
Marmarabirlik’te devam eden 2022-2023 ürün 
alım kampanyasında ortaklara bugün 162 milyon 
lira ödeme yapılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Hi-
damet Asa, “Zeytin üretiminde alın terinden daha 
kıymetli emek yoktur” dedi. Asa, “Enflasyonist 
baskıdan kaynaklı üreticilerimizi mağduriyetini 
gidermek ve gelen yüksek rekolte beyanı rağmen, 
kota uygulaması yapılmamıştır. Kota uygulaması 
yapılmış olsaydı serbest piyasada ürün daha ucuza 
alınmak istenecekti. Bu kampanya döneminde 
üreticimiz için bütün riskleri alan Marmarabirlik 
Yönetim Kurulumuz muhtemel yaşanacak mağ-
duriyetleri önlemek için kota uygulaması yapma-
mıştır” ifadelerini kullandı.  n 5. sayfada

Bursa’da açılan Köy Yaşam Merkezleriyle ilgili 
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İl 
Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Milli Eğitim 
Bakanlığımızca hayata geçirilen “Köy Yaşam 
Merkezleri Projesi” ile kullanılmayan köy 
okulu binaları, ihtiyaçlar doğrultusunda ana-
okulu, ilkokul ve halk eğitimi merkezine dön-
üştürüyoruz.  n 4 sayfada

Bursalı iş insanı ve avukat Hakan Dinçtürk, 
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Hiz-
metleri Meslek Yüksekokulu’nun akademik 
ve fiziki altyapı çalışmalarında kullanılmak 
üzere toplam 250 bin TL bağışta bulundu. 
Üniversite Yönetimi, yapılan bağış üzerine 
MYO’da bulunan bilgisayar laboratuvarına 
hayırsever iş insanının annesinin adını verme 
kararı aldı.   n 8. sayfada

Dinçtürk’ten  
BUÜ’ye önemli bağış

AK Parti Genel Başkanvekili Nu-
man Kurtulmuş, asgari ücret gö-
rüşmelerine ilişkin, “Hükümetimiz, 
insanlarımızı enflasyon yükü al-
tında ezdirmeyecek, hayat pa-
halılığı karşısında alım güç-
lerinin azalmasına sebep 
olmayacak bir tedbiri 
alacaktır.” dedi. 

n 6. sayfada
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n Haberi 6’da

Erdoğan:

“Şüphesiz ki Allah’ın  
laneti zalimlerin 
üzerine olacaktır.”

Sayı: 2657 Fiyat: 2 TLAbdulkadir Udeh 
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‘Komşum Nasılsın?’ programı çerçevesinde MHP Nilüfer İlçe 
Başkanı Levent Karakoç ve yönetimi ev ziyaretleri gerçekleştirdi. 

MHP Nilüfer İlçe Başkanı Levent Karakoç ve yönetimi, MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yapılan ‘Komşum 
Nasılsın?’ programı çerçevesinde ev ziyaretlerine başladı. Başkan 
Karakoç ve yönetimi, Güngören Mahallesi’ndeki Erhan ve Sevinç 
Yılmaz ailesinin ev sahipliğinde bir araya geldi. (İHA)

MHP Nilüfer’den 
komşu ziyareti

Bursa’da bir kişi müşteri olarak gittiği gece kulübünde tartıştığı 
3 çalışanı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan ya-
ralılardan bir kişi hayatını kaybederken şüpheli gözaltına alındı. 
Nilüfer’deki olay, önceki sabah saat 04.00 sıralarında Çamlıca Ma-
hallesi’nde faaliyet gösteren bir gece kulübünde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde müşteri ile çalışanlar arasında 
hesap konusundan kaynaklı tartışma çıktı. 

Pavyonda cinayet!

“Transferi  
açarsak her  

oyuncuyu  
alabiliriz”

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, 
Somaspor maçı öncesi basın toplantısı dü-
zenledi. Tecrübeli teknik adam, “Puan cet-
velindeki yerimiz pek hoş değil. Beklediğimiz 
sonuçları alamadık. Son üç haftada kaybettik. 
Düşme potasındayız. Yerimizin burası olma-
ması gerekiyordu. Bu tür günler geçecektir. 
Düştüğümüz yerden kalkacağız. Önümüzdeki 
iki maçı kazanmalıyız. Oyuncularımızı motive 
etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 6 puan. Bu 
savaşın içinden çıkıp büyük ihtimallede de 6 
puanı alacağız” dedi.

 “İhracatımız 
300 milyar 

dolar eşiğine 
yaklaşıyor” 

n Haberi 7’de

Akar:
 “F16 konusunda  

artık ABD’den  
somut adımlar  

bekliyoruz”  

Kurtulmuş: “Hükümetimiz, 
insanlarımızı enflasyona 
ezdirmeyecek” 

Asa: “Alın terinden daha 
kıymetli emek yoktur”  

Köyler, “Köy Yaşam  
Merkezleri” ile hayat buluyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da dü-
zenlenen dünyanın çeşitli bölgelerinden 
din adamları, ilim insanlarının bir araya 
geldiği “18. Uluslararası Müslüman Fo-
rumu” yapıldı. Foruma, Erbaş’ın yanı sıra 
Rusya Federasyonu Müslümanları Dini 
İdaresi Başkanı Ravil Gaynuddin, Kafkas 
Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür 
Paşazade ve diğer İslam ülkelerinden din 
alimler ve ilim adamları katıldı. Burada 
konuşan Erbaş, İslam inancının, kültü-
rünün ve medeniyetinin en değerli hazi-
nelerine ev sahipliği yapan bereketli bir 
coğrafyada bulunduklarını söyledi. Rus-

ya’da Musa Carullah’tan Şehabettin Mer-
cani’ye pek çok alimin, gönül mimarının 
yetiştiğine dikkati çeken Erbaş, “Bu vesi-
leyle İdil Bulgar Devleti’nin İslamiyet’i 
resmi devlet dini olarak kabul etmesinin 
1100. yılını en kalbi duygularımla kutlu-
yorum. Bu önemli hadisenin devlet nez-
dinde tüm yıl boyunca kutlanmış olma-
sının da Rusya Federasyonu’nda İslamiyet’e 
verilen önemin bir yansıması olduğunu 
düşünüyorum.” ifadesini kullandı. İdil 
Bulgarlarının İslamiyet’i kabul etmek için 
halifeye kendilerinin elçi gönderdiğini ve 
özgür iradeleriyle İslamiyet’i kabul ettiğini 
anlatan Erbaş, İdil Bulgar Devleti’nin İs-
lamiyet’i kabul eden ilk Türk Devleti ve 
İslam dininin Doğu Avrupa’daki temsilcisi 
olduğunu vurguladı. Erbaş, “Ardından bu 
coğrafyada günümüze kadar pek çok 
önemli devlet kurulmuş ve hepsinin İslam 
medeniyetine önemli katkıları olmuştur. 

Bugün de Kamçatka’dan Kafkaslara, Ka-
zan’dan Murmansk’a, Ufa’dan Sibirya’nın 
içlerine 25 milyondan fazla Müslümanın 
yaşadığı bu topraklar, İslam dünyası için 
önemini ve değerini korumaktadır.” diye 
konuştu. 

“KÜRESEL BOYUTTA BİR  
KİMLİK, ŞUUR VE İSTİKAMET  
SORUNU HAYATI KUŞATMIŞTIR” 
Hz. Adem’den son Peygamber Hz. 

Muhammed’e kadar gelen bütün pey-
gamberlerin hak ve adalet anlayışını in-
sanlara benimsetmek için gönderildiğine 

işaret eden Erbaş, ilahi adalete uyulduğu 
sürece yeryüzünde huzur, barış ve sevginin 
hakim olacağını belirtti. Erbaş, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığı 
kitabın “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” 
isminde olduğuna değinerek, Erdoğan’ın 
bu kitabında daha adil bir dünyanın nasıl 
inşa edileceğini bütün dünyaya deklare 
ettiğini aktardı. Son zamanlarda dünyada 
her açıdan küresel boyutta hızlı değişimler 

yaşandığını söyleyen Erbaş, şu ifadeleri 
kullandı: “Bugün dünyamız yoksulluk, 
terör eylemleri, ümitsizlik gibi devasa so-
runların kuşatması altında tarihinin en 
zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. 
İnsanlığın düçar olduğu krizlerin en temel 
sebebi anlam, ahlak ve hukuk konusunda 
yaşanan savrulmadır. Hayatın manası ve 
gayesi kaybedilmiş, varlığı anlamlı, insanı 
ahlaklı kılan değerler hayatın dışına itilmiş, 
adalet ihmal edilmiştir. Küresel boyutta 
bir kimlik, şuur ve istikamet sorunu hayatı 
kuşatmıştır.” Erbaş, gücü ve imkanı ele 
geçirenlerin, diğer bireylere ve tabiata 

adil davranmadığı için sömürge ve em-
peryalizmin hayatı esir aldığını belirterek, 
pek çok krizin yaşandığı bir çağda yaşanan 
en büyük problemin ahlak ve adalet krizi, 
hukuk ve değer aşınması olduğunu vur-
guladı. İnsanlık için daha güzel bir gelecek 
adına yapılması gereken en önemli şeyin 
bireysel, toplumsal ve küresel boyutta bir 
hukuk ve güzel ahlak inşası olduğunu 
söyleyen Erbaş, “Bireysel olarak her insanın 

kendisine, çevresine, tabiata karşı adaletle 
davranmak mecburiyeti vardır. Aynı şekilde 
kurumlar, kuruluşlar, devletler, küresel 
oluşumlar da adalete riayet etmek zo-
rundadır. Zira adalet kaybolduğunda, in-
sanlık huzur ve güvene dair her şeyi kay-
bedecektir. Dolayısıyla bugün emperya-
lizmin etkin olduğu, güçlünün kendini 
haklı gördüğü bir dünyada en acil ihtiyaç, 
adaleti ayakta tutmaktır.” diye konuştu. 

“RUSYA’NIN SAPKIN  
DAVRANIŞLARA KARŞI VERDİĞİ  
MÜCADELE TAKDİRE ŞAYAN” 
Müslümanların, eğitimden sanata, 

aileden toplumsal ahlaka, ekonomiden 
psikolojiye kadar bütün alanlarda yeryü-
zündeki herkese umut olacak cümleler 
kurması gerektiğini belirten Erbaş, “Burada 
özellikle ifade etmek isterim ki; Rusya 
Federasyonu’nun aileyi bozmaya yönelik 
zararlı akımlara ve insan fıtratına aykırı 
sapkın tutum ve davranışlara karşı verdiği 
mücadele ve aldığı önlemler takdire şa-
yandır.” dedi. 

GAYNUDDİN: “ALLAH’IN GÖSTERDİĞİ  
DAVRANIŞ SINIRLARINA AYKIRI  
DAYATMALARDAN BIKTIK” 
Rusya Federasyonu Müslümanları 

Dini İdaresi Başkanı Gaynuddin de İslam 
dünyasının, Rus Müslümanlarına büyük 
bir saygıyla baktığını, Rus Müslümanla-
rının diğer dinlerin temsilcileriyle barış 
ve uyum içinde yaşadığını söyledi. Her 
biri gelişmiş bir insan yetiştirme kültürüne 
sahip ve farklı medeniyetlerin oluşturduğu 
bir dünya düzenine, adalet duygusuna 
ihtiyaç olduğunav dikkati çeken Gaynud-
din, şunları kaydetti: “Küresel adalet yo-
rumuyla uzlaşma temelinde, Rusya ile 
Müslüman ülkeler arasında bir yakınlaşma 
söz konusudur. Allah’ın hükümlerine, in-
sanın ahlakına ve O’nun gösterdiği dav-
ranış sınırlarına aykırı böyle bir siyasetin 
ve dünya düzeninin insanlığa dayatılma-
sından hepimiz bıktık.” (AA)

“Ilahi adalete 
uyulduğu sürece 
yeryüzünde 
huzur olur”

“Ilahi adalete 
uyulduğu sürece 
yeryüzünde 
huzur olur”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “İnsanı ahlaklı kılan değerler hayatın dışına itilmiş, adalet ihmal 
edilmiştir. Küresel boyutta bir kimlik, şuur ve istikamet sorunu hayatı kuşatmıştır.” dedi. Erbaş, 
ilahi adalete uyulduğu sürece yeryüzünde huzur, barış ve sevginin hakim olacağını belirtti.

DİB: “Adaletin tecelli edeceğine inancımız tam”
Diyanet İşleri Başkanlığı, bir kız çocuğu-
nun erken yaşta evlendirildiği iddiasına 
ilişkin, “Devletimizin ilgili kurumlarının 
konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve 
adaletin tecelli edeceğine inancımız 
tamdır” açıklamasında bulundu. 
Diyanetten yapılan açıklamada, çocuk-
ların en hassas emanet ve dokunulmaz 
değer olduğu, çocuk haklarının korun-

ması ve hayatın her alanında çocuğun 
yüksek yararının gözetilmesinin dini, 
hukuki ve insani sorumluluk olduğu be-
lirtildi. Çocukları her türlü şiddet ve is-
tismardan korumanın hem toplumsal 
hem de kurumsal vazife olduğunun vur-
gulandığı açıklamada, çocuğun örselen-
mesinin geleceğin yara alması anlamına 
geldiğine işaret edildi. n 7. sayfada

n 11 sayfada
n 3 sayfada
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TÜRKSOY’un 38. Daimi Konsey Top-
lantısı’nda alınan kararla Türk Dünyası 
Kültür Başkenti unvanını bir yıl boyunca 
başarıyla taşıyan Bursa, kültür sancağını 
Azerbaycan’ın Şuşa kentine devretmeye 
hazırlanıyor. Yıl boyunca Türk Dünyası 
Kültür Başkenti unvanına yakışır birçok 
etkinliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, 
şimdi de Şuşa’nın tanıtımı için önemli bir 
etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Uluslararası 
Türk Kültürü ve Mirası Vakfı ile Bursa 
Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzen-
lenen Şuşa Günleri, Tayyare Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen törenle başladı. Şuşa 
Günleri’nin açılış törenine, Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
yanı sıra Vali Yakup Canbolat, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın 
Kerimov, Uluslararası Türk Kültür ve Miras 
Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva ve TÜRK-
SOY Genel Sekreteri Sultan Raev ile Türk 
Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kuba-
niçbek Ömüraliyev katıldı. 

“ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ” 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 

Aktaş, Şuşa Günleri’nin açılışında yaptığı 
konuşmada, 2022 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Bursa olarak birçok etkinliğe imza 
attıklarını hatırlattı. Yıl boyu düzenlenen 
ulusal ve uluslararası organizasyonlarla 
Bursa’yı Türk dünyasının kalbi haline ge-
tirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Sadece 
Türk dünyasına değil tüm dünyaya hitap 

eden içeriklerle hazırladığımız etkinlikle-
rimiz, Bursa’mızı adeta kültür harmanına 
dönüştürdü. Tabii ki Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olmamız hasebiyle yaşadığımız 
heyecan burada bitmiyor. Üstlenmiş oldu-
ğumuz sorumluluğun farkındayız. Gönül 
coğrafyamızın uzandığı her yerde parlamaya 
devam edecek, öncü ve örnek şehir özelli-
ğimizden taviz vermeyeceğiz. 2021 yılı 
ekim ayında Hiva’dan aldığımız sancağı, 
Azerbaycan’ın Şuşa kentine devrediyoruz. 
2022 yılı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev tarafından Şuşa yılı ilan edil-
mişti. Tevafuğa bakın ki Bursa olarak biz 
de bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkentiyiz 
ve unvanı Şuşa’ya devredeceğiz. Bu kap-
samda; anma programı, film gösterimi, ti-
yatro ve sergi gibi etkinliklerle Şuşa şehrinin 
tanıtımı yapılmış olacak. İnanıyorum ki, 
Şuşa ve sonrasında Türk Dünyası Kültür 
Başkenti unvanı alacak olan tüm şehirleri-
miz, bu kutlu görevi layıkıyla yerine getirecek, 
dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin 
sesi soluğu olmaya, gelenek ve kültürümüzü 
yarınlara taşımaya devam edecektir” dedi. 

“DERDİMİZ TÜRK DÜNYASI” 

Bursa Valisi Yakup Canbolat da Türk 
dünyasına kültür başkentliği yapmanın ve 
ortak mirasa sahip çıkmanın kendileri için 
büyük mutluluk olduğunu söyledi. Vali 
Canbolat, “Biliyoruz ki derdiniz varsa, yü-

künüz ağır gelmez. Bursa olarak her daim 
derdimiz Türk dünyasıydı. Derdimiz, Türk 
dünyasını en güzel şekliyle nasıl temsil 
edebileceğimizdi. Hamdolsun ki Bursa, her 
konuda şanslı ve nasipli bir ilimiz. İlimizin 
ortak aklı harekete geçti. Büyükşehir Bele-
diyemiz sadece elini değil yüreğini taşın 
altına koyarak, bu organizasyonu büyük 
bir gururla gerçekleştirdi. Türk dünyasının 
başını dik tutacak, alnını ak çıkartacak baş-
kentlik yapmaya çalıştık. Umarım başar-
mışızdır. Ayrıca Kültür Başkentliğini Şuşa’ya 
devretmekten dolayı da büyük onur duyu-
yoruz. Özellikle Azerbaycan’ın meseleleri, 
her zaman Türkiye’de milli mesele olarak 
kabul görmektedir. Türkiye ile Azerbaycan 
arasında toplumsal düzeyde büyük bir dost-
luk, kardeşlik ve yakınlık var. Etle tırnak 
gibi bütünleştiğimiz can Azerbaycan’ın Şuşa 
şehri ise ‘sadece Şuşalıların ya da Azerbaycan 
Türklerinin değil’ tüm Türk dünyasının 
gönlünde yer etmiş siyasi ve kültürel mer-
kezlerden biridir. Bu emaneti sazın ve sözün 
ocağı Şuşa’ya devretmekten büyük sevinç 
duymaktayız” diye konuştu. 

“HARİKA BİR FIRSAT” 

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı 
Başkanı Günay Efendiyeva, Azerbaycan’ın 
incisi, Karabağ’ın baş tacı Şuşa’nın zengin 
tarihi, kültürü ve sanatının etkinlik ile 
birlikte Bursa’da hissedileceğini vurguladı. 

Efendiyeva, “Büyük Osmanlı’nın başkenti 
‘muhteşem mimarisiyle göz kamaştıran ve 
şanlı geçmişimizi gururla hatırlatan’ Bursa’da 
bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 
Kültür Başkentliği, Türk dünyası olarak 
Bursa’yı tanımamız için harika bir fırsat 
oluşturdu. Türk halkları Uludağ’ı, ulu çı-
narları, Süleyman Çelebi’yi, mevlidi, Osman 
ve Orhan Gazi türbelerini, Karagöz ve Ha-
civat’ı, Sabiha Gökçen’i, Zeki Müren’i ve 
çok daha fazlasını tanıdı. Emeği geçen her-
kesi yürekten tebrik ediyorum. Düzenle-
diğimiz Şuşa Günleri, Türk birliğinin kuv-
vetlenmesine katkı sağlayacaktır” şeklinde 
konuştu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa 
Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Türk halk-
larının öz medeniyetinin korunması adına 
Bursa’da önemli çalışmalar yapıldığını ve 
Bursa’nın Türk Dünyası Kültür Başkenti 
unvanını en yüksek seviyede taşıdığını kay-
detti. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan 
Raev ise Türk kültür hazinesinin en değerli 
parçalarının bir yıl boyunca Bursa’da bir 
araya getirilip geliştirildiğini, korunduğunu 
ve gelece aktarıldığını belirtti. Türk Devletleri 
Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömü-
raliyev, Şuşa Günleri etkinliğine ev sahipliği 
için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’a teşekkür etti. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, açılışın ardından ya-
bancı konuklarını tarihi belediye binasında 
ağırladı. (Bülten)

Yıldırım Belediyesi, apartman 
boşlukları arasına adeta hapsedilen 
Aşık Yunus Türbesi’ni gün yüzüne 
çıkardıktan sonra şimdi Türbenin 
etrafında çevre düzenle-
mesi yapıyor. Niyazi 
Mısri tarafından 
b u l u n u p , 
1700’lü yıllarda 
Yedekçi Ali 
Efendi tarafın-
dan inşa edilen 
ve zamanla tah-
rip olarak günü-
müze ulaşamayan 
türbe ve mescitten ka-
lan Âşık Yunus ve beraberin-
deki önemli isimlerin kabirlerinin 
bulunduğu bölgede incelemelerde 
bulunan Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, Yıldırım’ın önemli de-
ğerleri arasında yer alan ancak geç-
mişte yapılan hatalar nedeniyle bu-

güne kadar hak ettiği değeri göre-
meyen Âşık Yunus’un ve beraberin-
deki isimlerin ebedi istirahatgahla-
rının, bölgede yapılan yıkımlarla 
meydana çıkarıldığını ifade ederek 
“Karamazak Mahallemizde, Yeşil Kül-
liyesi ile Emirsultan Külliyesi ara-
sındaki bir noktada yer alan Emir 
Sultan Hazretleri’nin dervişi olarak 
bilinen Sufi Şair Âşık Yunus’un üç 
apartman arasındaki boşlukta bu-

lunan türbesi, dar bir ko-
ridordan geçilerek zi-

yaret edilebiliyordu. 
Bizler de Yıldırım 
Belediyesi olarak 
türbenin etrafını 
açmak için bir 
çalışma başla-

mıştık.  Türbeyi 
ortaya çıkarmak 

için gerekli kamulaş-
tırmaları yapıp yıkım iş-

lemini tamamladık. Gerekli çev-
re düzenlemelerini sürdürdüğümüz 
alandaki çalışmaları kısa süre içeri-
sinde tamamlayıp yüzyıllar öncesin-
den bize seslenen Aşık Yunus’a vefa 
borcumuzu ödeyeceğiz” dedi.  

(Bülten)

Türkiye genelindeki devlet ve vakıf 
üniversitelerinin, eğitim ve kariyer 
danışmanlarının, tercih uzmanları-
nın, yurtdışı eğitim danışmanlıkla-
rının, KKTC ve yurtdışı üniversite-
lerinin katılım gösterdiği fuarda, 
BUSMEK de ücretsiz üniversite ha-
zırlık eğitimlerini tanıttı. Gün boyu 
süren etkinlikte; YKS Hazırlık ve Sı-
nav Sistemi, YKS Etkili Çalışma Yön-
temleri ve Test Çözüm Teknikleri, 
Sınav Motivasyonu, İnovasyon-Gi-
rişimcilik ve Kariyer Planlama gibi 
konularda kısa konferanslar yer aldı. 
Ayrıca BUSMEK standında ziyaret-
çilere, ücretsiz TYT ve AYT deneme 
kitapçıkları dağıtıldı. Gençler, fuara 
yoğun talep gösterdi. Kaliteli eği-
timlerin yanı sıra hazırlık sürecinde 
kullanılan kaynak kitaplar ve soru 
bankaları ile deneme sınavlarının da 
ücretsiz sunulduğu BUSMEK kursları, 

gençler tarafından ilgiyle karşılandı. 
2018-2019 eğitim döneminde tek 
merkezde başlatılan ücretsiz YKS ha-
zırlık kursları, öğrenciler ve velilerin 
yoğun talebi doğrultusunda 5 mer-
keze çıkartıldı. BUSMEK merkezle-
rinde bugüne kadar 3500’e yakın 
genç ücretsiz eğitim aldı. Kurslara 
devam edip sınava giren öğrencilerin 
yüzde 80’i, bir üniversiteye yerleşme 
başarısını gösterdi. Ayrıca 2 haftalık 
periyotlar ile yapılan deneme sınavları 
ile öğrencilere, zaman ve kaygı yö-
netimi öğretilerek, kazanımları öl-
çüldü. Bireysel programlar eşliğinde 
öğrenciler yakın takibe alınırken, sü-
reç zarfında velilerle iş birliği de sağ-
landı. (İHA)

Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube 
Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü 
sanatçıları, Tayyare Kültür Merkezi’nde 
Bursalı sanatseverlerle buluştu. Sunu-
culuğunu Özlem Adım’ın yaptığı gecede, 
Türk Sanat Müziği Bölümü İcra Heyeti’ni 
şef Fahri Dibekoğlu yönetti. Konserin 
birinci bölümünde Kürdîlihicazkâr ma-
kamında eserler seslendirildi. Solistler 
Noyan Bükülen, Serkan Gençer, Ayşegül 
Yüzgeç, Ümit Tok, Oğuz İmrak ve Sibel 
Uzer, aynı makamda icra ettikleri eserlerle 
izleyenlerden tam not aldı. Konserin 
ikinci bölümünde TRT İstanbul Radyosu 
Ses Sanatçısı Çiğdem Yarkın, hazırladığı 
birbirinden seçkin eserlerle kulakların 
pasını sildi. Gecenin sonunda Sanatçı 
Çiğdem Yarkın ve Şef Fahri Dibekoğlu’na 
çiçeklerini; Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Başkanvekili Fethi Yıldız, Orkestra Şube 
Müdürü Muhterem Çevik ve Türk Sanat 
Müziği Bölüm Başkanı İlker Cansevdi 
takdim etti. (İHA)

Bursa’da özel bir okulda ‘ilkokul tem-
silcisi’ seçilen Tuana Ulusoy’un (9), seçim 
vaadi gereğince rap şarkıcı Sefo, okula 
geldi. Tuana ile birlikte okul bahçesinde 
konuşma yapan Sefo, öğrencilerle fotoğraf 
çektirip, şarkı söyledi. Bursa’da özel bir 
okulun ilkokul temsilciliğine aday olan 
Tuana Ulusoy, seçimi kazanması halinde 
herkese tatlı dağıtacağını ve rap şarkıcı 
Sefo’yu okula getireceğini vaat etti. Yak-
laşık bir ay önce yapılan seçimde Tuana 
başkan oldu. Bir veli Tuana’nın vaadini 
sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan 
paylaşımı gören Sefo da ‘Başkan yalancı 
çıkmasın diye bu okula gideceğim. Ama 
waffle işini çözmesi lazım’ ifadelerini 
kullandı. Daha sonra okul yönetimiyle 
iletişime geçen Sefo, dün okula gelerek 
öğrencilerle buluştu. Okul yönetimi ve 
okul temsilcisi Tuana ile görüşen Sefo, 
daha sonra öğrencilere mini konser verdi, 
fotoğraf çekimi isteklerini de geri çevir-
medi. Vaadini gerçekleştirdiği için mutlu 
olduğunu söyleyen Tuana Ulusoy, “Her-
kesin beni seçeceğini biliyordum. Seçim 
vaadimde tatlı dağıtacaktım bir de Sefo’yu 
getirecektim. Çok mutluyum ve heye-
canlıyım. Bundan sonra da ünlüleri ge-
tirebilirim” dedi. Tuana’nın sözlerinin 
ardından Sefo, “Sefo’yu getirdin de tatlı 
ne olacak?” diyerek espri yaptı. Öğren-
cilerle buluştuğu için mutlu olduğunu 
belirten şarkıcı Sefo, “Ben de heyecanlı-
yım. Çocukların mutluluklarını gördükçe 
mutlu oluyorum. Arada böyle şeyler yap-
mak bana iyi geliyor. Başkanın sözünü 
tutturduk. Sosyal medyada bir paylaşım 
gördüm. Hemen iletişime geçtik ve 
geldik” diye konuştu. (İHA)

Kültür Başkentleri buluşması;  
Bursa’da Şuşa Günleri başladı
Uluslararası Türk 
Kültürü ve Mirası Vakfı 
ile Bursa Büyükşehir 
Belediyesi işbirliğinde 
‘2023 Yılı Türk Dünyası 
Kültür Başkenti’ ilan 
edilen Azerbaycan’ın 
kadim şehri Şuşa’nın 
tanıtımı için düzenlenen 
Şuşa Günleri etkinliği 
törenle başladı.

Yıldırım’dan Aşık 
Yunus’a vefa
Yıldırım Belediyesi, daha önce 
binaların arasından kurtararak 
gün yüzüne çıkardığı Aşık 
Yunus Türbesi’nin etrafından 
çevre düzlenmesi yapıyor. 

Bursa’da düzenlenen ‘Bursa 
Üniversite Tercih ve Bölüm 
Tanıtım Günleri Fuarı’nda 
stant açan BUSMEK, 
tanıtımını yaptığı YKS 
Hazırlık Kursları ile üniversite 
adaylarından tam not aldı.

BUSMEK’le üniversite  
yolculuğunda tam yol ileri

Çiğdem Yarkın’la 
müzik ziyafeti

Minik başkan 
vaadini  
yerine getidi

Bursalı esnaf her gün işinden evine 
koşup giderek hazırlandığı uluslararası 
yarışta üçüncü oldu. 

Kapalı çarşıda esnaf olan Enver Koç, 
dükkanını kapattıktan sonra 20 kilometre 
uzaklıktaki evine her gün koşarak gidiyor. 
Bu sayede yılın belirli zamanlarında ka-
tıldığı yarışlara hazırlık yapıyor. Koç, 
Kıbrıs’ta düzenlenen Alayköy Uluslararası 
Maratonunda 60 yaş üstü kategorisinde 
üçüncü gelmeyi başardı. Madalyasını 
alıp Bursa’ya dönen Koç’u esnaf arka-
daşları tebrik etti. Uzun yıllardır koşu 
yaptığını ifade eden Enver Koç, “40 ya-
şından sonra spora başladım, maratonlara 
katılmaya başladım, çok sayıda madalyam 
var, her gün işimden 20 kilometre uzak-
lıktaki evime koşarak gidiyorum. Bu sa-
yede yarışlara katılıyorum. Kıbrıs’ta dü-
zenlenen Uluslararası Alayköy marato-
nunda 60 yaş üstü kategorisinde üçüncü 
oldum. Çok mutluyum” dedi. (İHA)

Bursalı esnaftan 
uluslararası başarı
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

19/9

19/11

17/7

19/8
19/11

16/11

19/8

17/13

18/11
16/9

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:37
08:07
13:01
15:24
17:45
19:10

BURSA
CUMA

19/9

PAZAR

20/15

CUMARTESİ

18/12

14/10 İMSAK İYE

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sa-
nıklar Ahmed S, Saeed S. ve Ali K.K, 
maktul Halid Ahmed’in eşi ve taraf 
avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, 
sanık Mohamad S. hakkındaki yaka-
lama emrinin infaz edilemediğinin gö-
rüldüğünü ifade etti. Sanık Ali K.K, 
emniyetteki ifadesinin doğru olmadı-
ğını belirterek, “Ben baskı sonucu Sa-
eed’in ismini verdim ve zaptı okuma-
dan imzaladım.” dedi. Olayla alakasının 
olmadığını ileri süren Saade S. de bazı 
tanık ve şikayetçilerin kendisine 2 mil-
yon lira karşılığında şikayetlerinden 

vazgeçeceklerini ilettiklerini, azmettirici 
olmadığını dile getirdi. Müşteki avukatı 
da şikayetlerinin devam ettiğini söyledi. 
Sanıkların tutukluluk hallerin deva-
mına ve sanıklar ile maktulün tele-
fonlarının mahkemece bilişim uzmanı 
bilirkişi ile incelenmesine karar veren 
mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 

OLAY 
Geçen yıl temmuz ayında Osman-

gazi’ye bağlı Hocahasan Mahallesi’nde 
Suriye uyruklu Halid Ahmed (30) ba-
şına iki el ateş edilerek yaralanmış, 
kaldırıldığı hastanede hayatını kay-
betmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan 
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şu-
besine bağlı ekipler, katil zanlısı Ali 
K.K. (23) ve bu kişinin kaçtığı aracı 
kullanan Ahmed S’yi (22) Kestel’de 
suç aleti tabancayla gözaltına almıştı. 
Bu kişileri suça azmettirdiği öne sü-
rülen aynı ülke vatandaşı Saeed S. 
(31) ise Ankara Esenboğa Havalima-
nı’nda Lübnan’a gitmek isterken uçağın 
kalkışına kısa bir süre kala yakalanarak 
Bursa’ya getirilmişti. Otobüsle Bur-
sa’dan İstanbul Sabiha Gökçen Hava-
limanı’na, buradan da uçakla Ankara’ya 
gittiği öğrenilen Saeed S’nin, kripto 
para hesabı açmak amacıyla aldığı 20 
bin doları geri vermediği için maktul 
tarafından tehdit edildiği, bunun üze-
rine Ali K.K’ye tabanca ve fişek vererek 
azmettirdiği ileri sürülmüştü. (AA)

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki 
duruşmaya, hakkında “tehdit, hakaret 
ve silahla kasten yaralama” suçlarından 
dava açılan tutuksuz sanık Gökhan B, 
olayda yaralanan Abdullah Y. ve taraf 
avukatları katıldı. Gökhan B. savun-
masında, olaydan bir süre önce yeğe-
ninin silahla yanlışlıkla Eren K. isimli 
arkadaşını vurduğunu, sonrasında has-
taneye gittiklerini ancak ailesi tepki 
gösterdiği için yaralıyı ziyaret edeme-
diklerini söyledi. Sonraki bir akşam 
evlerinin önünde havaya ateş edildiğini 
ve bunu yapanlar arasında Eren K’nin 
arkadaşı Abdullah Y’nin de olduğunu 
öğrendiklerini iddia eden Gökhan B, 
“Biri vasıtasıyla telefon edip bu konuyu 
konuşmak istediğimizi ilettik. O da 
önce geleceğini söyledi ancak daha 
sonra ‘Görüşmeyeceğim’ dedi. İşten 
çıkıp eve yürüdüğüm bir akşam çiğ 
köftecide Abdullah Y’yi görünce ko-
nuşmak istedim. Kabul etmeyip bana 
küfredince, gece vardiyasında çalıştığım 
için üzerimde bulunan bıçağı savur-
dum. Abdullah’a yönelik bir kastım 
bulunmamaktadır.” şeklinde savunma 
yaptı. Tanıkların dinlenilmesinin ar-
dından mütalaasını veren savcı, sanığın 
tehdit ve hakaret suçlarından beraatini, 
“neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten 
yaralama” suçundan hapisle cezalan-
dırılmasını talep etti. Abdullah Y’nin 
avukatı ise sanığın olaydan önce birçok 

kez telefon ederek müvekkilini tehdit 
ettiğini, olay günü görür görmez dar-
betmeye başladığını öne sürdü. Mü-
vekkilinin bir dişçiye sığındığını ve 
kapıların kilitlenmesiyle kurtulduğunu 
anlatan avukat, sanığın suçtan kur-
tulma çabasında olduğunu ileri sürerek, 
“kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 
cezalandırılmasını istedi. Avukatların 
mütalaaya karşı süre talebini kabul 
eden mahkeme heyeti duruşmayı er-
teledi. 

OLAY 
Geçen yıl 5 Ağustos’ta, Abdullah 

Y’yi darbedip daha sonra satırla yara-
ladığı iddiasıyla gözaltına alınan Gök-
han B, adli kontrol şartıyla serbest bı-
rakılmıştı. Olaya ilişkin ortaya çıkan 
güvenlik kamerası görüntülerinin bazı 
basın yayın organlarında yayınlanma-
sının ardından yeniden gözaltına alınan 
Gökhan B, çıkarıldığı nöbetçi hakim-
likçe tutuklanmış ve tekrar salıveril-
mişti. Sanığın yargılanmasına Bursa 
29. Asliye Ceza Mahkemesinde baş-
lanmış, mahkeme hakimi, sanığın Ab-
dullah Y’ye yönelik eyleminin “kasten 
öldürmeye teşebbüs” suçu kapsamında 
kalma ihtimalinin bulunduğunu be-
lirterek, dosyanın nöbetçi Bursa Ağır 
Ceza Mahkemesine gönderilmesine 
karar vermişti. Uyuşmazlık üzerine 
dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 
5. Ceza Dairesine gönderilmiş, daire 
davanın ağır cezada görülmesine hük-
metmişti. (AA)

Bursa’da bir kişi müşteri olarak 
gittiği gece kulübünde tartıştığı 3 
çalışanı tabancayla vurarak ağır 
yaraladı. Hastaneye kaldırılan ya-
ralılardan bir kişi hayatını kaybe-
derken şüpheli gözaltına alındı. 

Nilüfer’deki olay, önceki sabah 
saat 04.00 sıralarında Çamlıca 
Mahallesi’nde faaliyet gösteren 
bir gece kulübünde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, gece kulü-
bünde müşteri ile çalışanlar ara-
sında hesap konusundan kaynaklı 
tartışma çıktı. Tartışmanın kısa 
sürede büyümesi üzerine müşteri 
tabanca ile ateş etti ve kurşunlar 
gece kulübü çalışanları Murat Ka-
yalı, Mehmet C. ve Zülküf A.’ya 
isabet etti. Şüpheli, gece kulübüne 
geldiği aracına binerek bölgeden 
hızla uzaklaştı. Diğer müşterilerin 
ihbarı üzerine olay yerine sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. Yara-
lılar olay yerinde yapılan ilk mü-
dahalelerinin ardından ambulans-
lar ile çevre hastanelere kaldırıldı. 
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 
Murat Kayalı hayatını kaybederken 
Mehmet C. ve Zülküf A’nın sağlık 
durumunun ciddiyetin koruduğu 
öğrenildi. Diğer yandan, Asayiş 
Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri şüpheliye 
yakalayarak gözaltına aldı. Şüp-
helinin emniyetteki işlemlerinin 
devam ettiği öğrenildi. (İHA)

Bursa’da liseli gençlerin kav-
gası saniye saniye kameralara 
yansıdı. 

İnegöl’deki olay Kemalpaşa 
Mahallesi Altıeylül Caddesi’nde 
meydana geldi. Yaklaşık 20 
genç arasında yaşanan gerginlik 
bir anda kavgaya dönüştü. 
Yumruk ve tekmeli kavgada 
gençler birbirini darp etti. Kav-
ga anı amatör kameraya saniye 
saniye yansıdı. Kavganın ar-
dından gençler ayrılarak yol-
larına devam ettiler. (İHA)

Bursa’da jandarma ekipleri ka-
çak avlanılan 123 çuval midye ele 
geçirdi. Alınan bilgiye göre, Bursa 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi 
Kapanca Liman Bölgesi’nde devriye 
görevi yaptığı sırada şüphelendiği 
bir kamyoneti durdurdu. Araçta 
yapılan aramalarda kaçak avlanıl-
dığı belirlenen 123 çuval canlı 
kara midyesi bulundu. Araç sahibi 
F.Y’ye (30) ilgili kanuna muhalefet 
suçundan 7 bin 429 lira ceza ke-
sildi. Midyeler ise jandarma ile 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 
ekiplerince yeniden denize bıra-
kıldı. (AA)

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı 
koordinesinde, İl Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstih-
barat Şube Müdürlüğünce başlatılan 
operasyonda gözaltına alı-
nan 9 zanlıdan 7’sinin 
emniyetteki işlem-
leri tamamlandı. 
Gözaltına alı-
nanların, “gay-
bubet evleri” 
olarak bilinen 
hücre evlerinde 
saklanarak örgüt-
sel faaliyetlere devam 
ettikleri, aralarında gö-
revlerinden ihraç edilmiş Anayasa 
Mahkemesinde raportörlük yapmış 
hakim, istihbaratta polis, Merkez 
Bankası çalışanı şef, subay, öğretim 
görevlisi, öğretmen ile Türkmenistan 

uyruklu bir kişinin olduğu belirlendi. 
Bu kişilerden bazılarının, yurt dı-
şında bulunan örgüt üyeleriyle ile-
tişim halinde oldukları tespit edildi. 
Saklandıkları evleri üçüncü kişiler 

adına kiraladıkları ve yurt 
dışına kaçmaya hazır-

landıkları öğrenilen 
zanlılardan A.U, 

E.G, N.H, 
M.S.A, M.M, 
A.A. ve M.E, çı-
karıldıkları ha-

kimlikçe tutuk-
landı. Diğer iki 

zanlının emniyetteki 
işlemleri sürüyor. Cum-

huriyet Başsavcılığının talimatıyla 
7 Aralık’ta polisin düzenlediği ope-
rasyonda 11 adrese eş zamanlı bas-
kınlar yapılmış, 5’i ByLock kullanıcısı 
9 şüpheli gözaltına alınmıştı. (AA)

FETÖ’ye operasyon:  
7 şüpheli  
tutuklandı

FETÖ’ye operasyon:  
7 şüpheli  
tutuklandı
Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü’ne 
(FETÖ) yönelik operasyonda yakalanarak 
adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

Karakolda başka 
mahkemede başka!
Bursa’da bir kişinin silahla 
vurularak öldürülmesiyle 
ilgili haklarında dava açılan 
3’ü tutuklu 4 sanığın 
yargılanmasına devam edildi.

Bursa’da bir genci satırla 
yaralayan sanığın 
yargılandığı davanın 
görülmesine devam edildi.

“Küfredince bıçağı 
salladım”

Kaçak avlanılan 
123 çuval midye 
denize bırakıldı

Liseli gençlerin  
kavgası kamerada

Pavyonda 
cinayet!
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YILDIRIM BELEDİYE  
BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01746207

Belediye Encümeni’nin 08/11/2022 tarih ve 
2022/5293 sayılı kararı Şirinevler mahallesi 
2682, 2703, 2704, 2705, 2706, 2725, 2726, 
2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 
2734, 2735, 2736, 2737, 2739, 2740, 2789 
parsellerin tamamı , 2683, 2738 ve 3559 ada 
51 parsellerde Kısmi olmak üzere 3194 Sayılı 
İmar Kanunu’nun 18. Maddesine istinaden ha-
zırlanan düzenleme haritası ve dağıtım cetvel-
leri 16/11/2022 tarihinde Plan ve Proje 
Müdürlüğü ilan tahtasında 1 ay müddetle as-
kıya çıkarılmıştır. 
İlgililere veya ölmüş iseler mirasçılarına ilanen 
tebliğ olunur. 

Bursa’da açılan Köy Yaşam Mer-
kezleriyle ilgili yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi veren İl Millî Eğitim 
Müdürü Serkan Gür, “Milli Eğitim 
Bakanlığımızca hayata geçirilen “Köy 
Yaşam Merkezleri Projesi” ile kulla-
nılmayan köy okulu binaları, ihtiyaçlar 
doğrultusunda anaokulu, ilkokul ve 
halk eğitimi merkezine dönüştürü-
yoruz. Bu proje ile açılan köy yaşam 
merkezlerinde gerçekleştirilecek eği-
tim faaliyetlerinin çeşitliliğini artır-
mayı ve bu merkezleri bir cazibe 
merkezi haline getirmeyi hedefliyo-
ruz. “Köy Yaşam Merkezleri” ile ma-
tematik, doğa, bilim ve tasarım alan-
larında hizmet veren atölyelerle genç-
lik kampları gibi eğitsel ve sosyal et-
kinliklerin yapılacağı alanlara dönü-
şürken çocukların ve ebeveynlerin 
aynı çatı altında eğitim ve üretim 
süreçlerine katılmalarını sağlıyoruz.” 
şeklinde konuştu. 

GÜR: “BU MERKEZLERİMİZİN  
SAYISINI 78’E ÇIKARMAYI  
PLANLIYORUZ” 
Bursa’da şu an itibariyle 59 tane 

Köy Yaşam Merkezi’nin bulunduğunu 
ifade eden Gür, “Çalışmalarımız de-
vam ediyor, bu merkezlerimizin sa-
yısını 78’e çıkarmayı planlıyoruz. 
Tüm vatandaşlarımızı bu merkezle-
rimize davet ediyoruz. Halk eğitimi 
merkezlerimizin faaliyetlerinde kul-

lanılmak ya da öğrencilerimizin bu-
ralara gelip bir şeyler öğrenmesini 
sağlamak üzere köy okullarımız, köy 
yaşam merkezi olarak tekrar hayata 
kavuşuyor. Bakanımız bu alanların 
özellikle yaşamasını, geleneksel kül-
türümüzün devamlılığı ve çocukla-
rımızın yetişmesi açısından önemli 
gördü ve Türkiye’de böyle bir hareket 
başladı. Bu merkezlerimizde eğitim-
lerin yanı sıra çok güzel bir üretim 

ve satış hareketliliği de var. Daha da 
önemlisi kadın istihdamının Türki-
ye’de güçlenmesi çok güzel bir şekilde 
temsil ediliyor. Türkiye’de özellikle 
köylerin varlığını, burada yetişen in-
sanların ve kültürünün ne kadar 
önemli olduğunu Türkiye’ye gösteren 
bu merkezlerimize gönül veren her-
kese başarılar diliyor, emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum.” dedi. 

(İHA)

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’ın mahalle buluşmala-
rındaki son durağı Sinandede oldu. 
Sinandede Mahallesi’nde gençlerin 
meşaleli gösterisiyle karşılanan Başkan 
Aktaş, mahalle derneğinin hem genç-
lere hem de bölgenin kalkınmasına 
yönelik çalışmalarına destek sözü 
verdi. Mahalle ziyaretleri ile problemleri 
yerinde tespit eden Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım 
ilçesine bağlı Sinandede Mahallesi’nde 
vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalleli 
gençlerin meşaleli gösterisiyle karşı-
lanan Başkan Aktaş, Sinandede Tür-
besi’ni ziyaret edip, Sinandede Eğitim 
Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Derneği’nde mahalle sakinleriyle 
buluştu. Samimi ortamda gerçekleşen 
programda gençlerle sohbet eden Baş-
kan Aktaş, daha sonra mahalle sa-
kinleriyle birlikte “Eski Dostlar” şar-

kısını seslendirdi. 
Sinandede Eğitim Kültür Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği’nin bölgenin gelişmesi ve kalkınması, 
gençlerin doğru işlere yönlendirilmesi 
noktasında yaptığı çalışmaların çok 
değerli olduğunu belirten Başkan Ak-
taş, “Birlik ve beraberlik içerisinde 
olursanız, her zaman güzel işler ya-
parsınız. Şehriniz adına kazanımlar 
sağlarsınız. Bir şeyi söylerken isyanla 
söylemek başka şey, usulü içerisinde 
dile getirmek başka bir şey. Siz, gençlere 
ve mahallenize sahip çıkanlarsınız. 
Bir gencin daha hayatına dokunabil-
mek için elinizden geleni yapıyorsunuz. 
Bu çok önemli bir şey. Bir kişinin bile 
hayatına dokunmanız, onun hayatını 
değiştirir. Her birinizi ayrı ayrı tebrik 
ediyorum” dedi. Sinandede Mahalle 
Muhtarı İsmail Ali Koca da yaşanan 
sıkıntıların giderilmesi noktasında 
yanlarında olan Başkan Aktaş’a te-
şekkür etti. Sinandede Eğitim Kültür 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Emin Engin ise, “Baş-
kanımızın derneğimize büyük katkıları 
oldu. Her sene ziyaretimize geliyor, 
sıkıntılarımızı dinliyor. Maddi ve man-
evi, desteğini her zaman yanımızda 
hissediyoruz’’ diye konuştu. (İHA)

İznik Belediyesi merkez ve taşra mahallelerde 
tüm birimleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

İznik’te 39 taşra ve 7 merkez mahallede plan-
lanan çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla iler-
liyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin Mustafa 
Kemal Paşa Mahallesi, Şerefiye Mahallesi ve Göllüce 
Mahallesi ile ilçe merkezindeki diğer noktalarda 
parke taşı çalışması ile inşaat çalışmalarına devam 
ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin 
yeşil alanlarında kış mevsimlerinin de yaklaşmasıyla 
ağaç budama, ot biçme ve yeşil alan temizliği ça-
lışmalarını sürdürüyor. İznik Belediye Başkanı 
Kağan Mehmet Usta, “39 taşra ve 7 merkez ma-
hallemizde planladığımız doğrultuda çalışmalarımız 
aralıksız devam ediyor. Mustafa Kemal Paşa Ma-
hallesi hastane arkası bölgemizde Fen İşlerine 
bağlı ekiplerimiz parke taşı işlemesine başladılar. 
Bu bölgemizde ki sorunu kısa süre içerisinde sona 
erdireceğiz. Ayrıca taşra mahallelerimizde de iha-
lesini yaptığımız parke taşı işi çalışmaları da 
sürüyor. Bunun yanı sıra çeşitli ihtiyaç alanları 
konusunda inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. 
Park ve Bahçeler ekiplerimizde kış aylarının yak-
laşmasıyla budama faaliyetlerini sürdürüyor. Te-
mizlik İşlerimiz ve tüm birimlerimizle sahadayız. 
İlçemizin ihtiyaçları ve sorunlarıyla mücadele 
etmeye devam ediyoruz” diye konuştu. (İHA)

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yılda 2 kez 
tüm bileşenlerin katılımı ile gerçekleştirdiği mem-
nuniyet anketi çalışmalarını 2022 Aralık ayı için ye-
niden başlattı. Anket sonuçları üniversite yönetimi 
için yol gösterici nitelik taşıyor. 

BUÜ Kalite Koordinatörlüğü, son 3 yıldır yürüt-
tüğü Memnuniyet Anketlerini Aralık ayında yeniden 
oylamaya açtı. İlk olarak 2019 Temmuz ayında baş-
latılan projede öğrenci, akademik ve idari personel, 
mezunlar ve dış paydaşların görüşlerine başvuruldu. 
Farklı alanları kapsayan sorular ile pay-
daşların beğeni düzeyinin belirlendiği 
çalışmadan elde edilen sonuçlar üzerinden 
öncelikli alanlar tespit ediliyor. 

ELDE EDİLEN SONUÇLAR  
YOL GÖSTERİCİ OLUYOR 
Çalışma sonucunda genel mem-

nuniyet oranlarını daha net göre-
bilme şansı yakaladıklarını vurgu-
layan BUÜ Rektörü Prof.Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz; “Son 3 yıldır düzenli 
olarak, yılda iki kez olmak üzere 
memnuniyet anketlerimizi yürü-
tüyoruz. Göreve geldiğimiz günden 
bu yana üniversitenin tüm bileşenleri ile birebir gö-
rüşmeler yaparak talepleri dinliyor ve çalışmalarımızı 
bu taleplere göre şekillendiriyoruz. Öğrencilerimiz, 
akademik personelimiz, idari personelimiz, mezun-
larımız ve dış bileşenlerle yoğun istişareler yaparak 
üniversitemizi olduğu yerden daha üst noktalara 
taşımaya gayet ediyoruz. Kalite Koordinatörlüğü-
müzün yaptığı çalışmalardan çıkan sonuçlar bizlere 
yol gösteriyor. Bu iletişim mekanizmasını görev sü-
remiz boyunca devam ettirecek ve bizlere iletilen 
sorunları çözüme kavuşturmaya gayret edeceğiz. 
Anketimize ne kadar çok kişi katılırsa, önceliklerimizi 
de o denli hızlı tespit edebiliriz. Herkesi anketimize 
doldurmaya davet ediyoruz” dedi. (İHA)

Bursa Uludağ Üniversitesi Mi-
marlık Fakültesi öğretim üyeleri ve 
öğrencileri, Doruk Hastanelerinin 
Toplumla Bütünleşme Projesi çer-
çevesinde hastane mimarisi ve ta-
sarımı konusunda incelemelerde bu-
lunmak üzere Doruk Nilüfer Hasta-
nesi’ni ziyaret etti. Hastanenin giri-
şinden çatısına kadar tüm katları 
ziyaret eden öğrencilerden tam not 
alan Doruk Nilüfer Hastanesi, Güney 
Marmara’nın en büyük özel hastanesi 
olma özelliğiyle de dikkat çekti. 
Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı, top-
lantının açılışında yaptığı konuşma-
da, “Hastanemizi tasarlarken bugüne 
kadar yapamadığımız, eksik kaldı-
ğımız, Bursa’nın ihtiyacı olan ne ise 
bunların hepsini yapmaya çalıştık. 
Hastanemizin inşaatı yaklaşık 4 yıl 
sürdü. Çok özel bir tasarım olan has-
tanemizi tasarıma sadık kalarak ta-
mamladık. Bu ay içerisinde Sağlık 
Bakanlığımızdan ruhsatımızı alaca-
ğız” dedi. 50 bin metrekare alanı 
olan Doruk Nilüfer Hastanesi’nin 
Güney Marmara’nın en büyük özel 
hastanesi olacağını ifade eden Dr. 
Namlı, şöyle devam etti: “13 ameli-
yathanemiz var. Özel hastaneler için-
de en fazla ameliyat yapabilme kap-
asitesine sahip olacağız. Yine 370 
yatak kapasitesine çıkabiliriz. Tür-
kiye’de hiçbir özel hastanede olmayan 
bazı bölümlerimiz var. Biz, Bursa’nın 
kaynağını kullanma ihtiyacı duyduk. 
Bildiğiniz gibi İmparatoriçe Theodora 
M.S. 500’lü yıllarda Bursa’da termal 
sularda tedavi görmüştür. Bursa’nın 
aslında neredeyse unutulmaya yüz 
tutan bir termal tarihi var. Biz özel-
likle sağlık turizmi açısından Bur-
sa’mıza kazanç olsun diye 11 adet 
hidroklimatoloji termal havuz oluş-
turduk. 120-160 metrekare büyük-
lüğünde sağlıklı yaşam merkezi için 
kullanılabilecek havuzlar var. Kapalı 
alandan yüzerek terastaki havuza 
çıkabilirsiniz. Ayrıca nörolojik ve 
fizik tedavi hastaları için re-
habilitasyon havuzları var. 
Bu hastanemiz bir on-
koloji merkezi olacak. 
Radyoterapi ve kemo-
terapinin en ileri tek-
nolojileri burada 
kullanılacak.” Dr. 
Namlı hastanenin 
çatısında 6,5 ton 
ağırlığında bir he-
likopterin 
inip kalk-
m a s ı n a 
m ü s a i t 
bir heli-
port alanı 

bulunduğunu söyledi. Namlı, “Bu bi-
zim için çok önemli. Özellikle sağlık 
turizmi için gelen hastalar İstan-
bul’daki havaalanından buraya en 
kısa sürede nasıl geliriz sorusunu 
soruyorlar. Hastanemiz organ nakli 
yapacak büyüklükteki ameliyatha-
neleri, anjiyo salonları, gerektiğinde 
hibrit ameliyathaneye dönüşecek an-
jiyo salonlarıyla çok özel. Yine tıbbi 
teknolojik olarak Bursa’da kamu ve 
özel hastaneler dahil hiçbirinde ol-
mayan intraoperatif 3 Tesla MR’ımız 
var. Beyin tümörlerinde ameliyat ya-
pılınca kalıntı kaldı mı diye MR’a 
girmeniz gerekir. Bu teknoloji ame-
liyat sırasında kullanılabiliyor. Böylece 
insanlar beyin ameliyatlarında İs-
tanbul’a gitmek ihtiyacı duymayacak” 
diye konuştu. Hastane yapılırken bir 
takım süreçlerden geçildiğine işaret 
eden Dr. Namlı, “Bunlardan biri de 
pandemi süreciydi. Bazı servis kat-
larımızda öyle bir klimatizasyon sis-
temi yaptık ki biz istediğimiz an o 
odaları yoğun bakıma dönüştürebi-
liyoruz. İkincisi de ameliyathaneler-
deki hijyenik klima sistemleri. Ge-
nellikle birkaç ameliyathaneye hitap 
eden bir hijyenik klima santrali ku-
rulur. Pandemiyi yaşayınca bir en-
feksiyon riskini neredeyse sıfırlamak 
için her ameliyat salonuna ayrı bir 
hijyenik klima santrali koyarak bunu 
sıfırladık. Ayrıca genel bekleme alan-
larında da hava değişim katsayısını 
neredeyse ameliyathanelerdeki kadar 
yükselterek daha hijyenik bekleme 
alanları oluşturduk” ifadelerini kul-
landı. Organizasyonda Sözüneri Mi-
marlık sahibi hastanenin mimarı 
Hasan Sözüneri projeyi anlatırken, 

Zoom TPU’dan şirket or-
takları Levent Çır-

pıcı da hastanenin 
iç mimarisiyle ilgili 
projesini paylaştı. 
Proje Koordina-
törü ve Mimar 
İpek Tümerdem 
Sucu’nun da su-
num yaptığı et-
kinlikte daha 
sonra Mimar-
lık Fakültesi 
öğretim üye-
leri ve öğ-
rencileriyle 
hastane in-
şaatı gezildi. 
(İHA) 

Köyler, “Köy Yaşam Merkezleri” 
ile hayat buluyorBursa’da oluşturulan Köy 

Yaşam Merkezlerinde 
gerçekleştirilen 
faaliyetlere katılan 
vatandaşlar eğitimlerine 
devam ediyor.

Güney Marmara’nın en 
büyük özel hastanesi 
özelliğini taşıyacak olan 
Doruk Nilüfer Hastanesi, 
mimarisi ve tasarımıyla 
öğretim üyeleri ve 
öğrencilerden tam not aldı.

Bursa’da kayıp su oranı 
yüzde 20’ye düştü

Tarım ve Orman 
Bakanlığı Su Yöne-
timi Genel Müdür-
lüğü ve Türkiye 
Belediyeler Birliği 
(TBB) iş birliğinde, 
“Dünya Su Kayıpları 
Günü” nedeniyle, An-
kara’da “Belediye Su Ka-
yıpları Çalıştayı” düzenlendi. Türkiye 
Belediyeler Birliği Konferans Salo-
nu’ndaki çalıştaya; Tarım ve Orman 
Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye 
Belediyeler Birliği Başkanı Fatma 
Şahin ve Su Yönetimi Genel Müdürü 
Afire Sever ile belediye başkanları, 
su ve kanal idarelerinin genel mü-
dürleri, akademisyenler ve kurum 
yöneticileri katıldı. Türkiye’nin su 
varlığı ve değişen iklim şartları ne-
deniyle gelecek yıllarda kaynaklarda 
beklenen değişimler, su kayıplarının 
kontrolüne ilişkin yasal altyapı, per-

formans kriterleri ve idarelerce yü-
rütülen çalışmaların sürdürülebilirliği 
gibi konular, organizasyonda tüm 
yönleriyle ele alındı. Çalıştayda, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni, Bü-
yükşehir Belediye Başkanvekili Sü-
leyman Çelik ile BUSKİ Genel Mü-
dürü Güngör Gülenç temsil etti. 
Son yıllarda altyapı yatırımlarıyla 
merkez ilçelerdeki içme suyu kayıp 
oranını yüzde 20.47’ye kadar indiren 
BUSKİ’nin bu konudaki başarısı, 

BUSKİ mühendislerinden 
Önder Pazarcık tara-

fından sunum ile 
katılımcılara akta-
rıldı. BUSKİ’nin ka-
yıp kaçakla müca-

delede sergilediği 
performans, başta Ba-

kan Kirişçi olmak üzere 
katılımcılar tarafından takdirle 

karşılandı. 
BURSA’NIN SU KARDEŞLERİ 
Ülke genelinde su kayıplarının 

azaltılmasına yönelik bilgi ve tec-
rübenin paylaşılması konusunda iş-
birliği yapılması amacıyla, yerel yö-
netimler arasında “Belediye Su Kar-
deşliği” protokolleri imzalandı. Bu 
çerçevede 28 belediye, “Belediye Su 
Kardeşliği” programına dahil edildi. 
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kahra-
manmaraş ve Yozgat ile ‘Su Kardeşi’ 
ilan edildi. (İHA)

Bursa’nın merkez ilçelerinde 
içme suyundaki kayıp 
oranını yüzde 20’ler 
seviyesine indiren BUSKİ, 
Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın Türkiye 
Belediyeler Birliği 
işbirliğiyle düzenlediği 
‘Belediye Su Kayıpları 
Çalıştayı’nın gözdesi oldu.

Aktaş’a Sinandede’de 
coşkulu karşılama

İznik’te merkez ve taşraya 
yatırımlar sürüyor 

BUÜ’den 2022’nin son 
memnuniyet anketi 

Doruk Nilüfer Hastanesi 
gün sayıyor
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 4.823 - 4.831ALTIN: 1.072,69 / 1.072,88EURO: 19,6179 / 19,6212DOLAR: 18,6413 / 18,6433

İHALE İLANI 
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

1. İş Sahibi İdarenin İletişim Bilgileri: 
1.1. İletişim Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA 
1.2. İhale Yetkilisi İletişim Bilgileri: Mehmet Can Karadeniz (Satınalma ve Sözleşmeler Yönet-
meni) Tel: 0224 600 30 12, Faks: 0224 600 00 13, E-posta: satinalma@uedas.com.tr 
1.3. İletişim KEP Adresi: uedas.satinalma@hs03.kep.tr 
2. İhaleye İlişkin Bilgiler: 
2.1. İhale Kayıt No: UEDAŞ 23-027 
2.2. İhale Konusu İş: UEDAŞ 2023 Yılı Kazı Tranşe Yapım İşleri 
2.3. İşin Süresi: 1 Yıl 
2.4. İhale Tarih-Saati: 20.12.2022 15.30 
2.5. İhale Dokümanı Nihai Talep Tarih-Saati: 17.12.2022 15.00 
2.6. Teklif Teslim Nihai Tarih-Saati: 20.12.2022 15.00 
2.7. İhale Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA 
3. İhaleye Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri: 
3.1. İhaleye katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslimi ya da KEP üzerinden talep 
edilmesi zorunludur.  
3.2. İhaleye katılım için isteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunlu de-
ğildir. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği 14 (3) 
maddesi gereği ihale sonuç kararı, UEDAŞ ‘a KEP adresi ileten isteklilere bildirilecektir. 
3.3. İhalemize kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen veya mahkeme ka-
rarıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya 
da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunan gerçek 
ve tüzel kişiler katılamazlar. 
3.4. İş Ortaklıkları ihaleye katılamazlar. 
3.5. Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar. 
3.6. İhaleye kısmi teklif verilemez. 
3.7. İhaleye katılım için toplam teklif tutarının en az %5 ‘i oranında Geçici Teminat verilecektir. 
3.8. İhaleyi kazanan katılımcı ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak 
olup sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %10 ‘u oranında Kesin Teminat alınacaktır.  
İhaleye teklif veren istekli sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
3.9. İstekli kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından 
veya ilgili meslek odasından aldığı tescil belgesini sunacaktır. 
3.10. Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir. 
3.11. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla veya son iki yıla ait (Son iki yıla ait değerlerin aritmetik 
ortalaması dikkate alınacaktır.) teklif tutarının en az % 150 ‘si oranında İş hacmini gösteren belge 
sunulacaktır.  
3.12. İstekli teklifinde istenen şartları karşıladığını Teknik Şartname cevabını ileterek taahhüt ede-
cek ve Teknik Şartnamede istenen teknik yeterlilik belgelerini sunacaktır.  
3.13. Benzer işlere ait, ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye 
ait olmak üzere teklif tutarının en az % 100 ‘ü oranında İş Deneyim Belgesi sunulacaktır. 
Benzer İşler: KET/Yapı Bağlantı Hatları/AOB Kapsamında Kazı, Tranşe Yapım İşleri 
3.14. İhale konusu hizmetlerin karşılanabilmesi için gerekli alt yapı, makine-teçhizat, araç, dona-
nım, yazılım, personel gereksinimi ve bunlarım mevcut sisteme entegrasyonu gereksinim şartları 
İhale Dokümanında tanımlandığı şekilde sağlanacaktır Bu hususta taahhütnameler (Teknik Perso-
nel ve Makine-Teçhizat Taahhütnamesi) verilecektir. 
3.15. İstekli ISO 9001 ve ISO 27001 Kalite Belgelerini teklifinde sunacaktır. 
3.16. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
4. İhaleye Yerli İstekli Katılımı ve Yerli Malı Avantajı Uygulamasına İlişkin Kriterler 
İhale için Yerli İstekli Katılımı sınırlaması uygulanmayacaktır. Yabancı istekliler ihaleye 
katılabilirler. 
5. İhale Dokümanının Temini: 
İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren son talep tarih-saatine kadar ihale adresinde incelenebilir. 
İhale Dokümanı son talep tarih-saatine kadar UEDAŞ Satın Alma Direktörlüğünden elden teslim 
alınabilir ya da KEP vasıtasıyla https://www.uedas.com.tr/tr/ihale-dokumani-talep-dilekcesi adre-
sinde bulunan İhale Dokümanı Talep Dilekçesi ile talep edilebilir. KEP vasıtası ile talep edilen İhale 
Dokümanı isteklinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) ad-
resine tebliğ edilmek şartıyla elektronik posta adresine gönderilir. 
6. Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi: 
Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgiler İhale İdari Şartnamesinde be-
lirtilmiştir. 
İhale ilanına ayrıca www.uedas.com.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve ge-
rektiğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir. 
İlanen Duyurulur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01746486

Kestel ilçesinde armut yetiştiren Hayriye Gündoğan, 
evinin bahçesine devlet desteğiyle yaptırdığı soğuk 
hava deposu sayesinde ürünlerinin satışında nakliye 
ve depolama masrafını azalttı. İlçeye bağlı kırsal Koz-
luören Mahallesi’nde ailesiyle 40 yıldır armut üreten 
70 yaşındaki Gündoğan, yıllık hasat ettiği yaklaşık 
500 ton üründen daha fazla kazanç sağlamak için 
kendi buzhanesini inşa etmeye karar verdi. Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) 
müracaat eden Gündoğan’ın projesi olumlu karşılandı. 
Kısa sürede yapımı tamamlanarak faaliyete geçen 500 
ton kapasiteli deponun 3 milyon liralık maliyetinin 
yarısı TKDK tarafından hibe edildi. 

Gündoğan, meyvenin uygun sıcaklıkta saklanabileceği 
tesis sayesinde Uludağ’ın eteklerinde 4 bin 500 ağaçlık 
bahçesinde yetiştirdiği “Santa Maria” ve “deveci” cinsi 
armutları, aracı olmadan değerinde pazarlayabiliyor. 
Ekim ayında hasat edilen armutlar mayısa kadar depoda 
muhafaza edilerek yurt dışına gönderiliyor. 
Hayriye Gündoğan, AA muhabirine, so-
ğuk hava deposu yaptırmadan önce 
yetiştirdiği meyvelerin pazarlan-
masında sorunlar yaşadığını 
söyledi. 

Yıllarca çevredeki soğuk 
hava depolarına kira ödedik-
lerini, nakliye ve işçilik üc-
retlerine ciddi kaynak aktar-
dıklarını belirten Gündoğan, 
eşi, kızı, damadı ve torunlarıyla 
depo yaptırmaya karar verdiklerini 
anlattı. TKDK’ye 2018’de sunduğu pro-
jenin kabul edilmediğini, ertesi yıl yaptıkları 
başvurunun onaylandığını ve hızlı bir şekilde deponun 
inşa edildiğini bildiren Gündoğan, tesisi ilk kez geçen 
yıl kullandıklarını dile getirdi. Gündoğan, kendi soğuk 
hava depoları olmasa kilogram başına 2 liradan 
yaklaşık 1 milyon lira buzhane kirasının yanı sıra 
nakliye ve işçiliğe masraf yapacaklarını vurguladı. 

“HER YERDE ‘HAYRİYE TEYZE’ OLDUM” 
Kaliteli ürün yetiştirdiğini anlatan Gündoğan, “İh-

racatçılar bizi zaten tanıyor. Bizim mallarımız reçeteli, 
ihracata uygun üretim yapıyorum. İhracatçı geliyor, 
tırı doldurup Rusya’ya, Irak’a ürünümüzü gönderiyor. 
Parayı bankaya atıyor, torunumun hesabına. Ben o 
banka işlerinden hiç anlamam.” dedi. Gündoğan, 

yaşadığı mahalledeki diğer üreticilerin bu işe ilk başla-
dığında kendisine inanmadığını ifade etti. 

Bu işin yaşla başla ilgisinin olmadığını kaydeden 
Gündoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İş olmayınca 
aş olmuyor hiçbir yerde. Helalinden kazanç istiyorsan 
çalışacaksın. Helalinden de yiyeceksin. Rabb’im de 
bereketini veriyor bu işin. Olduktan sonra da ‘Çalışır 
mı, çalışmaz mı?’ dediler. Yapıyoruz işte. Köydeki 
diğer yetiştiricilere de yol göstermek istiyorum. Düş-
sünler arkama, yardımcı olurum. Allah razı olsun 
bütün kurumlar yardım ediyor Bursa’da. Her yerde 
çok kolay yaptım ben işlerimi. Her yerde ‘Hayriye 
Teyze’ oldum.” 

Çevredeki tüccar ve soğuk hava deposu işletme-
cilerinin kendisini ziyarete geldiğini aktaran Gündoğan, 
başarısından dolayı takdir ettiklerini belirtti. Gündoğan, 
soğuk hava deposunu daha da büyütmek için TKDK’ye 
başvuracaklarını, güneş enerji sistemi kurmayı he-
deflediklerini sözlerine ekledi. 

DEPONUN AB STANDARTLARINA  
UYGUNLUK BELGELERİ DE VAR 
Hayriye Gündoğan’ın tarım danışmanlığını yapan 

ziraat mühendisi Ümit İlhan Üstünbaş da 2007’den 
beri bu sektörde yer aldığını bildirdi. Gündoğan 

ile yollarının 2018’de kesiştiğini an-
latan Üstünbaş, şöyle konuştu: 

“O zaman burası bir bah-
çeydi. Kendi ürünlerini 

ekip biçtiği bir bahçeydi. 
Bir hayalinden bahsetti. 
Biraz uzak bir hayal gibi 
gözüküyordu ama Hay-
riye ablamızın gayreti, 

bizim de naçizane yön-
lendirmelerimizle böyle 

bir tesis elde etmiş oldu. 
TKDK Bursa İl Koordinatör-

lüğündeki gerek koordinatör gerek 
uzman personelimizin tamamının ilgi ve 

alakasıyla böyle bir tesisi çok kısa bir süre içinde 
üretim bölümüne getirerek bütün hibemizi almış 
olduk. Bu işletmemiz Avrupa Birliği (AB) müktese-
batına uygun, gerek çevre gerek işletme gerek iş 
sağlığı güvenliği bakımından AB uyum belgelerine 
sahip bir işletme. Bu durum ihracatçının bizi tercih 
etmesini sağlıyor. Ablamızın ekstra bir özelliği de 
bir şeyi istediği zaman kendisi koşturuyor. İstediğini 
alana kadar elinden gelen mücadeleyi yapıyor. Ben 
bir danışmanım ama benim önümü çok açtı, sağ 
olsun. Kendisinden çok şey öğrendik. O yüzden bu 
projenin hızlı bir şekilde bitmesinin yegane sebebi 
de Hayriye abladır.” (AA) 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 
İşçi Tarafı Başkanlığını yürüten 
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kav-
lak, dün gerçekleştirilen asgari üc-
retle görüşmeleriyle ilgili “Eğer üçlü 
mutabakat sağlanmazsa imza at-
mayacağız” dedi. Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu’nun İşçi Grubunu Baş-
kanlığını sürdüren Türk-İş Genel 
Sekreteri ve Türk Metal Sendikası 
Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk-
İş Genel Merkezi’nde dün gerçek-
leştirilen Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonuyla ilişkin basın mensup-
larının sorularını yanıtladı. 

Gerçekleştirilen görüşmede ör-
gütlenmenin önündeki engeller 
hakkında görüşme olmadığını be-
lirten Kavlak, “Daha önce bu sa-
londa 4 akademisyen Türk-İş yö-
netiminden 3 arkadaşımız bir takım 
çalışmalar yaptı. Tahminimce 
2023’te bu meclisin gündemine ge-
lecektir. Özellikle bu işverenlerin 
tespite itiraz etmesi, davaların 6-
7 yıl sürmesinin önüne geçecek bir 
çalışmayı bitirdik. 2023’te meclise 
gelecek” açıklamasında bulundu. 

Üçüncü ya da dördüncü toplan-
tıya kadar rakamın net olarak belli 

olmayacağını dile getiren Kavlak, 
“Bunların Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı tarafından masaya 
getirilmesi ondan sonra görüşme-
lerin daha somut şekilde devam 
etmesi yönünde bizim talebimiz 
oldu. Onlar da taleplerimizi not al-
dılar. İkinci toplantıda bazı talep-
lerimizi 7-8 kalem veri istedik. On-
lar geldikten sonra tekrar görüş-
melere devam edeceğiz. En erken 
üçüncü hatta son toplantıya kadar 
rakam geleceğini düşünüyorum” 
dedi. (İHA)

2022-2023 ürün alım kampanyasına 21 Ekim 
tarihinde başlayan Marmarabirlik bugüne kadar 
yağlık dahil 40 bin 232 ton ve 1 milyar 24 milyon 
lira tutarında ürün alımı gerçekleştirdi. Ortaklara 
19 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği 
ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak 
162 milyon lira ödeme yapılacak. Ortaklar saat 
00.00’dan itibaren 3.dilim ödemelerini Ziraat Bankası 
ATM’lerinden alabilecekler. Bu ödeme ile birlikte 
ortaklara toplam 412 milyon TL ödeme yapılmış 
olacak. Bu yılın hem üretim hem de ekonomik an-
lamda önemine vurgu yapan Yönetim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “2022-2023 ürün alım kampanyası; 
gerçekleşecek rekolte, alınacak ürün miktarı ve en 
önemlisi de ürün alım fiyatları bakımından Mar-
marabirlik tarihine geçecek bir kampanyadır” dedi. 

“MARMARABİRLİK KOTA UYGULASAYDI?” 
“Zeytin üretiminde alın terinden daha kıymetli 

emek yoktur” diyen Asa, “Enflasyonist baskıdan 
kaynaklı üreticilerimizi mağduriyetini gidermek 
ve gelen yüksek rekolte beyanı rağmen, kota uygu-
laması yapılmamıştır. Kota uygulaması yapılmış 
olsaydı serbest piyasada ürün daha ucuza alınmak 
istenecekti. Bu kampanya döneminde üreticimiz 
için bütün riskleri alan Marmarabirlik Yönetim 
Kurulumuz muhtemel yaşanacak mağduriyetleri 

önlemek için kota uygulaması yapmamıştır” 
ifadelerini kullandı. 

Zeytin ürün alım fiyatlarında çok büyük 
artışların yaşandığına dikkat çeken Asa 
şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl tavan fiyat 
20 liraydı, bu yıl 54 lira. Üretim maliyetine 
baktığımızda 1 kilo zeytinin üretim maliyeti 
11 lira olmasına rağmen Marmarabirlik 
ortalama alım fiyatımız 30 lira civarındadır. 
Piyasada diğer alıcıların olmaması nedeniyle 
ürünün tamamı Marmarabirlik’e gelmek-
tedir. Alım tutarının da 1 milyar 500 milyon lira 
olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2010 yılında 
Marmarabirlik’te değişimle başlayan süreç, gelişim 
ve büyüme ile devam etmektedir.” 

Ülkemizde bugüne kadar örneği görülmemiş bir 
hasat dönemi yaşandığını kaydeden Hidamet Asa, 
“Sofralık zeytin üretiminde Türkiye 2022 yılında 
dünya birincisi konumuna gelmiştir. Faaliyet bölge-
mizde gerçekleşen hasat ve rekolteye baktığımızda 
öngörü yapmakta zorlanıyoruz. Kuraklık ve farklı 
iklimsel sebeplerden dolayı sofralık zeytin üretiminde 
bölgesel farklılıklar yaşanmaktadır. Bu da belirsizliği 
beraberinde getirmektedir. Bütün bu gelişmelere 
rağmen geçmişte olduğu gibi bugün de Marmarabirlik 
üreticisinin yanında olmuştur” diyerek sözlerini ta-
mamladı. (İHA)

Asa: “Alın terinden daha 
kıymetli emek yoktur”  
Marmarabirlik’te devam 
eden 2022-2023 ürün 
alım kampanyasında 
ortaklara bugün 162 
milyon lira ödeme 
yapılıyor. Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, “Zeytin 
üretiminde alın terinden 
daha kıymetli emek 
yoktur” dedi.

Kestel’de 40 yıldır meyve  
üreticiliği yapan 70 yaşındaki 
Hayriye Gündoğan, evinin 
bahçesine devlet desteğiyle 
yaptırdığı 500 ton kapasiteli soğuk 
hava deposu sayesinde nakliye ve 
depolama masrafını azalttı.

İhracatçı Hayriye Teyze’ye 
TKDK desteği 

Kavlak: “Eğer üçlü  
mutabakat sağlanmazsa 
imza atmayacağız”  
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İHALE İLANI 
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

1. İş Sahibi İdarenin İletişim Bilgileri: 
1.1. İletişim Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA 
1.2. İhale Yetkilisi İletişim Bilgileri: Mehmet Can Karadeniz (Satınalma ve Sözleşmeler Yönet-
meni) Tel: 0224 600 30 12, Faks: 0224 600 00 13, E-posta: satinalma@uedas.com.tr 
1.3. İletişim KEP Adresi: uedas.satinalma@hs03.kep.tr 
2. İhaleye İlişkin Bilgiler: 
2.1. İhale Kayıt No: UEDAŞ 23-028 
2.2. İhale Konusu İş: UEDAŞ 2023 Yılı AG-YG(OG) Elektrik Dağıtım Şebekesi Arıza Onarım ve 
Bakım İşleri Hizmet Alımı (6 Grup) 
2.3. İşin Süresi: 1 Yıl 
2.4. İhale Tarih-Saati: 20.12.2022 09.30 
2.5. İhale Dokümanı Nihai Talep Tarih-Saati: 17.12.2022 15.00 (tüm gruplar için) 
2.6. Teklif Teslim Nihai Tarih-Saati: 20.12.2022 09.00 (tüm gruplar için) 
2.7. İhale Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA 
2.8. İhale Grupları  

Yukarıda İhale Grup Numarası verilen işler ayrı ayrı ihale edilecek olup ihale sonucunda her grup 
için ayrı sözleşme imzalanacaktır. 
3. İhaleye Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri: 
3.1. İhaleye katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslimi ya da KEP üzerinden talep 
edilmesi zorunludur.  
3.2. İhaleye katılım için isteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunlu de-
ğildir. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği 14 (3) 
maddesi gereği ihale sonuç kararı, UEDAŞ ‘a KEP adresi ileten isteklilere bildirilecektir. 
3.3. İhalemize kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen veya mahkeme ka-
rarıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya 
da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunan gerçek 
ve tüzel kişiler katılamazlar. 
3.4. İş Ortaklıkları ihaleye katılamazlar. 
3.5. Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar. 
3.6. İhale Gruplarına kısmi teklif verilemez. 
3.7. İhaleye katılım için toplam teklif tutarının en az %5 ‘i oranında Geçici Teminat verilecektir. 
3.8. İhaleyi kazanan katılımcı ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak 
olup sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %10 ‘u oranında Kesin Teminat alınacaktır.  
İhaleye teklif veren istekli sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
3.9. İstekli kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından 
veya ilgili meslek odasından aldığı tescil belgesini sunacaktır. 
3.10. Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir. 
3.11. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla veya son iki yıla ait (Son iki yıla ait değerlerin aritmetik 
ortalaması dikkate alınacaktır.) toplam teklif tutarının (teklif edilen grupların toplamı)  en az % 
150’si oranında İş hacmini gösteren belge sunulacaktır.  
3.12. İstekli teklifinde istenen şartları karşıladığını Teknik Şartname cevabını ileterek taahhüt ede-
cek ve Teknik Şartnamede istenen teknik yeterlilik belgelerini sunacaktır. 
3.13. Benzer işlere ait, ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye 
ait olmak üzere teklif tutarının (ihale grubu bazında) en az % 100 ‘ü oranında İş Deneyim Bel-
gesi sunulacaktır. 
Benzer İşler: AG-YG(OG) Elektrik Dağıtım Şebekesi Arıza Onarım ve Bakım İşleri 
3.14. İhale konusu hizmetlerin karşılanabilmesi için gerekli alt yapı, makine-teçhizat, araç, dona-
nım, yazılım, personel gereksinimi ve bunlarım mevcut sisteme entegrasyonu gereksinim şartları 
İhale Dokümanında tanımlandığı şekilde sağlanacaktır Bu hususta taahhütnameler (Teknik Perso-
nel ve Makine-Teçhizat Taahhütnamesi) verilecektir. 
3.15. İstekli ISO 9001 ve ISO 27001 Kalite Belgelerini teklifinde sunacaktır. 
3.16. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
4. İhaleye Yerli İstekli Katılım Sınırlamasına İlişkin Kriterler 
İhale için Yerli İstekli Katılımı sınırlaması uygulanmayacaktır. Yabancı istekliler ihaleye 
katılabilirler. 
5. İhale Dokümanının Temini: 
İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren son talep tarih-saatine kadar ihale adresinde incelenebilir. 
İhale Dokümanı son talep tarih-saatine kadar UEDAŞ Satın Alma Direktörlüğünden elden teslim 
alınabilir ya da KEP vasıtasıyla https://www.uedas.com.tr/tr/ihale-dokumani-talep-dilekcesi adre-
sinde bulunan İhale Dokümanı Talep Dilekçesi ile talep edilebilir. KEP vasıtası ile talep edilen İhale 
Dokümanı isteklinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) ad-
resine tebliğ edilmek şartıyla elektronik posta adresine gönderilir. 
6. Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi: 
Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgiler İhale İdari Şartnamesinde be-
lirtilmiştir. 
İhale ilanına ayrıca www.uedas.com.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve ge-
rektiğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir. 
İlanen Duyurulur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01746483

İhale Grup No                 İhale Konusu                                                                                      İhale Tarih-Saati 
UEDAŞ 23-028. grp. 1    UEDAŞ 2023 Yılı 1.Bölge (Osmangazi İşletme Sorumluluk       20.12.2022 09.30 
                                         Sahası) AG-YG(OG) Elektrik Dağıtım Şebekesi Arıza Onarım  
                                         ve Bakım İşleri Hizmet Alımı 
UEDAŞ 23-028. grp. 2    UEDAŞ 2023 Yılı 2.Bölge (Gemlik, Yalova, Nilüfer İşletmeleri    20.12.2022 10.00 
                                         Sorumluluk Sahası) AG-YG(OG) Elektrik Dağıtım Şebekesi  
                                         Arıza Onarım ve Bakım İşleri Hizmet Alımı (1 Yıl) 
UEDAŞ 23-028. grp. 3    UEDAŞ 2023 Yılı 3.Bölge (Yıldırım, İnegöl İşletmeleri                 20.12.2022 10.30 
                                         Sorumluluk Sahası) AG-YG(OG) Elektrik Dağıtım Şebekesi  
                                         Arıza Onarım ve Bakım İşleri Hizmet Alımı 
UEDAŞ 23-028. grp. 4    UEDAŞ 2023 Yılı 4.Bölge (Çanakkale, Biga İşletmeleri               20.12.2022 11.00 
                                         Sorumluluk Sahası) AG-YG(OG) Elektrik Dağıtım Şebekesi  
                                         Arıza Onarım ve Bakım İşleri Hizmet Alımı 
UEDAŞ 23-028. grp. 5    UEDAŞ 2023 Yılı 5.Bölge (Balıkesir, MKemalpaşa İşletmeleri   20.12.2022 11.30 
                                         Sorumluluk Sahası) AG-YG(OG) Elektrik Dağıtım Şebekesi  
                                         Arıza Onarım ve Bakım İşleri Hizmet Alımı 
UEDAŞ 23-028. grp. 6    UEDAŞ 2023 Yılı 6.Bölge (Bandırma, Edremit İşletmeleri          20.12.2022 12.00 
                                         Sorumluluk Sahası) AG-YG(OG) Elektrik Dağıtım Şebekesi  
                                         Arıza Onarım ve Bakım İşleri Hizmet Alımı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtul-
muş, Haber Global canlı yayınında gündeme 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları 
yanıtladı. Asgari ücret görüşmelerinde nasıl bir 
rakamın ortaya çıkacağı sorulan Kurtulmuş, bu 
konuda rakam telaffuz etmenin kamuoyundaki 
beklentileri şekillendirmek bakımından yanlış 
sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Salgın süre-
cinden sonra ortaya çıkan olağanüstü şartlarda, 
vatandaşın enflasyona ezdirilmemesinin, hükü-
metin temel önceliklerinden biri olduğunu vur-
gulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Geçtiğimiz yıl asgari ücret iki kez güncellendi. 
Şartlar bunu yapmayı zorunlu kılmıştı. Asıl olan 
geniş kitleyi oluşturan asgari ücretli vatandaşla-
rımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi 
için gayret sarf etmek. Hükümetimiz, insanları-
mızı enflasyon yükü altında ezdirmeyecek, hayat 
pahalılığı karşısında alım güçlerinin azalmasına 
sebep olmayacak bir tedbiri alacaktır. Asgari üc-
retin, vatandaşlarımızın memnun olacağı bir se-
viyede açıklanacağını ümit ediyorum.” 

Numan Kurtulmuş, enflasyon rakamlarına 
göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam-
lara ilişkin de çalışmaların devam ettiğini dile 
getirdi. Enflasyonun düşüş trendine girdiğini an-
latan Kurtulmuş, “Önümüzdeki dönemde dramatik 
bir düşüş olmasa da bu trendin devam edeceğini 
görüyoruz.” ifadesini kullandı. Devam eden Rus-
ya-Ukrayna savaşına ilişkin soru üzerine Kurtul-
muş, şu yanıtı verdi: “Rusya-Ukrayna savaşı, 
Rusya ile Ukrayna arasında değil, Rusya ile Batı 
arasında bir savaş. Bu savaş kim isterse istesin 
ilanihaye sürdürülemez. Mutlaka bunun bir an 
evvel, makul, her iki tarafın da rıza göstereceği 
şekilde sonlandırılması lazım. Türkiye’nin hedefi 

budur. Bu savaş, bütün dünyayı ekonomik olarak 
etkileyecektir.” 

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ 
Önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesi beklenen 

başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine 
ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, geçmişte yaşanan 
sıkıntılara rağmen başörtüsü meselesinin bugün 
pratikte çözülmüş bir konu olduğunu vurguladı. 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açık-
lamasıyla konunun yeniden gündeme geldiğini ve 
bir teklif hazırladıklarını anımsatan Kurtulmuş, 
şunları kaydetti: “Anayasa teklifimiz son derece 
iyi niyetli bir tekliftir. Hiç ayrım yapmadan bütün 
partilerle görüşülmüştür. Teklif, TBMM’ye geldiği 
zaman orada nasıl davranacaklarını göreceğiz. Par-
lamentodaki her bir milletvekili ve her bir parti 
için samimiyet sınavıdır. Anayasa teklifimiz 
TBMM’ye gelecektir, daha fazla uzamaması lazım. 
AK Parti olarak bu meseleyi bir siyaset manevrası 
alanı olarak görmüyoruz. Bu topluma karşı bir so-
rumluluktur. On yıllar boyunca kanayan yaranın 
tamamıyla iyileştirilmesi için atılmış adımdır. Bu 
sadece bizim başarımız olmayacak. Buna kim ka-
tılırsa onların da başarısı olacak. Kadın haklarına 
yapılmış bir katkı olacak. Referanduma gitmeyecek 
bir çoğunlukla Meclis’ten geçmesini ümit ediyorum.”  

TBMM GENEL KURULU’NDAKİ KAVGA 
TBMM Genel Kurulu’ndaki kavgaya ilişkin bir 

soru üzerine Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin, 
Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü yüksek gerilimli, stres 
dolu, Meclis’in mehabetine de hakaret edecek bir 
tarzda konuşmasıyla gerilimli bir süreçte başladığını 
ifade etti. Kendisi konuşurken de CHP’li bir mil-
letvekilinin ceza aldığını hatırlatan Kurtulmuş, 
Genel Kurul’daki kendi konuşmasının 222 kez 
kesildiğine dikkati çekti. Küfretmeden, bağırmadan 
da meramın anlatabildiğini vurgulayan Kurtulmuş, 
“Küfürleşme, yumruklaşma gibi şeyler Meclis’te 
olmaması gerekir. Bir de bu görüntülerle TBMM’yi 
üçüncü dünya ülkesi parlamentosu gibi göstermek, 
bu da Türkiye’nin hak etmediği bir şeydir. Şiddetle 
kınıyoruz. Kimden gelirse gelsin, kim bu tür 
tavırlar içerisinde olursa olsun bu doğru değildir.” 
açıklamasında bulundu. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tur-
kuvaz Medya tarafından İstanbul’da düzenlenen 
Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri’ne video 
mesaj gönderdi. Zirvenin hayırlara vesile olmasını 
dileyen Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu’nu pek 
çok saygın ismin katılımıyla gerçekleştirdiği bu 
etkinlik dolayısıyla kutladı ve fikirleri, sunumları, 
değerlendirmeleriyle programın içeriğini zen-
ginleştiren tüm katılımcılara teşekkür etti. Dün-
yanın son 3 yıldır salgınla başlayan, ardından 
sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da 
çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçtiğini belirten 
Erdoğan, son yılların en yüksek rakamlarına 
ulaşan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarıyla 
buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon soru-
nunun hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri 
zorladığını söyledi. 

Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu dü-
şürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye 
kadar beklentileri karşılamadığının görüldüğünü 
aktaran Erdoğan, bu tarz politikalarla enflasyonu 
dizginlemeye çalışan pek çok ekonominin bugün 
hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla 
da mücadele ettiğini dile getirdi. Türkiye’nin 
son 20 yılda hayata geçirdiği sağlam altyapıyla 
birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla 
yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modeli sa-
yesinde bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren 
ülkelerden olduğunu vurgulayan Erdoğan, “İh-
racatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar 
eşiğine yaklaşıyor. Organize sanayi bölgelerimiz, 
fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl ça-
lışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden 
Avrupa, Asya ve Ortadoğu’ya yük taşıyan tırlar 
ve kamyonlarla dolu.” diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin, salgının 
en çok vurduğu turizm sektöründe zararları 
telafi etmenin ötesine geçerek farklı bir ivme 
yakaladığını, istihdamda ilk kez 31 milyon sınırını 
aşma başarısı gösterdiğini de kaydetti. Yerli ve 
milli elektrikli otomobil Togg’un üretim tesisi 

açılışının Cumhuriyet’in 99. yılında büyük bir 
gururla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, 
dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı 
ve Hidroelektrik Santrali’nin açılışıyla enerji 
hamlesini bir adım öteye taşıdıklarını bildirdi. 

“ADIM ADIM ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ” 
Karadeniz’de keşfedilen 540 milyar metre-

küplük doğal gazı vatandaşların emrine verme 
çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren 
Erdoğan, “Avrupa ve Amerika dahil herkesin 
gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve en-
flasyon meselesini de adım adım çözüme kavuş-
turuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah 
önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun 
boynunu kırmış olacağız.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Türkiye’nin savunma sanayisi alanında kısa 
sürede ulaştığı seviyenin, milletin gurur kay-
naklarından biri haline geldiğini ifade eden Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2002 yılında 
sadece 248 milyon dolar savunma sanayisi 
ihracatı varken, geçen sene 3 milyar 224 milyon 
dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 4 milyar doların 
üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. Silah ve 
mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, 
deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere 
kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan 
sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor 
ve geliştiriyoruz. 2023 senesini ekonomi ve ener-
jide olduğu gibi savunma sanayisinde de pek 
çok ilkin yaşandığı bir milat yapmakta kararlıyız. 
Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu tüm unsurlarıyla 
hayata geçirene kadar durmayacak, mücadelemizi 
kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kritik 
süreçte ne terör örgütlerinin ne küresel ayak 
oyunlarının ne de mandacı ekonomistlerin, bizi 
yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. 
Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 
2023 Zirvesi’nin bizlere bu çabalarımızda katkı 
sunacağına inanıyorum.” (AA) 

Erdoğan: “İhracatımız 300 milyar 
dolar eşiğine yaklaşıyor” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın her ay rekor 
kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaştığını  

belirtti, tedbirlerin etkisiyle yılbaşından itibaren  
enflasyonun da boynunun kırılmış olacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş, asgari ücret görüşmelerine 
ilişkin, “Hükümetimiz, insanlarımızı 
enflasyon yükü altında ezdirmeyecek, 
hayat pahalılığı karşısında alım 
güçlerinin azalmasına sebep 
olmayacak bir tedbiri alacaktır.” dedi.
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İHALE İLANI 
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

1. İş Sahibi İdarenin İletişim Bilgileri: 
1.1. İletişim Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA 
1.2. İhale Yetkilisi İletişim Bilgileri: Mehmet Can Karadeniz (Satınalma ve Sözleşmeler Yönet-
meni) Tel: 0224 600 30 12, Faks: 0224 600 00 13, E-posta: satinalma@uedas.com.tr 
1.3. İletişim KEP Adresi: uedas.satinalma@hs03.kep.tr 
2. İhaleye İlişkin Bilgiler: 
2.1. İhale Kayıt No: UEDAŞ 23-026 
2.2. İhale Konusu İş: UEDAŞ 2023 Yılı 1.-2.Seviye Planlı Bakım İşi 
2.3. İşin Süresi: 1 Yıl 
2.4. İhale Tarih-Saati: 20.12.2022 14.30 
2.5. İhale Dokümanı Nihai Talep Tarih-Saati: 17.12.2022 15.00 
2.6. Teklif Teslim Nihai Tarih-Saati: 20.12.2022 14.00 
2.7. İhale Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA 
3. İhaleye Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri: 
3.1. İhaleye katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslimi ya da KEP üzerinden talep 
edilmesi zorunludur.  
3.2. İhaleye katılım için isteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunlu de-
ğildir. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma ve Satış İşlemleri Uygulama Yönetmeliği 14 (3) 
maddesi gereği ihale sonuç kararı, UEDAŞ ‘a KEP adresi ileten isteklilere bildirilecektir. 
3.3. İhalemize kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen veya mahkeme ka-
rarıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya 
da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunan gerçek 
ve tüzel kişiler katılamazlar. 
3.4. İş Ortaklıkları ihaleye katılamazlar. 
3.5. Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar. 
3.6. İhaleye kısmi teklif verilemez. 
3.7. İhaleye katılım için toplam teklif tutarının en az %5 ‘i oranında Geçici Teminat verilecektir. 
3.8. İhaleyi kazanan katılımcı ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak 
olup sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %10 ‘u oranında Kesin Teminat alınacaktır.  
İhaleye teklif veren istekli sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
3.9. İstekli kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından 
veya ilgili meslek odasından aldığı tescil belgesini sunacaktır. 
3.10. Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir. 
3.11. İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla veya son iki yıla ait (Son iki yıla ait değerlerin aritmetik 
ortalaması dikkate alınacaktır.) teklif tutarının en az %150 ‘si oranında İş hacmini gösteren belge 
sunulacaktır.  
3.12. İstekli teklifinde istenen şartları karşıladığını Teknik Şartname cevabını ileterek taahhüt ede-
cek ve Teknik Şartnamede istenen teknik yeterlilik belgelerini sunacaktır. 
3.13. Benzer işlere ait, ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye 
ait olmak üzere teklif tutarının en az %100 ‘ü oranında İş Deneyim Belgesi sunulacaktır. 
Benzer İşler: AG-YG(OG) Elektrik Dağıtım Şebekesi Arıza Onarım ve Bakım İşleri 
3.14. İhale konusu hizmetlerin karşılanabilmesi için gerekli alt yapı, makine-teçhizat, araç, dona-
nım, yazılım, personel gereksinimi ve bunlarım mevcut sisteme entegrasyonu gereksinim şartları 
İhale Dokümanında tanımlandığı şekilde sağlanacaktır Bu hususta taahhütnameler (Teknik Perso-
nel ve Makine-Teçhizat Taahhütnamesi) verilecektir. 
3.15. İstekli ISO 9001 ve ISO 27001 Kalite Belgelerini teklifinde sunacaktır. 
3.16. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
4. İhaleye Yerli İstekli Katılımı Sınırlamasına İlişkin Kriterler 
İhale için Yerli İstekli Katılımı sınırlaması uygulanmayacaktır. Yabancı istekliler ihaleye 
katılabilirler. 
5. İhale Dokümanının Temini: 
İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren son talep tarih-saatine kadar ihale adresinde incelenebilir. 
İhale Dokümanı son talep tarih-saatine kadar UEDAŞ Satın Alma Direktörlüğünden elden teslim 
alınabilir ya da KEP vasıtasıyla https://www.uedas.com.tr/tr/ihale-dokumani-talep-dilekcesi adre-
sinde bulunan İhale Dokümanı Talep Dilekçesi ile talep edilebilir. KEP vasıtası ile talep edilen İhale 
Dokümanı isteklinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) ad-
resine tebliğ edilmek şartıyla elektronik posta adresine gönderilir. 
6. Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi: 
Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgiler İhale İdari Şartnamesinde be-
lirtilmiştir. 
İhale ilanına ayrıca www.uedas.com.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve ge-
rektiğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir. 
İlanen Duyurulur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01746487

Adalet Bakanı Bozdağ, Ankara Ticaret 
Odası Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzen-
lenen “Temel Hak ve Özgürlüklerin Daha 
Etkin Korunması” adlı panele katıldı. İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan panele 
yüksek yargı üyeleri de katıldı. Bakan Boz-
dağ, konuşmasına 10 Aralık İnsan Hakları 
Günü’nü kutlayarak başladı. İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’nin sadece yazılı bir 
belge olarak durduğunu söyleyen Bakan 
Bozdağ, “İnsan hakları sadece bir güne sı-
ğacak, sığdırılacak haklar değil. Esasında 
dünyanın kurulduğu, var olduğu günden 
beri gündemden inmeyen, milyarlarca yıldır 
var olagelen çok önemli bir husustur, önemli 
bir konudur. Ama ne gariptir ki milyarlarca 
yıl da sürse, asırlar da sürse ne de olsa 
sorun hala dipdiri yaşanıyor. Dünyanın pek 
çok yerinde insan hakları ve hürriyetleri 
konusunda nice sorunları hep birlikte ya-
şıyoruz. Temel hak ve hürriyetlerin korun-
ması ulusal düzeyde olduğu gibi uluslararası 
düzeyde de son derece önem arz etmektedir. 
Bugün dünyanın dört bir yanında temel 
hak ve hürriyetlerin etkin korunmadığını, 
aksine etkin ihlal edildiğini söylersek abart-
mış olmayız. Her tarafta kan, terör, savaş, 
ayrımcılık var. Hak ihlalleri var. Hepsini 
birlikte yaşıyoruz. Esasında insanlık tarihi 
geldiği noktada Birleşmiş Milletler Evrensel 
Beyannamesi’ni imzalamış ve Birleşmiş Mil-

letlere insan hak ve hürriyetlerini koruma, 
yaşam hakkı dahil pek çok uluslararası hak-
sızlığı önleme konusunda ciddi görevler 
yüklemiş. Türkiye de bu anlaşmaya ilk imza 
koyan ülkeler arasındadır. İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi bugün bir kağıt par-
çasından maalesef öte gidememiştir. Sadece 
yazılı bir belge olarak ortada durmaktadır. 
Bırakın etkin uygulanmasını, doğru dürüst 
müzakeresinin dahi yapılamadığı bir ulus-
lararası belge durumundadır. Baktığım za-
man ben buna belgeden öte bir şey demi-
yorum. Belki varaka desek biraz itibar etmiş 
oluruz” dedi. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 
her gün nasıl ihlal edildiğinin görüldüğünü 
söyleyen Bozdağ, “Ama ondan öte bir laf da 
söylemek işin doğrusu içimden gelmiyor. 
Dünyanın dört bir yanına baktığınızda İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’ndeki yazılanlar 
gözümüzün önünde. Her gün nasıl ihlal edil-
diğini birlikte görüyor, birlikte yaşıyoruz. 
Bugün Doğu Akdeniz adeta büyük bir göçmen 
mezarlığına dönmüş durumdadır. Ege, göçmen 
mezarlığına dönmüş durumdadır. Milyonlarca 
insan yerinden yurdundan edilmiştir. Aylan 
bebeğin sahile vuran o masum bedenini dünya 
görmedi. İnsan Hakları Beyannamesi görmedi. 
Bu beyannameyi savunanlar görmedi. Kim-
yasal silahlar Suriye’ye atıldığında yine gör-
mediler. Terör Aybüke öğretmeni vurduğunda 
görmediler. Masum çocukları hedef aldığında 
görmediler. Avrupa’nın göbeğinde Bosna-
Hersek’te 7 bin 500’den fazla masum insan 
Birleşmiş Milletlerin gözetim ve denetimi al-
tında olan bir yerde adeta soykırıma uğradı-
ğında, soykırım bitene kadar kıllarını kıpır-
datmadılar. Dünyanın dört bir yanında kan 
ve gözyaşı hakim durumdadır. Myanmar’da 
öyle, Afganistan’da öyle. İşte aynı şekilde 
Irak’ta, Suriye’de, pek çok yerde aynı durum 
var” diye konuştu. (İHA)  

Diyanetten yapılan açıklamada, 
çocukların en hassas emanet ve do-
kunulmaz değer olduğu, çocuk hak-
larının korunması ve hayatın her 
alanında çocuğun yüksek yararının 
gözetilmesinin dini, hukuki ve insani 
sorumluluk olduğu belirtildi. Ço-
cukları her türlü şiddet ve istismar-
dan korumanın hem toplumsal hem 
de kurumsal vazife olduğunun vur-
gulandığı açıklamada, çocuğun ör-
selenmesinin geleceğin yara alması 
anlamına geldiğine işaret edildi. Ço-
cuk istismarıyla mücadeleye karar-
lılıkla devam eden Diyanet İşleri 
Başkanlığının her alanda olduğu 
gibi evlilik ve aile konusunda da sa-
hih dini bilgi sunmaya kararlılıkla 
devam edeceğine dikkatin çekildiği 
açıklamada, şunlar belirtildi: “Son 

günlerde kamuoyunu meşgul eden 
ve medya organlarının gündemine 
giren kız çocuklarının erken yaşta 
evlendirilmesi hususunda devleti-
mizin ilgili kurumlarının konuyu 
hassasiyetle takip ettiklerine ve ada-
letin tecelli edeceğine inancımız 
tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz 
İslam ile bağdaştırılarak Müslüman-
ların itham edildiği bir sürece dön-
üştürülmesi son derece rahatsız edi-
cidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 
bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz 
ki İslam’a göre, bireylerin hem fi-
ziksel hem de ruhsal olgunluğa eriş-
meden, aile kurmanın anlam ve so-
rumluluğunu idrak edecek rüşt ya-
şına gelmeden evlendirilmeleri söz 
konusu olamaz.” 

(AA)

Akar: “F16 
konusunda 
artık ABD’den 
somut adımlar 
bekliyoruz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya 
Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile düzenlediği 
basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları ya-
nıtladı. Bir gazetecinin, ABD’de, Türkiye’ye F16 
satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin 
2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma 
Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son ha-
linden çıkarılmasına ilişkin sorusu üzerine Akar, 
40 F16’nın tedariki ve Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığına ait 79 uçağın modernizasyonu için ça-
lışmaların sürdüğünü belirtti. 

Bu çalışmaların olumlu ve süratli şekilde so-
nuçlanması için gayret gösterdiklerini aktaran 
Akar, şunları söyledi: “Bütün gelişmeleri, çalış-
maları yakından takip ediyoruz. Bu konuda baş-
langıçtan itibaren ABD’li muhataplarımızın 
olumlu yaklaşımlarını gördük. Başta ABD Sa-
vunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere 
heyetler arası görüşmelerde, heyet üyeleri dahil 
ABD tarafından hep olumlu yaklaşım gördük. 
Bu olumlu yaklaşımlara bağlı olarak artık ABD 
tarafından olumlu ve somut adımlar bekliyoruz. 
Bir an önce bu çalışmaların, sürecin olumlu ve 

süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Tür-
kiye’nin terörle mücadelesini ve Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin modernizasyon çalışmalarını, başta 
Finlandiya olmak üzere tüm müttefiklerimizin 
desteklemesini, katkılarını bekliyoruz.” 

“GÜÇLÜ TSK, GÜÇLÜ NATO,  
GÜÇLÜ İTTİFAK DEMEKTİR” 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerle mü-

cadele ettiğini, tek hedefinin teröristler olduğunu 
vurgulayan Akar, şöyle konuştu: “Hem terörle 
mücadele konusunda hem de NATO içindeki gö-
revlerimizi tam olarak yerine getirebilmemiz ko-
nusunda, müttefiklerimizden, Silahlı Kuvvetle-
rimizin tedarik ve modernizasyon çalışmalarına 
desteğinin sağlanmasına gerekli katkıyı bekliyoruz. 
F16 konusu da bunun bir parçası. Diğer mütte-
fiklerimizden temin ve tedarik etmek için yaptı-
ğımız çalışmalar var, fakat bazı tahditlerle karşı-
laşıyoruz. Bu tahditlerin de kaldırılmasını bir 
kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü doğal 
olarak hepimizin bilmesi gereken en önemli 
husus; güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü NATO, 
güçlü ittifak demektir.”

Bakan Akar, F16 satışını kısıtlayan 
maddelerin ABD savunma bütçesini 
içeren tasarıdan çıkarılmasına 
ilişkin, “Olumlu yaklaşımlara bağlı 
olarak artık ABD’den somut 
adımlar bekliyoruz.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bugün 
Doğu Akdeniz adeta büyük bir 
göçmen mezarlığına dönmüş 
durumdadır. Ege, göçmen mezarlığına 
dönmüş durumdadır. Milyonlarca 
insan yerinden yurdundan edilmiştir. 
Aylan bebeğin sahile vuran o masum 
bedenini dünya görmedi” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bir kız 
çocuğunun erken yaşta evlendirildiği 
iddiasına ilişkin, “Devletimizin ilgili 
kurumlarının konuyu hassasiyetle  
takip ettiklerine ve adaletin tecelli 
edeceğine inancımız tamdır” 
açıklamasında bulundu.

DİB: “Adaletin tecelli 
edeceğine  
inancımız tam”
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İş insanı ve avukat Hakan Dinçtürk, 
merhum annesi Asuman Dinçtürk’ün 
adını yaşatmak amacıyla üniversiteye 
özel bir destekte bulundu. BUÜ Sağlık 
Hizmetleri MYO’nun genel ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere Uludağ Üniversitesi 
Güçlendirme Vakfı’na 250 bin TL bağışta 
bulunan Hakan Dinçtürk, hazırlanan 
protokole Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz ve Güçlendirme Vakfı Müdürü 
Ramazan Üzü ile birlikte imza attı. Ya-
pılan protokol ile MYO’da bulunan bil-
gisayar laboratuvarının adının Asuman 
Dinçtürk Bilgisayar Uygulama Labora-
tuvarı olarak değiştirilmesi yönünde 

karar aldı. 
“BURSA, HER ZAMAN  
ÜNİVERSİTESİNE SAHİP ÇIKTI” 
Protokol imza töreninde konuşan 

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 
Bursa’nın üniversitesi olmaktan her za-
man gurur duyduklarının altını çizdi. 
“Bu şehir, üniversitesine her zaman sahip 
çıkmıştır. Bu şehrin hayırsever insanları 
fazladır. Bizleri desteklemekten asla geri 
kalmamışlardır. Hakan Dinçtürk Bey de 
onlardan birisidir” diyen Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz; “Meslek Yüksekokulu-
muzdaki bir takım iyileştirme çalışma-
larını da onun sayesinde gidermiş ola-

cağız. Üniversitemize bir tuğla, bir taş 
olsun destek veren herkesten Allah razı 
olsun. Kazancınız bol olsun. Nice hayırlara 
ve güzelliklere imza atmak nasip olsun. 
Eksik olmayın” açıklamasında bulundu. 

EĞİTİM EN DEĞERLİ KONU! 
Avukat Hakan Dinçtürk ise eğitimin 

kendileri için en değerli konularınbaşında 
geldiğini vurguladı. İşçi emeklisi bir baba 
ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak 
son derece zor koşullarda okuduklarını 
aktaran Hakan Dinçtürk; “Eğitim haya-
tının zorluklarını ve sıkıntılarını birebir 
yaşayan birisiyim. O yüzden elimizden 
geldiği kadar, imkânlarımız ölçüsünde 

bu alanda yardımlar yapmaya çalışıyoruz. 
Öğrenciler için bazı burs girişimlerimiz 
da oluyor. Eğitime yaptığımız destek 
bizleri mutlu ediyor” diye konuştu. 

MYO MÜDÜRÜNDEN  
ESKİ DOSTUNA TEŞEKKÜR 
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. 

Dr. Sinan Çavun da; “Bursa’ya ve bu 
şehrin değerlerine sahip çıkan eski dos-
tum Hakan Dinçtürk Beyefendiye çok 
teşekkür ediyorum. Kendisine eksiklik-
lerimizi aktardık. Daha sözümüzü bitir-
meden destek olma sözü verdi. Bizim 
için yeri her zaman ayrı olacaktır. Çok 
teşekkür ediyoruz” dedi. (İHA)

Günümüz insanının midesi 
stres ve hazır gıda nedeniyle zorlu 
bir sınavdan geçiyor. Zaman 
zaman hissedilen bazı rahatsızlık-
lar nedeniyle kişiler bitkisel ya da 
bazı ilaçlarla çözüm bulmaya çalı-
şıyor. Oysa bu yapılan çare değil 
sadece geçiştirmektir. Mideden 
gelen rahatsızlıkları görmezden 
gelmek, üstüne yatmak, kulak ardı 
etmek başka rahatsızlıkların belir-
tilerinin üstünü örtmektir. Ana-
dolu Sağlık Merkezi Medikal 
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar 
Turhal, mideden gelen belirtileri 
dikkate almanın önemini anlattı.  

Turhal, “Aşırı tuzlu veya işlen-
miş gıda ürünü tüketimi, taze ve 
mevsiminde sebze-meyve tüket-

memek, yeterli düzeyde egzersiz 
yapmamak ve doğru şartlarda sak-
lanmamış veya doğru pişirme yön-
temleri kullanılmamış gıda 
tüketimi mide kanseri riskini art-
tırabiliyor” şeklinde uyardı. Mide 
kanseri belirtilerinin kişiden ki-
şiye değişebildiğine dikkat çeken 
Turhal, “Bazı bireylerde mide kan-
seri gelişimi çok yavaş bir süreç ol-
duğu için yıllar boyunca herhangi 
bir şikâyet meydana gelmeyebilir. 
Erken evre mide kanserlerinde, 
mide ülseri varlığında oluşan şika-
yetlere benzer belirti ve bulgular 
gelişebilir. Bu belirtiler genel ola-
rak öğünler sırasında erken 
doyma, yutma problemleri, öğün 
sonrası aşırı şişkinlik, sürekli ge-

ğirme ihtiyacı olması, mide yan-
ması, geçmeyen hazımsızlık, mide 
ağrısı, göğüs kemiği üzerinde ağrı 
hissedilmesi ve kanlı kusma şika-
yetleri ile görülebilir” hatırlatma-
sında bulundu. 

Mide kanserine karşı koruyucu 

kabul edilen herhangi bir spesifik 
yöntemin olmadığını ancak kanser 
gelişimine karşı riskin bir miktar 
azaltılmasına katkı sağlanabilece-
ğini söyleyen Prof. Dr. Serdar Tur-
hal uyarılında şu bilgileri aktardı: 
“Sağlıklı bir kiloda olmak, düzenli 
ve dengeli beslenmek, tütün kulla-
nımından kaçınmak ve düzenli eg-
zersiz yapmak mide kanseri ve 
tüm kanser risklerinin azaltılması 
açısından önemli. Risk faktörleri-
nin fazla sayıda bulunduğu kişi-
lerde erken tarama çalışmalarının 
yapılması da mide kanserinin ön-
lenmesi ve erken evrede tespit 
edilmesi açısından faydalı olabilir. 
Fizik muayene, laboratuvar test-
leri, radyolojik görüntüleme yön-

temleri, endoskopi ve genetik 
araştırmalar, bu kapsamda yapıla-
bilecek tetkikler arasında yer alır. 
Gerekli durumlarda şüpheli bölge-
lerden biyopsi alınarak patolojik 
inceleme amacıyla laboratuvara da 
gönderilebilir. Endoskopi, biyopsi 
ve moleküler genetik analiz işlem-
leri dışında bilgisayarlı tomografi 
veya manyetik rezonans görüntü-
leme gibi radyolojik tetkikler de 
mide kanseri tanısında faydalı ola-
bilecek uygulamalar arasında”  

Midemizde zaman zaman gün-
lük stres ya da beslenme hatala-
rından kaynaklanan rahatsızlıklar 
olabilir elbet ama tekrarlayan ra-
hatsızlıkları ihmal etmemek gerek-
tiğini aklımızda tutalım. 

Ayşe 
CANDAN

Midenize 
kulak 
verin

Bursa’da hava muhalefeti sebebiyle 1 
Aralık tarihinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim 
Santrali bahçesine düşen tek motorlu 
uçakta hayatını kaybeden pilot Hakan 
Köksal’ın kazadan kısa bir süre önce Ma-
nisalı ressam Hidayet Gültekin’e aile tablosu 
yaptırmak için sipariş verdiği öğrenildi. 
Koronadan hayatını kaybeden annesi ve 
erkek kardeşinin hatırasını yaşatmak için 
özellikle gülümseyen yüzlerin olduğu bir 
tablo isteyen Hakan Köksal’ın da tablo bi-
timinden 10 gün sonra hayatını kaybet-
mesiyle aile bir büyük acıyı daha yaşadı. 

Yunuseli havalimanından havalan-
dıktan sonra Bursa’da düşen eğitim uça-
ğındaki 2 kişiden biri olan Yunuseli Ha-
vacılık Derneği Başkanı iş adamı pilot 
Hakan Köksal’ın kazadan bir süre önce 
Manisalı ressam Hidayet Gültekin’e aile 
tablosu siparişi verdiği öğrenildi. 

“TABLOYU ÇALIŞIRKEN  
ÜZÜNTÜLERE TANIK OLDUK” 
Köksal’ın aile portresi için aile birey-

lerinin birer fotoğrafını kendisine ulaştır-
dığını ve bu fotoğraflardan yola çıkarak 
bir aile portresi yaptığını anlatan Ressam 
Hidayet Gültekin, kendisinin de aile gibi 
Sivaslı olduğunu ve çocukluktan beri ta-
nıdığı insanlar olduğunu söyledi. Büyük 
bir üzüntü yaşadığını ifade eden Gültekin, 
“Tablodaki Köksal ailesi, Bursa’daki KPS 
Sanayinin sahipleri. Benim çocukluk ar-
kadaşım. Ben de onlar da Sivaslı. Uzaktan 
da akrabalığımız var. Çok da sevdiğim 
değer verdiğim bir aile. Beni aradı, ‘Aile 
tablomuzu yapar mısın? Gülümseyen bir 
edayla olsun tablodaki herkes.’ dedi. Tabloyu 
çalıştık. Çalışırken de bir taraftan üzüntülere 
de şahit olduk. Abisi Yaşar Köksal’ın ko-
ronadan vefatı, annesinin vefatı ile aile 
bu acıyı yaşarken akabinde Hakan Köksal’ın 
uçak kazasıyla gerçekten çok büyük bir 
üzüntü yaşadık. Vefatından 10 gün önce 
beni arayarak görüştük. Tabloyu zarar gör-
memesi için kargoyla göndermememi 
istedi kendisinin bir araçla tabloyu aldıra-
cağını söyledi. Tabloyu almalarını beklerken 
uçak kazası sonrası ailesi ve tüm sevenleri 
olarak büyük bir acı yaşadık. Allah mekanını 
Cennet eylesin. Bizim için çok değerli bir 
aile. Tırnaklarıyla bir yere gelen insanlar, 
çok azimli ve hayırsever insanlar. Orada 
şimdi ipi göğüsleyecek Fatih Yılmaz bu ai-
lenin önderlerinden ve sevdiğimiz bir 
insan. Allah yardımcısı olsun. Tüm aileye 
yeniden metanet diliyorum. Acıları bizim 
acılarımız mekanı cennet olsun. 

“HERKES GÜLSÜN İSTEMİŞ” 
Merhum Hakan Köksal tarafından 

tabloda özellikle herkesin güler yüzlü 
olarak betimlenmesini istediğini anlatan 
Gültekin şunları söyledi: “Tabloda biraz 
tebessüm olsun istediler. Herkes güler bir 
vaziyette olsun istediler. Hayat her zaman 
bize tebessümle bakmıyor. Hayat insanları 
her zaman neşeyle karşılamıyor, hayat 
adil değil aslında. Hayat insanları farklı 
farklı yerlere getirebiliyor, farklı farklı yer-
lerde bulunabiliyorsunuz. Tırnaklarıyla 
bir yere gelen insanlar. Zamanında acılar 
çektiler. Bugün bunun mükafatını yaşa-
yacaklardı ama peş peşe bu acı kayıplar 
bizleri ve onları seven herkesi çok çok 
üzdü. O yüzden tabloda hepsine bir te-
bessüm eklemeye çalıştık. Tebessümleri 
ileri boyuta taşımaya çalıştık. Tabloya bak-
tıkça artık bizi daha fazla hüzünlendiriyor. 
Bizim için değerli bir tablo. Onlar da bizim 
için çok değerli insanlardı. Mekanları cen-
net olsun.” Tablonun önümüzdeki günlerde 
aile bireyleri tarafından Manisa’dan teslim 
alınacağı öğrenildi. Kazada hayatını kay-
beden Yunuseli Sportif Havacılık Derneği 
Başkanı iş adamı pilot 54 yaşındaki evli 
ve 3 çocuk babası Hakan Köksal’ın, 2 
Aralık tarihinde Bursa’nın merkez Nilüfer 
ilçesindeki Çalı Çalıkhalil Camiinde kılınan 
ikindi namazına müteakip Çalı Yeni me-
zarlığına defnedilmişti. (İHA)

Türkiye Ulusal Ajansı’nın, BUÜ Erasmus 
Koordinatörlüğü ve Uluslararası Akademik 
İlişkiler Koordinatörlüğü işbirliğinde gerçek-
leştirdiği Erasmus+ Yükseköğretim Alanı Mer-
kezi Projeler Bilgilendirme Toplantısı tamam-
landı. Programın açılış törenine BUÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Türkiye Ulusal 
Ajansı Yükseköğretim Koordinatörü Hür Güldü, 
Ürdün Erasmus+ Koordinatörlüğü temsilcileri, 
birim sorumluları ve akademisyenlerin yanı 
sıra öğrenciler de katıldı. 

“ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI  
YENİDEN HIZ KAZANACAK” 
Üniversitede devam eden çalışmalar hak-

kında katılımcılara bilgi veren Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Programın Bursa’da 
düzenlenmesinden ötürü büyük bir mutluluk 
duyduklarını söyledi. Bursa Uludağ Üniversi-
tesi’nin fiziki mekan itibariyle Türkiye’nin en 

büyük 3. Üniversitesi olduğunu altını çizen 
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Öğrenci sayısı 
bakımından ise ilk sırada yer alıyoruz. Aynı 
zamanda bir Araştırma Üniversitesi olarak 
hizmet veriyoruz. 40 bin lisans, 
22 bin ön lisans, 5 bin civa-
rında yüksek lisans ve 2 
bin 200 doktora öğ-
rencisi ile çalışmala-
rımıza devam edi-
yoruz. Sanayi, tu-
rizm, kültür ve me-
deniyet kenti Bur-
sa’mıza yakışır, top-
lumla iç içe geçmiş bir 
üniversite profilini ortaya çı-
karmak istiyoruz. Uzun yıllar Eras-
mus programı çerçevesinde Türkiye’nin yurt 
dışına en fazla öğrenci gönderen üniversiteleri 
arasında yer aldık. Pandemi süreci bu konularda 
ciddi aksamalar yaşanmasına neden oldu. Ye-
niden aynı sirkülasyonun yakalanması için gi-
rişimlerimiz ve teşviklerimiz devam ediyor” 
şeklinde konuştu. 

MİSAFİR ÖĞRENCİLER TÜRKİYE’NİN  
GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ OLACAK 
Yaklaşık 6 bin 500 misafir öğrenciye sahip 

olduklarını açıklayan Rektör Kılavuz; “YÖK 
Başkanlığımızın açıkladığı rakamlar ile Türkiye’de 

hali hazırda 300 binin üzerinde yabancı öğrenci 
geliyor. Bu öğrencilerin 6 bin 500’üne biz ev 
sahipliği yapıyoruz. Yabancı olarak görmediğimiz 
için biz onlara misafir öğrenci diye hitap edi-

yoruz. Dünyanın 127 farklı ülke-
sinden üniversitemize eğitim 

görmeye gelen öğrenci-
lerimiz var. Bunlar ara-

sında gönül coğraf-
yamızdan gelen öğ-
rencilerin sayısı biraz 
daha fazla. Üniver-

sitemizin misafir öğ-
renci tecrübesi 1995 

yılında Türkmenistan’dan 
İlahiyat Fakültemize gelen 

öğrenciler ile başladı. Sonra diğer 
fakültelerimiz de bu çalışmalara dahil oldu. Bu 
öğrenci hareketliliğini çok önemli bir olgu 
olarak değerlendiriyoruz. Öncelikle buradan 
mezun olacak misafir öğrencilerimiz bizlerin 
gönüllü elçileri olarak ülkelerine geri dönecekler. 
Daha adil bir dünya oluşumunda bizlere destek 
verecek yarının yöneticileri bu gençler arasından 
çıkacak. Ayrıca bilim diplomasisi alanında 
işbirliği yapılması konusu var. Nitekim şu anda 
üniversitemizde misafir öğretim üyesi statü-
sünde farklı ülkelerden gelen 20’ye yakın 
öğretim üyemiz var. Her biri nitelikli akade-

misyen olarak bizlere katkı sağlıyor. Ev sahipliği 
yaptığımız bu toplantının bizlere kıymetli kat-
kılar sağlayacağına gönülden inanıyor, katkı 
veren ve katılan herkese teşekkürlerimizi ile-
tiyorum” dedi. 

STRATEJİK ORTAKLIK  
PROJELERİ ELE ALINACAK 
Türkiye Ulusal Ajansı Yükseköğretim Ko-

ordinatörü Hür Güldü ise konuşmasında 2021 
yılında başlatılan yeni Erasmus+ Programı’nın 
2027 yılına kadar devam edeceğini kaydetti. 
Programın en temel amacının eğitim-öğretim 
ve gençlik alanındaki bireylerin mesleki geli-
şimlerine katkılar sağlamak olduğunu belirten 
Koordinatör Hür Güldü; “Bu hedeflere ulaşmak 
için tasarlanan Erasmus+ Programı temelde 
iki fonksiyon üzerine oturuyor. Birincisi bi-
reylerin hareketliliğini içeren projeler, diğeri 
ise belli hedeflere ulaşmayı amaçlayan stratejik 
ortaklık projeleri. Bugün yapılan toplantımızı 
ikinci hedef doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. 
Bizlere destek veren ve etkinliğimize katkı 
sağlayan Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yöne-
ticilerine ve birim sorumlularına teşekkür edi-
yoruz” şeklinde konuştu. Açılış konuşmalarının 
ardından alanında uzman konukların yer aldığı 
oturumlara geçildi. İki gün devam eden prog-
ramda tüm Erasmus+ uygulamaları hakkında 
katılımcılara bilgiler aktarıldı. (İHA) 

Uçak kazasından 
önce tablo  
siparişi vermiş

Dinçtürk’ten BUÜ’ye önemli bağış
Bursalı iş insanı ve avukat 
Hakan Dinçtürk, Bursa 
Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 
Sağlık Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu’nun akademik 
ve fiziki altyapı çalışmalarında 
kullanılmak üzere toplam 250 
bin TL bağışta bulundu. 
Üniversite Yönetimi, yapılan 
bağış üzerine MYO’da 
bulunan bilgisayar 
laboratuvarına hayırsever iş 
insanının annesinin adını 
verme kararı aldı.

Eramus+ Projeleri BUÜ’de konuşulduBursa Uludağ Üniversitesi 
(BUÜ), Türkiye Ulusal Ajansı 
tarafından organize edilen 
Erasmus+ Yükseköğretim Alanı 
Merkezi Projeler Bilgilendirme 
Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. 
İki gün sürenetkinlikte değişim 
programlarına dair 
uygulamalar anlatıldı.
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Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mu-
hammed El-Jadaan, Suudi Arabis-
tan’ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası’na (TCMB) 5 milyar dolar ya-
tıracaklarını açıkladı. Suudi Arabistan 
Maliye Bakanı Muhammed El- Ja-
daan, Suudi Arabistan’ın Türkiye 
Cumhuriyeti Merkez Bankası’na 
(TCMB) 5 milyar doların yatırılması ve 
ayrıntıların görüşülmesinin birkaç gün 
içinde gerçekleşebileceğini söyleyerek, 
“Yakında gerçekleşecek. Türkiye ile 
aramızda karar verdik. Türkiye ile iliş-
kilerimizde büyük ilerleme var ve Tür-
kiye’de ve başka ülkelerde yatırım 
imkanlarına sahip olmayı arzu ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

Suudi Arabistan 
TCMB’ye 5 milyar 
dolar yatıracak  

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yar-
dımcısı Margaritis Schinas, içişleri bakanla-
rının oy birliğiyle alacağı kararda 
Hırvatistan’a yeşil ışık yakacağını, Bulgaris-
tan ve Romanya’nın ise “siyasi nedenlerle” 
reddedilebileceğini söyledi. AB ülkelerinin 
içişleri bakanları, 2022’nin ve Çekya’nın 
dönem başkanlığı altındaki son Adalet ve 
İçişleri Konseyi Toplantısı’na katılmak 
üzere Brüksel’de bir araya geldi. 
Toplantı girişinde basına açıklamalarda bu-
lunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Margaritis Schinas, bakanların Bulgaristan, 
Romanya ve Hırvatistan’ın Şengen’e katılı-
mını görüşeceklerini söyledi. Komisyonun 
her 3 ülkenin de teknik olarak buna hazır 
olduğuna kanaat getirdiğini aktaran Schi-
nas, “Geriye kalan birkaç tereddüt, siyasi-
dir.” dedi. Schinas, bakanların Hırvatistan’a 
yeşil ışık yakacaklarından emin olduğunu 
belirterek diğer 2 ülke için de görüşmelerin 
olumlu geçmesini umduğunu ifade etti. 
Avusturya, Bulgaristan ve Romanya’nın 
Avrupa’daki vizesiz seyahat bölgesi Şen-
gen’e dahil edilmesine karşı çıkıyor. Hol-
landa ise yalnızca Bulgaristan’ın Şengen’e 
girmesini istemiyor. İki ülke de yolsuzluk, 
sınır kontrolleri ve hukukun üstünlüğüyle 
ilgili endişelerini gerekçe gösteriyor. Bulga-
ristan ve Romanya’nın katılımıyla ilgili oy-
lama birlikte yapılacak. Hırvatistan ise ayrı 
oylanacak. Şengen’in genişlemesi için her 
üye ülkenin oy birliği gerekiyor. Şengen böl-
gesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 
60’tan fazla ülkenin vatandaşları, Şengen 
ülkelerine vizesiz seyahat edebiliyor. 
100’ün üzerinde ülkenin vatandaşlarından 
ise vize talep ediliyor. (AA)

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in Suudi 
Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçe-
vesinde iki ülke arasında yaklaşık 30 mil-
yar dolar değerinde 34 anlaşma 
imzalandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 
1’inci Çin-Arap Devletleri Zirvesi ile Çin-
Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’ne katıl-
mak üzere dün Suudi Arabistan’ın 
başkenti Riyad’a geldi. Suudi Arabistan 
resmi haber ajansı tarafından yapılan 
açıklamada, Xi’nin 3 günlük ziyareti çer-
çevesinde iki ülke arasında enerji, bilişim 
teknolojileri, ulaşım, lojistik, sağlık en-
düstrisi, konut ve inşaat alanları gibi çe-
şitli alanlarda 34 anlaşma imzalandığı 
belirtildi. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı 
Halid bin Abdulaziz el-Falih anlaşmaların 
Suudi Arabistan’ın Çin ile ilişkilerini tüm 
alanlarda geliştirmeye yönelik istekliliğini 
yansıttığını söyledi. Çin Devlet Başkanı 
tarafından yapılan ziyaretin ekonomik ve 
ticari ilişkilerin ivmesini artırmaya kat-
kıda bulunacağını belirten el-Falih, iki ül-
kenin son yıllarda kapsamlı bir şekilde 
gelişen sağlam ilişkilere ve yakın ortaklığa 
sahip olduğunu ifade etti. (İHA) 

AB’de Şengen  
genişlemesi  
görüşülüyor   

Çin ve Suudi  
Arabistan’dan 34 anlaşma 

İsrail’in 2006’dan bu yana hava, kara 
ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze 
Şeridi’nde 2 milyondan fazla Filistinli zor 
şartlarda yaşıyor. Dünyanın nüfus yoğunluğu 
en yüksek bölgeleri arasında gösterilen 
Gazze’de 16 yıldır süren abluka, buradaki 
Filistinlilerin hayatını doğrudan olumsuz 
etkiliyor. İsrail’in bölgeye girişini kısıtladığı 
ürünlerin başında ise inşaat malzemeleri 
geliyor. Filistin Uluslararası İlişkiler Mecli-
sinin “Gazze ablukasının 16. yılı: Sayılar ve 
göstergeler” raporuna göre, Gazze’deki yok-
sulluk oranı yüzde 64’e ulaştı. Raporda 
ayrıca Gazze’deki ailelerin yüzde 70’inden 
fazlasının yardım olmaksızın yeni konut 
inşa etmesinin veya mevcut konutları onar-
masının mümkün olmadığı belirtildi. 

“HER YIL 14 BİN KONUT  
İHTİYACI DOĞUYOR” 
AA muhabirine konuşan Filistinli Bakan 

Yardımcısı Serhan, uzun yıllardır ablukanın 
sürdüğü Gazze Şeridi’ndeki konut duru-
munu değerlendirdi. İsrail’in 16 yıldan beri 
abluka altında tuttuğu 365 kilometrekarelik 
Gazze Şeridi’nde yaklaşık 2 milyon 300 

bin 
kişinin hayata tu-
tunmaya çalıştığını dile getiren 
Serhan, bölgede ciddi bir konut 
krizi yaşandığını belirtti. İsrail’in 
ablukanın yanında bölgeye farklı 
tarihlerde açtığı 4 savaşta büyük yı-
kım meydana geldiğini hatırlatan 
Serhan, Gazze Şeridi’nde yaklaşık 
120 bin konut açığı olduğu ve bunun 
için 500 milyon dolar gibi bir bütçe 
gerektiğini söyledi. 

Filistinli yetkili, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Gazze Şeridi’nde artan nüfusla 
birlikte her yıl 14 bin konut ihtiyacı do-
ğuyor. Sektör ise her yıl ihtiyacın sadece 
üçte birini karşılayabiliyor. İsrail, 2007’den 
beri Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında 
yaklaşık 18 bin konutu tümüyle yıktı, 250 
konutta da kısmi yıkıma yol açtı. Bu nedenle 
de Körfez ülkeleri ve uluslararası toplumun 
ciddi yardımlarına ihtiyacımız var.” 

“GAZZE’DEKİ 400 BİN KONUT,  
İHTİYACI KARŞILAMIYOR” 
Gazze’de halihazırda yaklaşık 400 bin 

konut olduğu ve bunun bölgedeki ihtiyacı 
karşılamada yetersiz kaldığını belirten Ser-
han, bölgedeki ekonomik koşulların elve-
rişsiz olması nedeniyle konut açığının ka-
panamadığını ifade etti. İnşaat çalışmalarının 
aslında özel sektörün elinde olduğuna ve 
vatandaşın konut alabilmesi için toplam 
tutarın en az yarısını peşin ödemesi gerek-
tiğine vurgu yapan Serhan, işsizlik ve yok-
sulluğun yaygın olduğu Gazze Şeridi’nde 
insanların konut satın alma durumunda 

ol-
madı-

ğını söyledi. 
Çok ka-

labalık aile-
lerin bir evi paylaşmak zorunda kaldığı 
Gazze’de yaşam koşullarının eskilere dön-
düğünü aktaran Serhan, “Gazze’de tarım 
alanları olarak kullanılan araziler dışında 
konut için değerlendirilebilecek yer de 
yok. Gazze Şeridi’nde aslında temel sorun, 
vatandaşa gıda temini sağlamaktadır. Çün-
kü tarım için kullanılacak arazi alanları da 
sınırlı.” diye konuştu. Çalışma ve İskan 
Bakan Yardımcısı Serhan, tarım arazileri 
alanına ilişkin sorunun çözümü için ince 
dengeleri göz önünde bulundurmak ge-
rektiğini ancak bölgedeki yoğun nüfusun 
konut ihtiyacına rağmen bunu başarmanın 
pek mümkün görülmediğini kaydetti. Ser-
han, bölgedeki zorlu koşulların hafifletil-
mesi için gerçek çözümlere ihtiyaç duyul-
duğunu, aksi halde nüfusun giderek arttığı 
Gazze’de hayatın imkansız hale gelebileceği 
uyarısında bulundu. 

“KONUT KRİZİ ANCAK  
İLİSTİN DEVLETİNİN  

KURULMASIYLA ÇÖZÜLÜR” 
Gazze Şeridi’nde arazinin oldukça sınırlı 

ve pahalı olmasına bağlı olarak yapılaşmanın 
dikey olarak gelişebildiğini söyleyen Filistinli 
yetkili, “Ancak imkanların oldukça sınırlı 
olduğu Gazze gibi yerde dikey yapılaşma 
da beraberinde bazı sorunlar getiriyor. Me-
sela Gazze’de enerji krizi var, yüksek bina-
larda ise asansörlerin kullanımı için elektrik 
şart.” dedi. Gazze’deki insanların konut, iş 
imkanı ve temel hayat koşullarından mah-
rum bırakılmaya devam edilmesi halinde 
ablukayı sürdüren İsrail’e karşı intifadaya 
başvurabileceği uyarısında bulunan Serhan, 
2030 yılına gelindiğinde Gazze Şeridi’nde 
inşaat için yer bulmanın imkansız olabile-
ceğine dikkati çekti. 

Gazze’deki konut krizinin ancak bağımsız 
Filistin devletinin kurulmasıyla çözülebi-
leceğini söyleyen Serhan, bu durumda Gaz-
ze’deki nüfusun bir kısmının Batı Şeria’ya 
kaydırılabileceğini belirtti. Filistinli Bakan 
Yardımcısı, İsrail’in birçok kez saldırı dü-
zenlediği Gazze’nin yeniden imarı için yak-
laşık 200 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu, 
bölgede yaşayanların temel gereksinimleri 
için de yaklaşık 5 milyar dolar gibi bir 
kaynak gerektiğini ifade etti. Nüfusun art-
masına bağlı olarak konut ihtiyacının ya-
nında okul, sağlık merkezleri ve diğer altyapı 
hizmetlerinde açıklar oluştuğunu belirten 
Serhan, Gazze halkının temel ihtiyaçlarının 
karşılanması için uluslararası toplumun ve 
Körfez ülkelerinin ciddi yardımlarını bek-
lediklerini sözlerine ekledi. (AA)

Gazze’de 120 bin 
konut açığı var 

Gazze’deki Filistin 
Çalışma ve İskan Bakan 
Yardımcısı Naci Serhan, 
İsrail ablukası altındaki 
Gazze Şeridi’nde 
yaklaşık 120 bin konut 
açığı olduğunu söyledi.

Avrupa Savunma Ajansının (EDA) 
yıllık konferansında konuşan Borrell, Uk-
rayna’daki savaşın AB için “acımasız bir 
uyanma alarmı” olduğunu belirtti. Borrell, 
“Yıllarca savunmaya yetersiz düzeyde ya-
tırım yaptığımız için askeri stoklarımızın 
hızla tükendiğini fark ettik. Ukrayna’ya 
sağladığımız yardımlar, stoklarımızın hızla 
tükenmesine neden oldu. Savunmak için 
kritik yeteneklere sahip olmadığımızı da 
fark ettik. Kendimizi savunmak için ihtiyaç 
duyduğumuz yeteneklere sahip değiliz.” 
ifadesini kullandı. 

AB Yüksek Temsilcisi, AB’nin üye ül-
kelerin stoklarını yenilemek için silah ve 
mühimmat üretimindeki artışı finanse 
etmeye hazır olduğunu dile getirerek 
şunları kaydetti: “Artık yeni bir aşa-
maya giriyoruz. Savunma sanayisine 
ulaşıp ilgili firmalardan üretim kap-
asiteleri hakkında bilgi istiyoruz. Aylar 
önce aşılarda da aynısını 
yapmıştık. Şimdi sa-
nayi kapasitesini so-
ruyoruz. Savunma 
sektörüne ne ka-
dar üretebilece-

ğini soruyoruz. Çünkü savunma sanayi-
sinin üretim kapasitesini artırmasına yar-
dımcı olmamız gerekiyor.” EDA’nın yıllık 
raporunda, 2021’de ilk defa AB ülkelerinin 
savunma harcamalarının 200 milyar av-
royu aştığı, üye ülkelerin ortak satın alma 
için yaptığı harcamaların yükseldiği ancak 
yine de hedefin çok altında kaldığı belir-
tilmişti. 

AB’DE SAVUNMA HARCAMALARI  
İLK KEZ 200 MİLYAR AVROYU AŞTI 
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 

2021’de ilk kez 200 milyar avrodan fazla 
savunma harcaması yaptı. Danimarka dı-
şında 26 AB ülkesinin verdiği bilgileri göz 
önünde bulunduran Avrupa Savunma 
Ajansının (EDA) raporuna göre, savunma 
harcamaları geçen sene ilk defa 200 milyar 
avroyu aşıp 214 milyar avroya ulaştı. Üye 
ülkelerin gayrisafi yurt içi hasılasının 
yüzde 1,5’ini oluşturan miktar, 2020’ye 
göre yüzde 6 artışa karşılık geldi. 

En fazla artış İtalya, Finlandiya, Yu-
nanistan ve Slovenya’da görüldü. EDA’nın 

yıllık raporunda “Rusya’nın Uk-
rayna’da başlattığı savaşının 

ardından üye devletlerin açık-
lamaları, harcamalardaki ar-
tışların gelecek yıllarda da de-
vam edeceğine işaret ediyor.” 

değerlendirmesine yer verildi. 
EDA üyeleri ayrıca ortak satın 

alma için daha fazla para 
harcadı. Bu miktar, 
yüzde 11’den yüz-
de 18’e yükseldi. 
(AA) 

İtalya ve Avusturya’nın yanı sıra Alman-
ya’daki 11 eyalette yapılan baskınlarda göz-
altına alınanlardan 22’si “Almanya’daki siyasi 
sistemi devirmek isteyen bir terör örgütünün 
üyesi olmak” suçlamasıyla yargılanacak. Ana-
yasayı Koruma Teşkilatı ve Federal Kriminal 
Dairesi (BKA) Başkanları ile Federal Cum-
huriyet Savcısı, yaptıkları görüşmenin ar-
dından söz konusu grubun darbe planlarının 
ciddiyeti konusunda görüş birliğine vardı. 
BKA Başkanı Holger Münch, yapılan bas-
kınların sayısının 150’den fazla olduğunu, 
54 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 50 
silahın ele geçirildiğini söyledi. 

Baskınlarda 3 binden fazla güvenlik gö-
revlisinin yer aldığını belirten Münch, ope-
rasyonların gelecek günlerde de süreceğini 
ifade etti. Federal Başsavcılığın yürüttüğü 
soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar 
arasında, yargıç olarak görev yapan ve aşırı 
sağcı Almanya İçin Alternatif Partili (AfD) 
eski milletvekili Birgit Malsack-Winkemann 

ile örgütün lideri olduğu düşünülen iş adamı 
Heinrich XIII Prens Reuss da bulunuyor. 

DARBEDEN SONRAKİ  
KABİNEYİ BELİRLEMİŞLER 
Başsavcılığın iddianamesinde zanlılar, 

“Almanya’daki mevcut devlet düzenini de-
ğiştirerek, ana hatlarıyla oluşturulmuş kendi 
hükümet düzenlerini getirmeyi kendine 
hedef edinmiş terör örgütüne mensup ki-
şiler” olarak nitelendirilmişti. Mevcut Al-
manya hükümetini tanımayan darbecilerin 
iktidarın ele geçirilmesiyle oluşturulacakları 
“askeri kol” ile düzeni sağlamayı amaçla-
dıkları belirtilen iddianamede, darbe sonrası 
oluşturulacak yeni kabinede yer alacak isim-
lere de yer verilmişti. (AA)

Borrell: “Savunma için 
ihtiyaç duyduğumuz 
yeteneklere sahip değiliz” 
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler 
ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin, 
kendini savunmak için ihtiyaç 
duyduğu yeteneklere sahip 
olmadığını belirterek savunma 
sanayisinin üretim kapasitesinin 
artırılması gerektiğini söyledi. Almanya’da önceki gün yapılan 

“şafak baskını” ile gözaltına  
alınan ve kendilerini İmparatorluk 
Vatandaşı (Reichsbürger)  
olarak nitelendiren 25 kişiden  
19’u tutuklandı.

Almanya’da darbecilerle 
ilgili operasyonlar sürüyor 

Kendilerini Alman İmparatorluğu Vatandaşı 
(Reichsbürger) olarak gören ve iç istih-
baratın 2021 raporuna göre, 21 binden 
fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde 5’ini 
aşırı sağcılar oluşturuyor. 2 bin 100 üyesi 
şiddet kullanmaya hazır olan grubun Al-
manya’yı meşru bir devlet olarak tanı-
madığına yer verilen rapora göre, üyelerden 
bazıları monarşi altındaki Alman İmparator-
luğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi 
taraftarı. Bazı üyeler de Almanya’nın hala 
askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

Reichsbürger nedir?



Konunun görüşülme-
si sırasında konuşan İne-
göl Belediye Başkanı Alper 
Taban, İnegöl’deki spor sa-
halarına ilişkin devam eden çalış-
malara değindi. Başkan Taban, ilçe stadının tartan 
pistinin yapımı için AK Parti Bursa Milletvekili 
Vildan Yılmaz Gürel’e teşekkür ederek “Şehrimizde 

3 adet BAL ligi takımı var. Bu takımların oynaya-
cakları saha için belli standartlar var. Sanayi sa-

hasında çalışmalar devam ediyor. Alanyurt 
sahası yapıldı. Bakanımızın bir saha 

sözü vardı, bununla alakalı pro-
tokol aşamasındayız. Stadyum 
konusunda da Bakanımıza 
sözlü olarak ilettik. Bakanımız 

yeni statların yapılmadığını 
söyledi. Şartlar oluşunca neden 

olmasın dedi. Mevcut statta deprem 
ile alakalı test yapmadık ama yaptırabiliriz. Sta-
dımızın bir miktar tadilat yapılmasına ihtiyaç 
var. Gerekli değerlendirmeleri yapacağız” dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, So-
maspor maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. 
Tecrübeli teknik adam, “Puan cetvelindeki yerimiz 
pek hoş değil. Beklediğimiz sonuçları alamadık. 
Son üç haftada kaybettik. Düşme potasındayız. 
Yerimizin burası olmaması gerekiyordu. Bu tür 
günler geçecektir. Düştüğümüz yerden kalkacağız. 
Önümüzdeki iki maçı kazanmalıyız. Oyuncularımızı 
motive etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz 6 puan. Bu 
savaşın içinden çıkıp büyük ihtimallede de 6 puanı 
alacağız” dedi. 

“ERTUĞRUL OYNAR,  
HASAN’IN ZAMANI VAR” 
İsmail Ertekin, sakatlıktan dönen oyuncuların 

son durumları ile ilgili bilgi vererek, “Ertuğrul Kur-
tuluş iyi durumda. Görev alacak gibi duruyor. 
Hasan Ayaroğlu’a daha sonra görev verebiliriz. 

Uzun süre sakattı. Antren-
man problemi var. Kondisyon 
yetersiz olacağı için belli bir 
zaman tanımamız gerekiyor. 
Bu isimlerin dönüşü avantaj. 
Cezalı oyuncumuzun da dö-
nüşü avantaj. İnşallah bu 
avantajları, Pazar günü le-
himize çevirir ve Bursaspor 
adına bu kötü gidişatı dur-
dururuz” ifadelerini kul-
landı. 

“BURSASPOR  
KAMP YAPACAK” 
Bursaspor’un tecrü-

beli çalıştırıcı İsmail Er-
tekin, ‘Devre arasında 
kapm yapacak mısınız?’ so-
rusuna, “Devre arasında 
kamp mutlaka yapmak ge-
rekiyor. Hava şartları ne 
gösterecek bilmiyoruz. Bur-
sa’da mı olur dışarıda mı 
olur bilemiyoruz. Duruma 
bağlı. Transferi açsak da aç-
masak da kamp yapmamız 
lazım. Çünkü bu oyuncular 
devam edeceksek ona göre 
planlama yapmak lazım. Trans-
feri açabilirsek ona göre de plan-
lama yapmamız gerekiyor. Her 
iki durum için de kamp yapılması 
lazım” cevabını verdi. 

“ŞU ANDA KULÜBE  
YARDIM EDİLMEYECEKSE  

NE ZAMAN EDİLECEK?” 
‘Transfer tahtasındaki açılma 

durumu nedir?’ sorusuna Bur-
saspor Teknik Direktörü İsmail 

Ertekin şu cevabı 
v e r -

di: “Ben hep söyledim, burası Bursa. Bursa’da 
her şey mümkün. Bu durum hak edilmiyor. 
Birlikte olursak becerebiliriz. Zordayız, dar-
dayız. Birlikte olmalıyız. Şu anda kulübe yardım 
edilmeyecekse ne zaman edilecek?” 

“BURSASPOR İSMİ ÇOK BÜYÜK” 
Transfer yasağının kalkması halinde plan-

larının olduğunu belirten tecrübeli teknik 
adam, “Bu tür olaya karşı her zaman çalışmamız 

var. Böyle bir şansımız olursa, o şansı nasıl 
kullanabilirizi düşünüyoruz. Sezon başında 

da bunu planlamıştık. Devre arasında 
biraz zor ama Bursaspor ismi çok bü-

yük. Bir futbolcuya ‘Bursaspor’da oy-
namak istiyor musun?’ dediğinde 
gelir. Başka takımı tercih etmez. 
Transferi açarsak her oyuncuyu 
alabiliriz.” 

“HAKEMLERLE İLGİLİ 
KONUŞUNCA ALEYHİMİZE 
DÜDÜK ÇALIYORLAR” 

Hakemlerle ilgili oldukça dert 
yanan Bursaspor’da teknik direk-

tör İsmail Ertekin, konuyla ilgili 
şunları söyledi: “Bunları konuştu-

ğunuz zaman gıcık varmış gibi ina-
dına gelip aynı şeyleri yapıyorlar. Bun-

dan sonra fazla konuşmayacağım. Ko-
nuştukça aleyhimize çalınıyor düdükler. 

Konuşmamakta fayda var. Kendi adına söy-
lüyorum. Bu işleri benden daha çok yönetim 
kurulunun dillendirmesi lazım.” (İHA)
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Bursaspor Teknik Direktörü 
İsmail Ertekin, transfer tahtası 
ile ilgili olumlu konuşarak, 
“Bursaspor ismi çok büyük. Bir 
futbolcuya ‘Bursaspor’da 
oynamak istiyor musun?’ 
dediğinde gelir. Başka takımı 
tercih etmez. Transferi  
açarsak her oyuncuyu 
alabiliriz” dedi.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somaspor maçı hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla 
devam eden Bursaspor, sonuçlandırma çalışması yaptı. 

Yeşil-beyazlı takım aynı zamanda taktik idman da gerçek-
leştirdi. 

TFF 2. Lig’in 18. haftasında deplasmanda Somaspor ile 
karşılaşacak olan Bursaspor, dün Özlüce İbrahim Yazıcı 

Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenman ile bu 
maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör İsmail 

Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 
20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan 
antrenman, sonuçlandırma oyunlarıyla devam 
etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik 

çalışmalar yaptı. Bursaspor hazırlık-
larını bugün yapacağı antrenman 

ile sürdürecek.

Mudanyaspor başkanı Hikmet İlhan, Burgazspor 
başkanı Erdem Karataş, Bademlispor başkanı Rasim Sö-
zübir, Kumyakaspor başkanı Kemal Çavuşoğlu,Trilyespor 
başkanı Ali Kocaman ve 1922 Mütarekespor yöneticisi 
Birol Oruç un katıldığı toplantı neticesinde Mudanya 
da futbolun gelişimi için öncelikleri belirleyip, sorunların 
çözümü için birlikte hareket etme kararı alındı.

Yıldırım’ın ‘altın’ kulaçları 
madalyaya doymadı! 
Yıldırım Belediyespor, 
Türkiye Yüzme 
Federasyonu tarafından 
2-4 Aralık tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlenen 
Kısa Kulvar Küçük Bireysel 
Yüzme Şampiyonası’na 
5 sporcu ile katıldı.  

İlçe Gençlik Spor Müdürü 
Çağlar Yeni ev sahipliğinde 

bir araya gelen 6 futbol 
Kulübü Başkan ve 

yöneticileri Mudanya’da 
çocuk ve gençlik, tesisler, 

idari ve mali pek çok konuda 
fikir alışverişinde bulundu.

Mudanya’da kulüpler 
birlikte hareket edecek!

İnegöl Belediyesi, 2022 yılının son  
meclis toplantısını Çarşamba günü 
gerçekleştirdi. Meclisin 8. Gündem 
maddesinde ise İnegöl İlçe Stadyumunun 
tahsisi konusu masaya yatırıldı. 

Taban: ‘‘Yeni saha için protokol 
aşamasındayız’’

İstanbul Tozkoparan Havuzu’nda 
düzenlenen şampiyonada Melisa Özmen; 
200 metre karışık yüzmede Türkiye 
şampiyonluğu, 800 metre serbest yüzme 
ve 200 metre serbest yüzme dallarında 
Türkiye üçüncüsü oldu. 1500 metre ser-
best yüzme ve 800 metre serbest yüzme 
dallarında Türkiye Şampiyonu olan Zey-
nep Çelik, 400 metre serbest yüzmede 
ise Türkiye üçüncüsü oldu. Eylül Özgür 
100 metre karışık yüzme de Türkiye 
şampiyonluğu ve 50 metre kurbağalama 
dalında 3. olurken Yiğit Küçükyıldız 

1500 metre serbest ve 800 metre serbest 
yüzme dallarında Türkiye 2.’si oldu. Yıl-
dırım Belediyesporlu kulaçlar katıldıkları 
müsabakalarda 8 şampiyonluk, 3 ikincilik 
ve 3 üçüncülük olmak üzere 14 madalya 
ile döndüler. Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Jim-
nastik Spor Kulübü Sporcularının İs-
tanbul’da elde ettiği başarılar ile tüm 
Yıldırımlıların göğsünü kabarttığını ifade 
etti. Başarılarından dolayı sporcuları, 
ailelerini ve antrenörlerini tebrik eden 
Başkan Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi 

olarak; sporu tabana yaymak, gençleri-
mizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve di-
namik bir hayata kavuşmalarını sağlamak 
için sportif hizmetlerimize devam edi-
yoruz. 9 tesiste 20 farklı branşta evlat-
larımız uzman antrenörlerden eğitim 
alma imkânı buluyor. Verilen eğitimlerde 
Yıldırım’ın gelecekteki şampiyonlarını 
keşfederek onları altyapıya kazandırı-
yoruz. 2022 yılı itibariyle 3 bin 836 
lisanslı sporcumuz var. Evlatlarımızın 
geleceği için çalışmalarımızı arttırarak 
sürdüreceğiz” dedi.   (BÜLTEN)

Karacabey Belediyespor’da biletler satışta
 
 
Geçtiğimiz hafta son dakika golüyle 1 pua-

na razı olan TECO Karacabey Belediyespor, 
Pazar günü sahasında Serik Belediyespor’u 
konuk edecek. Karaca bu maçın hazırlıklarını 

sürdürürken, biletler satışa çıktı. Karacabey 
Belediyespor - Serik Belediyespor mücadele-
sinin biletleri, TECO Akaryakıt İstasyonu, 
Milenyum Pastanesinde satışa çıktı. Ayrıca 
maç günü saat 10:00 itibarıyla M. Fehmi Ger-
çeker Stadı’nda satılacak. 
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Libya’nın başkenti Trablus’un do-
ğusundaki Tacura bölgesinde yer alan 
Osmanlı eseri Murat Ağa Camisi, ül-
kedeki yıkıma ve 9 yıl önce meydana 
gelen bombalı saldırıya rağmen yüz-
yıllardır bölgedeki önemli ibadet yer-
lerinden biri olmayı sürdürüyor. Adını, 
Osmanlı Devleti’nin Libya’ya atadığı 
ilk Vali Hadim Murat Ağa’dan alan 
cami yaklaşık 5 asırlık bir tarihe sahip. 

Askeri amaçlar için 
1521’de kale olarak 
planlanarak inşa edi-
len yapı, İspanyol teh-
likesinin bertaraf 
edilmesinin ardın-
dan Murat Ağa ta-
rafından camiye çev-
rilmiş. Cami, Libya’da-
ki iç karışıklık döne-
minde 2013’te uğra-
dığı bombalı saldırıya 
rağmen hâlâ ayakta 
ve bölgede en çok ce-
maate sahip olma 
özelliğini koruyor. 

Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) Lib-
ya Koordinatörü Gıya-
seddin Karatepe, Murat Ağa Camisi’nin 
geçmişten bugüne uzanan hikâyesini 
AA muhabirine anlattı. Karatepe, İs-
panyolların 1492’te Endülüs’teki son 
emirliği ele geçirdikten sonra Haçlılarla 
Kuzey Afrika’da işgallere başladığını 
hatırlattı. İspanyolların bu dönemde 
Fas ve Cezayir’in ardından 1510’da 
Trablusgarp’ı işgal ettiğini söyleyen 
Karatepe, “Trablusgarp’ta halkın işgale 
direnişi yeterli olmayınca, insanlar 
kentin doğusundaki Tacura bölgesine 
sığındı. Bunun üzerine Tacura Ayan 

Meclisi 1519 yılında İs-
tanbul’a bir heyet gön-
dererek yardım talep 
etti.” dedi. 

Karatepe, bu-
nun üzerine Kanu-
ni Sultan Süley-

man’ın 1520’de seç-
kin saray ağalarından 
Murat Ağa’nın emrine 
6 bin deniz kuvveti 
tahsis edip Trablus’a 
gönderdiğini belirtti. 
Murat Ağa’nin böl-

geye sığınan halkı ko-
rumak amacıyla 
1521’de Tacura’da bü-
yük bir kale yaptırıp 
halkı kalenin içine ala-

rak hücumları bertaraf ettiğini aktaran 
Karatepe, padişahın da kendisini Trab-
lus Valisi tayin ettiğini dile getirdi. 
TİKA Koordinatörü, “İspanyol tehli-
kesi tamamen bertaraf edildikten 
sonra Murat Ağa, 1535 yılında bu 
kaleyi camiye çevirmiştir. O tarihten 
beri cami olarak hizmet vermekte 
olan bu bina, Osmanlı Devleti’nin 
Libya’daki en eski camisi hükmün-
dedir. Cami, askeri savunma döne-
minden kaldığını gösteren mazgallarla 
hem kale ve hem de cami olma özel-
liğini korumaktadır.” dedi. 

2013’TE TÜRK FİRMASI  
TARAFINDAN RESTORE EDİLDİ 
Murat Ağa’nın 1556’da vefat 

ettiğini ve cenazesinin de 
caminin avlusuna def-
nedildiğini söyleyen 
Karatepe, “Zaman 
içinde çok sayıda 
restorasyon geçir-
miş olan cami, son 
olarak 2013 yılında 
Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdo-
ğan’ın emriyle bir Türk 
firması tarafından res-
tore edildi. Ancak ülkedeki 
iç karışıklıklar nedeniyle cami ve 
türbe restorasyondan iki ay sonra Ka-
sım 2013’te bombardımana uğramış 
ve büyük zarar görmüştür. Camide 
halen ibadet edilmektedir. Caminin 
korunması ve ayakta tutulması çok 
önemli bir sorumluluğumuzdur.” ifa-
delerini kullandı. 

BÖLGE SAKİNLERİ BÜYÜK CAMİ  
OLARAK İSİMLENDİRİLİYOR 
AA muhabirine konuşan cami cemaa-

tinden Libyalı Nuri Ammar, cemaati çok 
olduğu için Tacura sakinlerinin Murat 
Ağa Camisi’ni Büyük Cami (Cami el-Kebir) 
olarak isimlendirdiğini söyledi. Caminin 
daha önce 1986’da geniş kapsamlı bir 

restorasyondan geçtiğini aktaran Ammar, 
“Tavanları ve sütunlarının tamamı elden 

geçirildi. Camide ilk dönem şark 
İslam mimarisi özellikleri gö-

rülüyor. İçeride birbirine ke-
merlerle bağlanmış farklı 

renklerde sütunlar yer 
alıyor.” dedi. Ammar, 
minberin daha önce 
yüksek ve uzun oldu-
ğunu ancak değiştiril-
diğini, sonradan binaya 

eklenen minarenin de 
Mağrip mimarisi özelliği 

taşıdığını söyledi. 
“BÜTÜN TRABLUS’UN  

EN BÜYÜK CAMİSİ” 
Cami müdavimlerinden Abdurrezzak 

Gıryani de biri caminin içinde diğeri dı-
şında olmak üzere iki su kuyusunun bu-
lunduğunu söyledi. Gıryani, “17 Şubat 
devriminden sonra camide Türkiye ta-
rafından bir restorasyon yapıldı. Gerekli 
restorasyonların ve bakımının aralıklarla 
yapılması gerekiyor. Eğer ihmal edilirse 
bu tür tarihi yapılar kaybedilir. Bazı sü-
tunlar aşağıdan incelmeye başlamış.” 
dedi. Eskiden bütün Tacura bölgesinin 
cuma namazlarını burada kıldığını ve 
caminin çok geniş bir avlusu bulunduğunu 
belirten Gıryani, sadece Tacura değil bü-
tün Trablus’un en büyük camisinin Murat 
Ağa Camisi olduğunu kaydetti. (AA)
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Libya’daki Osmanlı imzası 
5 asırdır zamana direniyor; 

TİKA Libya 
Koordinatörü 
Gıyaseddin Karatepe, 
“İspanyol tehlikesi 
tamamen bertaraf 
edildikten sonra Murat 
Ağa, 1535 yılında bu 
kaleyi camiye 
çevirmiştir. O tarihten 
beri cami olarak hizmet 
vermekte olan bu bina, 
Osmanlı Devleti’nin 
Libya’daki en eski camisi 
hükmündedir” dedi.

Osmangazi’ye bağlı Dikkaldırım Mahal-
lesi’nde daha önce farklı işlevler görmüş 
bahçeli bir işletmeyi satın alan Bayram Öz-
doğan, tadilat yaptırıp nostaljik görünüm 
kazandırdı. Kafe, 1980’li, 1990’lı yıllardan 
kalma ahşap kahverengi gümüşlük, tüplü tel-
evizyon, lambalı radyo, kestane ve patates 
közlenebilen kuzine soba, gaz lambası, dantel 
örtüler, margarin tenekeleri, nostaljik gazozlar, 
güğüm, el gırgırı, çiçek motifli per-
delerle müşterileri o günlere gö-
türüyor. Aileler geçmişte yolculuğa 
çıkarken çocuklar ise belki de ilk 
kez gördükleri mavi ve siyah 
okul önlükleri, bilyeler, çivi ve 
tahta kullanarak yapılan ve bo-
zuk parayla oynanan futbol ile 
“taso” gibi oyunları deneyim-
liyor. Girişine “Dışarıdan stres 
getirmek yasaktır.” yazısı ası-
lan, Neşet Ertaş, Barış Manço, 
“Çiçek Abbas” portrelerinin 
resmedildiği duvarların ve 

nostaljik eşyaların önünde fotoğraf çektiren 
ziyaretçiler, geçmişi özlemle anıyor. 

“MİSAFİRLERİMİZ  
HEP MUTLU AYRILIYOR” 
İşletmeci Bayram Özdoğan, AA muhabi-

rine, geçmişe özlem duyanlar için bu konsepti 
oluşturduklarını ve yaklaşık 6 aydır hizmet 
verdiklerini söyledi. Standardın dışına çıkarak 
“muhabbetle” hizmet etmeyi amaçladıklarını 
belirten Özdoğan, şunları kaydetti: “Eski yıl-
lardaki muhabbeti, birlikteliği, samimiyeti 
yakaladığımızı düşünüyorum. Misafirlerimiz 
hep mutlu ayrılıyor. Duygulanıp, gözyaşlarına 
hakim olamayanlar oluyor. Bu da mutluluğun 
göstergesi. Doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. 
Müşterilerimizin kendi dönemlerinde kul-
landıkları bütün materyalleri biz onlara servis 

olarak sunuyoruz. Müşteriler çok samimi 
ve içten davranıyorlar. Bizim der-

dimiz gelen misafir yemeğini 
yesin gitsin değil. Biz gön-
dermiyoruz. Burada onlarla 
sohbet edip daha yakın ola-
bilmek için o döneme ait 
şeyler soruyoruz, önerile-

rini alıyoruz. Bir gelen 
misafirimiz bir daha 
geldiğinde farklı şey-
lerle karşılaşıyor.”  

(AA)

Bu kafede tarih 
1980’lerde durmuş!

Bursa’da mahalle arasında 
eskilere ait eşyalarla hizmet 
veren kafeye gelen ziyaretçiler, 
onlarca yıl öncesine giderek 
hatıralarını tekrar yaşıyor.

Ormanya’nın kamp alanı 
doğaseverlerin gözdesi  

Elektrik, su, duş, tuvalet ve bulaşık yı-
kama alanı gibi ihtiyaç duyulan temel hiz-
metlerin verildiği, 23 karavan ve 42 çadır 
kapasitesine sahip kamp alanından bu yıl 
14 bin 281 doğasever faydalandı. Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Ya-
şam Alanları Şube Müdürü Ömer Bahadır 
Özyılmaz, AA muhabirine, 4 yıl önce doğa-
severlerin istifadesine sunulan kamp ala-
nının, uluslararası standartları sağladığını 
ve uluslararası karavan rotaları üzerinde 
stratejik bir konumda bulunduğunu söyledi.  

Kamp alanının, özellikle Avrupa’dan do-
ğuya veya Orta Doğu’ya rota belirleyen tu-
ristlerin uğrak noktası olduğunu belirten 
Özyılmaz, şöyle devam etti: “2022 yılında 
14 bin 281 kampseveri ağırladık, bunların 
861’i yabancı turistlerden oluşuyor. Kamp 
alanımız elektrik, su gibi temel hizmetlerin 

yanı sıra diğer tüm altyapı, 24 
saat güvenlik gibi 

hizmetleri 
barın-

dırıyor. Ekspedisyon (özel amaçla yapılan 
zorlu ve uzun yolculuk) yapan ya da dünyayı 
gezen gezginler de bu noktanın kendi başına 
olan popülerliğinden dolayı burayı tercih 
ediyor. Ormanya; Fransa, İngiltere, Amerika, 
Almanya ya da diğer ülkelerden kampsever-
lerce bilinen bir nokta haline geldi. Buranın 
en güzel yanı meşe ağaçlarının gölgesinde, 
bir orman ortamında olması.”  

“ORMANYA ZİYARETÇİLERE  
BİRÇOK DENEYİM VE MACERAYI  
BİR ARADA SUNUYOR” 
Özyılmaz, kampçıların doğal yaşam par-

kının içinde bulunan 26 kilometrelik yürüyüş 
ve bisiklet parkurlarında spor yapma imkanı 
da bulduğuna değinerek, şunları anlattı: 
“İçeride 14 ayrı donatıda kuş gözlemi yapa-
bilir, ailece farklı etkinliklere, doğa okulu 
eğitimlerine katılabilir, çocuk hayvan çift-
liğindeki hayvanları ziyaret edebilir ya da 
yaban yaşam alanındaki bölgeleri gezip 
yaban hayatıyla ilgili gözlem yapma fırsatı 
bulabilirler. Ormanya aslında ziyaretçilere 
birçok deneyim ve macerayı bir arada su-
nuyor. Dört mevsim uğrak bir noktayız. 

Ağır kış koşullarında bile gezilebilir, eri-
şilebilir olmaya devam ediyor. Yazın 

serinliği, kışın içinde bulundurduğu 
doğal güzellikleri ve manzarasıyla 

cazibe merkezi olma yolunda de-
vam ediyoruz.” Kocaeli’de kamp 
ve karavan turizminin her geçen 
gün geliştiğine işaret eden Öz-
yılmaz, Karadeniz kıyısında yer 
alan Kandıra ilçesinde 90 kilo-
metrelik sahil boyunca ve Sa-
manlı Dağları meşe, gürgen, 
kayın gibi asırlık ağaçların göl-
gesinde 120 kilometrelik böl-
gede yeni kamp ve karavan 
alanları oluşturmak için çalış-

malar yaptıklarını anlattı. (AA)

Özyılmaz, Ormanya’nın bölgede bir başlangıç 
olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi: 
“Özellikle önümüzdeki süreçte yeni karavan 
rotaları oluşturulması noktasında çalışmalar 
yaptık, projeler hazırladık. Kandıra’da Zam-
bakyolu bölgesi, Babalı’dan Ağva’ya kadar 
devam eden rota üzerinde birçok koy ve kum-
sala yakın, mevcut kamp alanlarının dışında 
yeni alanlar eklenmesini, hizmete girmesini 
planlıyoruz. Samanlı’da Kartepe, Kuzuyayla 
hattından başlayıp Karamürsel sırtlarına 
kadar devam eden Samanlı rotası üzerinde 
birçok kamp ve karavan rotası, önümüzdeki 
yıllarda hizmete girecek. Kamp ve karavan 
turizminde iddialıyız. Yüzde 88’i orman ve 
tarım alanlarıyla kaplı, coğrafi olarak müthiş 
bir çeşitliliğe sahip Kocaeli’de, bu fırsatı iyi 
değerlendirmeyi planlıyoruz.” 

“KAMP VE KARAVAN  
TURİZMİNDE İDDİALIYIZ”

 
Kocaeli’deki 

“Avrupa’nın en büyük doğal 
yaşam parkı” Ormanya’nın 

kamp alanı, doğaseverlere son-
bahar renklerinin hakim olduğu, 
sincapların bulunduğu ormanda 

doğayla iç içe konaklama 
imkanı sunuyor.


