlışlıkla
karıştırıldı. Alman aile cenazelerinin
yakılması için krematoryuma götü-
rülmesini istedi. Ancak krematoryuma
Alman kişinin naaşı yerine Abdulkadir
Sargın’ın cenazesi götürüldü ve yakıldı.
Alman aile daha sonra Abdulkadir Sar-
gın’ın bir vazo içerisindeki küllerini
kendi cenazeleri zannederek törenle
defnetti. Abdulkadir Sargın’ın cena-
zesini almaya giden ve İslami usüllere
göre defin hazırlığı yapan çocukları
ise gasilhanede yıkanmak üzere bek-
leyen cenazenin babalarına ait olma-
dığını tespit etti. Babalarının cenaze-
sinin nerede olduğunu araştıran aile,
hastane yetkililerinin cevabıyla sarsıldı.
Sargın ailesi hukuki süreç başlattı.
(AA)

Yakılan cenazeyle ilgili
Türkler açıklama bekliyor

Türkiye’nin Hannover
Başkonsolosu Gül

Özge Kaya,
Abdulkadir Sargın’ın

(71) cenazesinin
yanlışlıkla yakılması

konusunda
yetkililerden açıklama
beklediklerini söyledi.

Ulusal Hava Servisi (NWS), Kuzey
Kutbu’ndan gelerek ülkeyi etkisi altına
alan dondurucu rüzgarların, ülkenin
doğusunda hafta sonunda da etkisini
sürdüreceğini duyurdu. BBC’nin ha-
berine göre, ülke genelinde yaşanan
hava koşullarına bağlı kazalarda 12
kişi hayatını kaybetti. ABD’de don-
durucu soğuklardan 200 milyondan
fazla kişinin etkilenmesi öngörülürken
soğukların, Kanada sınırından Mek-
sika sınırına kadar etkili olabileceği
kaydedildi. Fırtına nedeniyle ülkenin
Montana, Güney Dakota ve Wyoming
eyaletlerinde sıcaklıkların eksi 45 san-
tigrat dereceye düştüğü belirtildi.
New York, Virginia, Kentucky, Georgia,
Kuzey Carolina ve Oklahoma dahil
olmak üzere, birçok eyalette olağan-
üstü hal ilan edilirken ABD Başkanı
Joe Biden, vatandaşları uyarıları dik-
kate almaya çağırdı. Uçuş takip sitesi
FlightAware, Noel için yılın en yoğun
seyahat dönemlerinden biri öncesinde
8 binden fazla uçuşun iptal edildiğini,
25 binden fazla uçuşta ise gecikme
yaşandığını aktardı.

“NESİLDE BİR KEZ 
GÖRÜLEBİLECEK” 
ŞİDDETTE BİR SOĞUK
ABD’de, 21 Aralık’ta ulusal ve yerel

hava raporlama kurumları, “nesilde
bir kez görülebilecek” şiddette soğuk
ve karlı hava şartları konusunda uya-
rıda bulunmuştu. Ulusal Hava Duru-
mu Servisi (NOAA), ülkenin bazı böl-
gelerinde son 40 yıldır yaşanmamış
soğuk hava şartlarının yaklaştığını
duyurmuştu. Hava durumu servisi,
“Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok
zor veya imkansız hale getirebileceğine
ve hayati tehlike oluşturabileceğine”
işaret etmişti. Ayrıca, soğuk havanın
etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin
Kanada sınırındaki Great Lakes böl-
gesinde Kategori 3 şiddetinde kasır-
ganın basıncına eşdeğer olacağı bilgisi
paylaşılmıştı. Fırtına nedeniyle New
Jersey’nin Manhattan’a bakan kıyı
şeridindeki bazı hastane ve iş yerle-
rinin giriş katları, taşan Hudson Neh-
ri’nin sularıyla kaplanırken sele maruz
kalan birçok araç zarar görmüştü.
Queens ve Brooklyn’in kıyı bölgeleri
de yükselen okyanus sularından zarar
görürken şiddetli rüzgarın getirdiği
dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri
ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale
getirmişti. (AA)

Libya Başkanlık Konse-
yinin medya ofisinden ya-
pılan yazılı açıklamaya
göre, Biden, Libya’nın
bağımsızlığının 71. yıl
dönümü dolayısıyla
Libya Başkanlık Kon-
seyi Başkanı Muham-
med el-Menfi’ye mek-
tup gönderdi. Mektu-
bunda konseyin ulusal
uzlaşma çağrısı yapma ça-
basına övgüde bulunarak bu
önemli projede yer almayı arzula-
dığını dile getiren Biden, halkının istik-
rarlı, demokratik ve müreffeh bir gelecek
elde etmesi için Libya’ya desteğini sür-

düreceğini vurguladı. 17 Aralık’ta ABD-
Afrika Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere
Washington’da bulunduğu sırada ABD
Başkanı Biden ile bir araya gelen el-
Menfi, görüşmede, Biden’a ülkesinde is-
tikrarı sağlamanın yolları ve Başkanlık
Konseyinin siyasi ve ekonomik vizyonu
hakkında bilgi vermişti. Libya’da 24

Aralık ülkenin bağımsızlık günü
olarak kutlanıyor.

SEÇİM ÇIKMAZI
Libya’da bir süredir Ab-

dulhamid Dibeybe ve Fet-
hi Başağa’nın liderlik et-
tiği iki ayrı hükümet bu-
lunması ülkede istikrar-
sızlığın sürmesine neden

oluyor. Libya Siyasi Diyalog
Forumu’nun Kasım

2020’deki toplantılarında, ül-
kede devlet başkanlığı ve Meclis

seçimlerinin 24 Aralık 2021’de yapıl-
masına karar verilmiş ancak seçimler
planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.
(AA)

Rusya’nın Sibirya bölgesinde bu-
lunan Kemerovo şehrinde özel bir
huzurevinde çıkan yangında 20 ki-
şinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus TASS haber ajansının Acil
Durumlar Bakanlığı yetkililerine da-
yandırarak verdiği habere göre, Ke-
merovo’da iki katlı binadaki özel bir

huzurevinde henüz belirlenemeyen
nedenle yangın çıktı. Yangında ilk
belirlemelere göre 20 kişi yaşamını
yitirdi. İtfaiyenin tamamen söndür-
düğü yangın yerinde incelemeler sü-
rüyor. Yangın sonucunda tamamen
yok olan ikinci kattaki huzurevinin
kaçak olduğu belirtiliyor. (AA)

ABD’de dondurucu kar
fırtınası, ülke çapında 
1 milyondan fazla kişiyi
elektriksiz bırakırken hava
şartlarına bağlı kazalarda
12 kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Joe Biden,
halkının istikrarlı,
demokratik ve müreffeh bir
gelecek elde etmesi için
Libya’yı desteklemeye
devam edeceklerini bildirdi.

ABD’de kar fırtınası
12 can aldı

ABD’nin Libya’ya
desteği sürecek

Rusya’da huzurevinde
yangın: 20 ölü
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Yıldırım’da spor yatırımları tüm hı-
zıyla devam ediyor. İlçeye yeni spor tes-
isleri kazandıran ve mevcut tesislerde
de renovasyon çalışmaları gerçekleştiren
Yıldırım Belediyesi, ilçede sporu yaygın-
laştırmak ve tabana yaymak için eğitim
çalışmalarını süratle sürdürüyor.

5 YILDIZLI SPOR TESİSLERİ
Göreve geldiği 2019 yılından bu yana

Yıldırım’da sporu tabana yaymak için
gayretle çalışan Yıldırım Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz, ilçenin dört bir yanına 5
yıldızlı spor tesisleri kazandırdı. Bursa’nın
en büyük spor kompleksi olan ‘Naim
Süleymanoğlu Spor Kompleksi’ni ve
‘Ulus Kadın Spor Merkezi’ni vatandaş-
larımızın hizmetine sunup ‘Fidyekızık
Spor Tesisi’ni 2 milyonluk bir yatırımla
yenileyen Yıldırım Belediyesi, 2022 yı-
lında Millet Kadın Spor Merkezi’ni ve
Mimar Sinan Spor Tesisi’ni sil baştan
yenileyip modern bir komplekse dön-
üştürerek vatandaşların hizmetine açtı.

Ayrıca Sıracevizler Sosyal Yaşam Mer-
kezi’ne kadın, çocuk ve gençler için spor
salonu kazandırmak adına çalışmalar
yürüten Yıldırım Belediyesi, Dr. Sadık
Ahmet Spor Tesisi’ni yıkarak modern
bir gençlik ve spor merkezine dönüş-
türmek için renovasyon çalışmaları yü-
rütürken Millet Kapalı Spor Merkezi
için de temel hafriyat çalışmalarına baş-
ladı. Çalışmaların yüzde 50’sinin tamam-
landığı Siteler ve Samanlı halı sahaları
kısa sürede tamamlanıp Demetevler’e
kazandırılacak halı sahanın yapımına
start verilecek. 

62 BİN 119 VATANDAŞA 
SPOR HİZMETİ
2019 yılından bu yana 146 bin 424

vatandaşı sporla buluşturan Yıldırım
Belediyesi, 2022 yılında yaz ve kış okulları
ile 40 bin 507, jimnastik okulları ile 2
bin 406, sosyal sorumluluk projeleri ile
5 bin 50, kadın spor merkezleri ile 13

bin 416 bireye ve özel gereksinimli 740
çocuk ve ailesine spor eğitimi vererek
toplamda 62 bin 119 vatandaşa spor
hizmeti verdi. Eğitimler 2023 yılında
da 9 tesiste 20 farklı branş ile devam
edecek.

2022 YILINDA 
34 MÜSABAKA
Birçok ulusal ve uluslararası

müsabakaya ev sahipliği yapan Yıl-
dırım Belediyesi, 2022 yılında 34
organizasyona ev sahipliği yaptı.
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,
Yıldırım Belediyesi olarak 2023
yılında da birçok müsabakaya hem ev
sahipliği yaparak hem de müsabakalarda
başarılar elde ederek Yıldırım’ın ismini
tüm dünyaya duyuracaklarını ifade etti.

3,5 YILDA 2 BİN 326 
MADALYA 132 KUPA
Yıldırım’ın adını birçok ulusal ve ulus-

lararası müsabakada temsil eden Yıldırım

Belediyespor sporcuları
3,5 yılda pandemi şart-

larına rağmen 2
bin 326 ma-
dalya ve 132
kupa kazan-
dı. 2022 yılı
itibariyle li-
sanslı spor-
cu sayısı-
nın 3 bin
928 oldu-
ğunu ak-
t a r a n
B a ş k a n

Oktay Yılmaz, “Evlatlarımız katıldıkları
her müsabakada Yıldırım’ı ve Bursa’mızı
en iyi şekilde temsil ediyor ve başarı ile
dönerek göğsümüzü kabartıyorlar. Ev-
latlarımızın geleceği için ve ilçemizin
spor kenti kimliğini güçlendirmek için
çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz”
dedi. (Bülten)

Spor adına ne varsa

Yıldırım’da var!

Spor alanındaki yatırım,
proje ve başarılarıyla
Bursa’ya örnek olan
Yıldırım Belediyesi, 2022
yılında ilçenin ‘spor
kenti’ kimliğini
güçlendirecek birçok
çalışmayı hayata geçirdi.

A Milli Kadın Hokey ve A Milli Erkek
Hokey Takımı oyuncularının ağırlandığı
Ali Koyuncu Gençlik Merkezi’nde spor-
culara ilgi yoğundu. Söyleşi programı,
katılımcıların sorularıyla devam ederken,
hokeyin incelikleri profesyonellerce spor-
culara anlatıldı. A Milli Takımı sporcuların
kısa hokey maçından sonra, geleceğin
takım arkadaşı olarak adlandırdıkları,
Mustafakemalpaşaspor Belediye spor-
cularıyla deneme golleri atıp sırayı Başkan
Kanar’a bıraktılar. Başkan Kanar’ın
ustaca kullandığı sopalarla ilk golü attığını
gören A Milli Takımı Hokey Takımı spor-
cuları, diğer ziyaretlerinde Başkan Kanar

ile ufak bir maç sözü aldı. 30 yıl önce te-
melleri atılan ve Başkan Kanar döne-
minde yapımı hız kazanan Gençlik Mer-
kezi’nin, ilçedeki spora ve sanata düşkün
gençlere yepyeni bir vizyon olacağını
2023 Şubat sonuna doğru kompleksin
açılacağını dile getiren Başkan Kanar,
“Gençlerimizin yerine kendimi koyarak,
gençliğimin Mustafakemalpaşa’sını inşa
etmeye çalışıyorum’’ sözlerine yer verdi.
Mustafakemalpaşaspor Belediye’nin yüz-
lerce öğrenciye motivasyon ve kariyer
rotası oluşturduğunu, ilerde Milli Takım
sporcularının Mustafakemalpaşa’dan çı-
kacağını dile getirdi. (İHA)

A Milli Hokey Takımı
Mustafakemalpaşa’da

Mustafakemalpaşa
Belediye Başkanı Mehmet

Kanar, ilçedeki
öğrencilere rol model

olabilmeleri için A Milli
Hokey Takımı

sporcularını,
Mustafakemalpaşa’da

özel olarak ağırladı.
Sporun marka şehri olma
hedefleriyle ilerlediklerini

dile getiren Başkan
Mehmet Kanar, A Milli

Hokey Takımı
sporcularını ilçe de

ağırlamanın büyük bir
gurur olduğunu, ilçenin

spor tarihine tanıklık
edecek anıların

yaşandığını dile getirdi.

Sindarius Thornwell
ile yollar ayrıldı
Frutti Extra Bursaspor,
geçtiğimiz ay kadrosuna
kattığı Sindarius Thornwell
ile karşılıklı anlaşarak
yollarını ayırdı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper
Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bur-
saspor’da beklenmedik bir ay-
rılık yaşandı. Geçtiğimiz ay-
larda transfer edilen Sin-
darius ornwell ile yollar
ayrıldı. “Teşekkürler
ornwell” başlığıyla
Frutti Extra Bursas-
por’dan yapılan açıkla-
ma şu şekilde: “Geçti-
ğimiz ay kadromuza
katılan profesyonel
oyuncumuz Sindarius
ornwell ile karşı-
lıklı anlaşarak yol-
larımızı ayırmış bu-
lunmaktayız. Ken-
disine teşekkür
eder, kariyerin-
de başarılar di-
leriz.” (İHA)



Pakistan’da haziran-eylül döneminde
muson yağmurlarının yol açtığı sel fela-
ketinin etkileri Sind eyaletinde sürüyor.
Sel sularının yüzde 60-70’inin çekildiği
Sind eyaletinin 13 bölgesinde çok sayıda
yerleşim yeri ve tarım arazisi suya teslim
olmuş durumda. Sel felaketinden en çok

etkile-

nen Sind genelinde 1,7 milyondan fazla
ev hasar gördü. Eyalet genelinde 240
binden fazla kişi yerinden olurken bun-
ların birçoğu çadır kamplarında yaşam-
larını sürdürüyor. Yeterli beslenme, te-
mizlik ve sağlık koşullarına sahip olmayan
selzedeler, kış mevsimi sebebiyle de zor
günler geçiriyor. AA muhabiri, Bhiria
Road ve Kararah şehirlerindeki çadır

kampları ve yerleşim yerlerini gö-
rüntüledi, 4

aydır

çadırlarda yaşayan selzedelerle görüştü.
KAMPTA 3 BİN KİŞİ YAŞIYOR
Kararah şehrindeki çadır kamptan

sorumlu Abdulmelik Han, burada 300
çadır bulunduğunu ve yaklaşık 2 bin
kişinin kampta yaşadığını ifade etti.
Han, çadır ihtiyaçlarının olduğuna dik-
kati çekerek, “Çadırların altına serecek
bir şey yok. Toprağın üzerinde yatıyor
insanlar.” dedi.

“ÜZERİMİZDE ÇATI BİLE YOK”
Can Muhammed ise 4 aydan beri ça-

dırlarda yaşadıklarını ifade ederek, “Ev-
lerimize dönemiyoruz. Ne kadar kalacağız
bilmiyoruz. Yorganımız yok, üşüyoruz.”
dedi. Muhammed, evlerinin hala sular
altında olduğunu ve bu sebeple geri
dönemediklerini dile getirerek, ço-
cuklarının hasta olduklarını ve yardım
alamadıklarını anlattı. İmkan olmadığı
için başka bir yere gidemediklerini ve
çadırda yaşamak zorunda olduklarını

belirten Muhammed, “Okul yok, hastane
yok, üzerimizde çatı bile yok.” diye ko-
nuştu. Kamp sakinleri de tuvalet ve
banyo imkanlarının yetersizliğinden şi-

kayet ederek, pis sel suları sebebiyle
sıtma ve deri hastalıklarının da yaygın
olduğuna dikkati çekti.

YERLEŞİM YERLERİ 
SULAR ALTINDA
Kamp alanının çevre-

sinde sel sularının izleri
rahatlıkla görülebiliyor.
Kara yolunun etrafı su-
larla kaplı. Yol kenar-
larında ise irili ufaklı
birçok çadır görmek
mümkün. Çok sayıda
okul, hastane, cami
ve ev de aylardır sular
altında.

KÖYLÜLERDEN “YOLLARI 
KENDİMİZ YAPTIRDIK” SİTEMİ
Bhiria Road şehrine bağlı Sirayi Daru

köyünde yaşayan Gulam Haydar, köyle-
rinin tamamen yıkılmış vaziyette oldu-
ğunu dile getirerek, “Kimse halimizi sor-
muyor. Bütün evler yıkıldı. Kimsenin
hayvanı kurtulamadı. Fidanlarımız bile
gitti.” ifadelerini kullandı. Haydar, aylar
geçmesine rağmen kimseden yardım gö-

remediklerini belirterek, “Köyün yolu
bile yıkılmıştı. Biz kendimiz masraf yapıp
yolu yaptırdık.” dedi. Suyun çekilmediği
takdirde toprağa zarar vereceğini belirten

Haydar, bu konuda destek
beklediklerini söyledi.

Bölgede yaşayanlar-
dan Kaşif Ahmed ise
Bhiria Road Hastane-

si’nin sulara teslim
olduğunu, tıbbi
malzemelerin
zarar gördüğünü
dile getirerek, he-
nüz tadilat çalış-
malarının bitme-
diğini ifade etti.

Ahmed, suların çe-
kilmesi için henüz bir çalışma başlatıl-
madığına işaret ederek, bozuk yolları
da kendi imkanlarıyla yaptıklarına dikkati
çekti. Pakistan’daki sel felaketi sebebiyle
yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetti, 12
binden fazla kişi yaralandı. Ülke genelinde
33 milyondan fazla kişinin etkilendiği
sellerin maliyetinin 30 milyar doların
üzerinde olduğu belirtiliyor. (AA)
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Pakistan’da
selzedeler için
en zor kış!

Pakistan’ın Sind eyaletinde kış
mevsimi, seller sebebiyle aylardır
çadırlarda zor şartlar altında yaşayan
selzedelerin mağduriyetini artırdı.

Türkiye’nin jet eğitim ve hafif taarruz uçağı
olacak Hürjet ilk uçuşuna hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sa-
nayii Başkanlığı koordinasyonunda
yürütülen Hürjet Projesi’nde ilk uçuşa
yönelik olarak yoğun bir çalışma yü-
rütülüyor. Hürjet, Ağustos 2017’de
Jet Eğitim Uçağı Geliştirme Projesi
olarak başlatıldı. Nisan 2018’de kav-
ramsal tasarım aktiviteleri, Temmuz
2019’da ön tasarım faaliyetleri, Şubat
2021’de kritik tasarım faaliyetleri ba-
şarıyla sonuçlandırıldı, tasarım dön-
gülerinin sonuçlanmasıyla üretim faa-
liyetlerine geçildi. Yaklaşık 8 bin par-
çadan oluşan Hürjet için parça üre-
timlerine Ocak 2021’de başlandı. Üre-
tilen parça ve ekipmanlar son montaj
hattında uçaktaki yerini aldı.

HEDEF AYDA 2 HÜRJET
Proje kapsamında ilk aşamada üre-

tilecek 2 prototipe yönelik çalışmalar
büyük oranda tamamlandı. Prototip-
lerden biri dayanım, diğeri uçuş test-
lerinde kullanılacak. Dayanım testinde
kullanılacak prototip hangardan çıktı
ve tam boy statik testlerine tabi tu-
tulacak. Uçuş yapacak prototiple ise

yakın zamanda yer testlerine başla-
nacak. Hürjet, motor entegrasyonu
ve yer testleriyle 18 Mart 2023’teki
ilk uçuşuna hazırlanacak. Sonrasında
yürütülecek testler ve geliştirme faa-
liyetleriyle Hürjet’in 2025’te envantere
girebilir hale gelmesi amaçlanıyor.
Seri üretim döneminde ayda 2 Hürjet
üretim kapasitesine ulaşılması
hedefleniyor. Hürjet
için Ocak 2022’de
Savunma Sa-
nayii İcra Ko-
m i t e s i n d e
seri üretim
kararı alındı.
İlk aşamada
Hava Kuvvetleri-
ne 16 Hürjet teslim
edilecek. Malezya’daki 18 uçaklık
hafif taarruz uçağı ihalesine de Hürjet
ile teklif verildi.

FARKLI GÖREVLERİN 
ÜSTESİNDEN GELECEK
Tek motorlu ve tandem kokpitli

Hürjet, üstün performans özellikleri

ile modern savaş uçağı
eğitiminde kritik bir rol
oynamak üzere tasar-
landı. Hürjet, harbe ha-

zırlık geçiş eğitimi, hava
devriyesi (silahlı ve silahsız)

ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller
icra edebilecek. Yaklaşık 14 metre

uzunlukta, 5 metre
yükseklikte ve

9,5 metre
k a n a t
a ç ı k l ı -
ğ ı n d a
o l a c a k

H ü r j e t ,
1,4 mach

hıza ulaşabilecek,
azami 45 bin feet sevi-

yesinde uçuş gerçekleştirebilecek.
Uçakta üçer adet kanat altında ve bir
adet gövde altında olmak üzere 7 is-
tasyon bulunabilecek, bunlara farklı
faydalı yükler takılabilecek. Hürjet,
3 tona yakın faydalı yük taşıyabilecek.
(AA)

Kazakistan’da 3 bin yıllık tarihe sahip
kartalla avcılık geleneği, bazı aileler saye-
sinde hala sürdürülüyor. Ülkede 300’e yakın
aile, kartalla avcılığı, ata mesleği olarak
yaşatmaya devam ediyor. Bunlardan biri,
bu yıl Kazakistan’ın kartal avcısı seçilen
Ayan Seyitcan’ın ailesi. Seyitcan, AA mu-
habirine, ülkenin güneyindeki Narın kö-
yünde yaşayan ailesiyle üç kuşaktır kartalı
evcilleştirdiklerini ve ava çıkardıklarını
söyledi. Kartalla avcılığı babasından öğ-
rendiğini anlatan Seyitcan, “Babama da
dedem öğretmiş. Kendimi bildim bileli
evde kartal vardı. Onları besleyerek büyü-
dük.” dedi. Seyitcan, ilk önce yuvadan
alınan kartalın evcilleştirildiğini daha sonra
avcılık için eğitildiğini belirterek “Bir kartal
avcısı yuvadan aldığı kartalını evinde bü-
yütecek ve onu avcılığa hazırlayacak. Bu
birkaç yıllık bir süreç. Kartalla
avcılığı bir meslek ola-
rak sür-
dü-

rebilmen için onun tüm felsefesini daha
küçükken öğrenmelisin. Bunun için bu ka-
dim gelenek bizim gibi kartal yetiştirmeyi
birkaç kuşaktır devam ettiren aileler saye-
sinde yaşıyor diyebilirim.” diye konuştu.
Halen babasından öğrendiği avcılık tek-
nikleriyle yetiştirdiği Atamura isimli kar-
talıyla çeşitli turnuvalara katıldığını anlatan
Seyitcan, “Atamura şu anda 4 yaşında ama
bugüne kadar yaklaşık 10 tilki avladı.” ifa-
delerini kullandı.

Nurgayıp Irısulı da kartal avcılığını ne-
silden nesle koruyan bir aileden geldiğini
anlattı. Irısulı, ailesinin Moğolistan’da Ka-
zakların yoğun yaşadığı Bayan Ölgi bölge-
sinde yaklaşık 40 yıldır kartal avcılığı yap-
tığını belirtti. Ata mesleği olarak benim-
sediği kartalla avcılığı çocuklarına da öğ-
rettiğini söyleyen Irısulı, şöyle devam etti:
“Kızımı, küçüklüğünden beri yanımda kar-
talla avcılığa çıkarırdım. Kartal avcılığında
şu anda benden daha iyi. Kendisi hakkında
filmler çekildi. Bu, beni ve birkaç kuşaktır
bu mesleği yaşatan ailemi gururlandırıyor.”
Irısulı, kızının yetiştirdiği kartalın av ya-
kalama hızına göre dünyada rekor kırdığını
dile getirerek “Bugüne kadar benim eğit-
tiğim kartallardan en hızlısı 14 saniyede
avını yakaladı. Kızım Ayşolpan’ın kartalı
ise 5 saniyede avını alarak dünya rekoru

kırdı.” dedi. Kartalla avcılığın zamanında
göçebe kültüründen gelen Kazaklar

için bir yaşam ihtiyacı olduğunu
aktaran Irısulı, “Artık bugün-

lerde buna çok ihtiyaç olmasa
da bu, benliğimizi ve kültü-

rümüzü yansıtan bir gele-
nektir. Onu korumalı ve
yaşatmalıyız. Kartalla av-
cılığın geleneksel bir spor
dalı olarak gelişmesinden
çok memnunum.” değer-
lendirmesini yaptı.

(AA)

Kazaklar kadim bir geleneği
yüzyıllardır sürdürüyorlar:

Kartalla avcılık
Kazaklar, bugün bile
kadim gelenek kartalla
avcılığı, babadan çocuğa
miras yoluyla yaşatmaya
devam ediyor.


