
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün berabe-
rinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan 
Fidan ile Ankara’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya 
gitti. Vnukova Havalimanı’nda Rus yetkililer ile Tür-
kiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve 
diğer ilgililer tarafından karşılanan Akar ve Fidan, 
doğrudan Rusya Savunma Bakanlığına geçti. Burada 
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan, 
Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 
Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile 
Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla 
üçlü toplantıda bir araya geldi. n 7. sayfada

Akar: “Suriye sorunu  
bütüncül şekilde çözülmeli”

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, dünya 
genelinde yükselen girdi maliyetleri, dövizdeki 
dalgalanmalar ve enerji krizlerine rağmen Türk 
tekstil sektörünün 2022’de 32 milyar dolar ih-
racata ve 17 milyar doların üzerinde dış ticaret 
fazlasına imza attığını söyledi. Engin, UTİB 
olarak ihracat rekorlarına katkılarının 2023’te 
de artacağını dile getirdi. n 5. sayfada

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı’nın 
sağlıklı şehir bilinci oluşturmak için başlattığı 
‘Sağlığı Geliştiren Belediye Belgesi’ almaya hak 
kazanan Türkiye’deki ilk Büyükşehir Belediyesi 
oldu. Bursa’da da bu belgeye layık görülen ilk 
belediye olan Büyükşehir Belediyesi’nin 001 nu-
maralı belgesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Ya-
vuzyılmaz tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş’a teslim edildi.  n 4. sayfada

Sağlığı geliştiren ilk  
Büyükşehir, Bursa oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
EYT düzenlemesini açıklamasının ardından va-
tandaşlar SGK müdürlüklerine akın etti. Eksik 
prim günlerini askerlik ve doğum borçlanması 
ile EYT’yi tamamlamak isteyen vatandaşlar, 
uzun kuyruklar oluşturdu.  n 8. sayfada
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SGK önünde EYT yoğunluğu

UTİB’in 2023 ihracat 
hedefi 1,75 milyar dolar 

n Haberi 6’da
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 “Yunanistan’ın 1 mil 
dahi genişlemesine 

izin vermeyiz”  
n Haberi 7’de

Erdoğan:
 “Teknoloji Destek  
Paketine 4 milyar  

lira ayırdık”   

Yıldırım Belediyesi, ‘Tapu ve Dönüşüm 
Yılı’ vizyonu kapsamında ilçenin çarpık, 
plansız yapı stokunu güvenli, planlı, 
sosyal donatı alanları desteklenmiş yaşam 
alanlarına dönüştürüyor. 2022 yılında 
Mevlana, Ulus, Karapınar, Arabayatağı, 
Yavuzselim, Hacivat, Şirinevler, Deme-
tevler, Mollaarap, Mimar Sinan ve Si-
nandede, Çınarönü, Hamamlıkızık ve 
75. Yıl mahallelerinde 33 bin tapunun 
dağıtıldığı Yıldırım’da kentsel dönüşüm 
çalışmaları gerçekleştirilirken diğer yandan 
kullanım ömrünü tamamlayan, kent es-
tetiği için olumsuz görüntü oluşturan, 
çevre ve insan güvenliği açısından tehlike 
oluşturan ve kötü amaçlarla kullanıldığı 
tespit edilen metruk binalar yıkılıyor. 
Yapı ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ta-
rafından, 2019 yılından bu yana tespit 
edilen 694 metruk yapının 494’ünün yı-
kımı gerçekleştirildi. Metruk ve terk edil-
miş binaların amaçları dışında kullanı-
labildiğini ifade eden Başkan Oktay Yıl-
maz, “Buralar, madde bağımlıların mekânı 
haline geliyor. Bu durum ise bölge sa-
kinlerinin güvenlik ve huzurunu tehdit 
ediyor. Buna müsamaha göstermemiz 
söz konusu dâhi olmaz. Yıldırım’da huzuru 
bozacak karanlık hiçbir nokta kalmayacak. 
Mahallelerinde bu tür metruk bina olan 
hemşehrilerimiz belediyemize veya gerekli 
kamu kurumlarına taleplerini ilettiği tak-

dirde bir olumsuzluk yaşanmadan gereğini 
yapılması için çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz” diye konuştu. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM  
BİR ZORUNLULUK 

Kentsel dönüşümün artık birçok şe-
hir için tercihten ziyade zorunluluk 
haline geldiğini aktaran Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım özelinde 
neredeyse yarım asırdır devam eden 
aşırı göç ve bunun neticesinde ortaya 
çıkan plansız yapılaşma, ilçemizde sosyal 
donatı alanlarından mahrum, güvenlik 
endişesi teşkil eden, ulaşım arterlerinden 
yoksun çöküntü bölgeleri oluşturdu. Yıl-
dırım’da daha sağlıklı yaşam alanları 
oluşturmak için 2022 yılını ‘Tapu ve 
Dönüşüm Yılı’ olarak ilan etmiştik. Bu 
çerçevede yıl boyunca bir yandan kentsel 

dönüşüm çalışmaları, bir yandan tapu-
landırma, bir yandan da kaçak yapı ile 
mücadele ederken ilçemizdeki mahalle 
sakinlerimizin güvenliğini tehdit eden 
metruk yapıları yıkarak asayişi korumaya 
gayret ettik. 2023 yılında da bu gayretle 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. 

KARACABEY’DE METRUK  
BİNALAR TEK TEK YIKILIYOR 

Karacabey Belediyesi de, kent gene-
lindeki metruk binaları sırayla ortadan 
kaldırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 
günlerde 102. yıkım gerçekleştirilirken, 
bu hafta yıkımın adresi Canbalı Mahallesi 
oldu. Canbalı Mahallesinde gerçekleşen 
yıkımla, ilçede ortadan kaldırılan metruk 
bina sayısı 103 oldu. Karacabey Belediyesi 
Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkımı 
gerçekleştirilen metruk binalara, önceki 

gün Canbalı Mahallesinde bir yenisi 
daha eklendi. Geçtiğimiz haftalarda kırsal 
mahalleler bir dizi yıkımlar gerçekleştiren 
Belediye ekipleri Şahin, Gönü ve Yolağzı 
gibi kırsal mahallelerde sorun teşkil eden 
metruk binaları ortadan kaldırdı. 

KENT GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI  
AÇISINDAN RİSK TAŞIYOR 

Güvenlik ve sağlık açısından risk 
teşkil eden metruk binalarla mücadeleyi 
önemsediklerini kaydeden Belediye Baş-
kanı Ali Özkan, “Bu tip metruk binalar, 
kent güvenliği ve sağlığı açısından risk 
oluşturuyor. Ayrıca kötü amaçlı kulla-
nımlara neden olabildiği için çevresinde 
yaşayan vatandaşlar açısından tehlike 
arz ediyor. Biz de vatandaşlarımız can 
ve mal güvenliğini tehdit eden bu binaları 
tespit ederek, yasal prosedürlerin ta-
mamlanması ile yıkım işlemlerini ger-
çekleştiriyoruz. Ayrıca yıkımı yapılan 
bölgenin otopark alanı olarak kullanıl-
masını sağlayarak, önemli bir ihtiyacı 
daha çözüme kavuşturuyoruz. Bu konuda 
mahalle halkından muhtar aracılığıyla 
veya doğrudan belediyemize yapılan şi-
kâyet taleplerini dikkate alıp harekete 
geçiriyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız 
devam edecek” ifadelerini kullandı. Öte 
yandan, 103. binanın yıkımının ardından 
metruk binalarla ilgili işlemlerin devam 
edeceği kaydedildi. (Bülten) 

Beledİyelerde 
“metruk” temizliği
Beledİyelerde 
“metruk” temizliği

Şehir merkezindeki metrukların oluşturduğu kirlilik ve yaşanan olumsuzlukları ortadan 
kaldırmak için belediyelerin metrukları kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yıldırım Belediyesi 
son 3 yılda 494 metruk yapıyı yıkarken, Karacabey Belediyesi de 103. yıkımını gerçekleştirdi. 

Doğalgaz sobası patladı! 
Ortalık savaş alanına döndü 

Bursa’da doğalgaz 
sobasının patlaması 

sonucu 1 kişi 
yaralanırken, sokak 

ise savaş  
alanına döndü.

Olay, Osmangazi’de Çiftehavuzlar Ma-
hallesi 2. çamlık sokak üzerinde bulunan 3 
katlı evin bodrum katında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, tek başına kalan Mitat 
A., doğalgaz sobasının patlaması sonucu vü-
cudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. 

n 3. sayfada

Babalık davasını kazanan 
mühendisin miras davası sürüyor

Bursa’da, annesinin kendisine babasının başka birisi olduğunu söylemesinin 
ardından açtığı babalık davasını kazanan yüksek mühendisin, vefat eden iş 
insanı babasından kalan mirasın tespiti için açtığı davanın görülmesine devam 
edildi. Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya, yüksek mühendis 
Hakan Yılmaz (58) ile tarafların avukatları katıldı. Yılmaz, duruşmada verdiği 
ifadede, önceki celselerde 15 yıl önce vefat eden tekstilci iş insanı Ahmet Necati 
Yılmaz’dan kalan İstanbul ve Bursa’daki 30 taşınmaz için tedbir kararı veren 
mahkemeden, babasının kurduğu ihracat da yapan iki tekstil fabrikasındaki 
payının tespiti için temsilci atanmasını talep etti. n 8. sayfada



Balıkesir, Çanakkale, Bilecik ve 
Yalova’da da görevlere katılan AFAD 
İl Müdürlüğü ekipleri, arama kur-
tarma faaliyetlerinde özel eğitimli 
arama kurtarma köpeklerinden bü-
yük fayda sağlıyor. Enkaz ve olay 
yerlerinde canlı bulunup bulunma-
dığını hisleri ve koku alma duyularıyla 
tespit edebilen can dostlar, iki yılda 
bir sınavdan geçirilerek yetkinliklerini 
kanıtlıyor. İhtiyaca göre Türkiye’nin 
her yerinde görev yapabilen “Mars”, 
“Bianca”, “Nort”, “Bıdık” ve “Ayaz” 
adlı köpekler, çeviklik, komut dinleme 
ve hedefe ulaşma konularında eğiti-
lerek her an hazır tutuluyor. Yav-
ruyken özelliklerine göre seçilen kö-
pekler, aldıkları eğitimin ardından 
10 yaşlarına kadar görev yapabiliyor. 
Barınaklarında özel olarak bakımları 
yapılan köpekler, deprem, sel, yangın 
gibi birçok afet ve kazada hayat kur-
tarmak için hayat boyu eğitiliyor. 
Elazığ ve İzmir depremleri ile Bursa’da 
çöken alışveriş merkezi, Uludağ’daki 
çığ tatbikatı ve Kestel ilçesinde ya-
şanan sel gibi önemli olaylara mü-
dahalede de görev alan köpekler, ba-
şarılarıyla göz dolduruyor. 

“ENKAZ KÖPEKLERİNİN  
İKİ YILDA BİR SINAVA  
ALINMASI GEREKİYOR” 
AFAD Bursa İl Müdürlüğü köpek 

eğitmeni Melih Demirer, AA muha-

birine, arama kurtarma operasyonları 
için oyuncu ruhlu köpeklerin tercih 
edildiğini söyledi. Köpeklerin sürekli 
eğitim ve oyunla göreve hazır tutul-
duğunu vurgulayan Demirer, “En-
kazda canlı arama köpekleri için bun-
ları 4-6 aylıkken oyunculuklarına 
göre seçmeye başlıyoruz. Daha sonra 
da sosyalliklerine göre bu elemeler 
devam ediyor. Oyuncak ilgisi ve kö-
peğin avlanma içgüdüsü bizim için 
çok önemli.” dedi. Demirer, enkaz-

larda canlı arama kurtarma konu-
sunda köpeklere verilen eğitimlere, 
havlama kutusuyla başladıklarını dile 
getirdi. Kazazede olarak belirledikleri 
çalışma arkadaşlarını açık, yarı açık 
ve kapalı olmak üzere çeşitli pozis-
yonlarda saklayıp köpeklerin bulma-
sını sağlayarak ilk aşama eğitimini 
tamamladıklarını belirten Demirer, 
şöyle konuştu: “Hem sınava yönelik 
hem de enkazda köpeklerin karşıla-
şabileceği sorunlara yönelik çeviklik 

parkurunda çalışmalar gerçekleşti-
riyoruz. Daha sonra da enkaz üze-
rinde yine açık, yarı açık ve kapalı 
olmak üzere çeşitli pozisyonlarda 
sakladığımız kazazedeyi buldurup 
eğitimimizi tamamlıyoruz. Enkaz 
köpeklerinin iki yılda bir sınava alın-
ması gerekiyor. Sınavlarda çeşitli aşa-
malar var, belli kademeler var. Sınavı 
başarıyla geçmiş köpeklerin sertifi-
kasyonunu sağlayarak enkazda çalı-
şabilir hale getirmiş oluyoruz.” (AA)
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Bursa’da açılan dükkanda sadece ev 
hanımlarının evde yaptığı ürünler sa-
tılıyor. Hanımlar evde yaptıkları el 
emeği ürünlerini dükkana bırakıp gi-
diyor, satılınca gelip ücretini alıyor. 

Bursa’da açılan Bekay Kadın Girişimi 
Üretim ve İşletme Kooperatifi, ev ha-
nımlarına destek olmak için farklı bir 
konseptte hizmet veriyor. Bu koope-
ratife üye olan ev hanımları evde yete-
nekli oldukları işlerde ürünler yapıp 
bu ürünleri kooperatifin çarşıda bulunan 
dükkanına bırakıyor. Ev hanımlarının 
ürettiği ürünler satıldığında haber ve-

riliyor. Ürünü satılan ev hanımı ücretini 
alıyor. Bu şekilde ev hanımlarına büyük 
destek sağlanmış oluyor. Ev hanımları 
bu sayede ev işlerini yapar-
ken aynı zamanda da 
evden çalışarak para 
kazanmış oluyor. 
İşletme modeliyle 
örnek olan kadın 
kooperatifi Tür-
kiye’ye örnek olu-
yor. Kooperatife is-
teyen herkes üye ola-
biliyor. Dükkanda üye 

olan kadınların ürünleri satılıyor. Dük-
kana 2 yıldır ürün yapıp getirdiğini 

ifade eden Ayşe Osmanlar, “Burada 
kadınlarımız dayanışma ya-

parak ürünlerini satı-
yor. Bu kooperatife 

üye olan kadınlar 
evde el işi ürenler 
yaparak koopera-
tifin Nalbantoğlu 
Çarşısında açtığı 

dükkanına getiri-
yor. Ürünler bu dük-

kanda sergilenip satışa 

çıkartılıyor. Dükkanda kimin yaptığı 
ürün satılırsa o ürünün parası yaptığı 
ev hanımına veriliyor. Bu sayede ev 
hanımları hem ev işlerini yaparken 
hem de ev bütçelerine destek sağlamış 
oluyor. Bu kooperatif ev hanımları için 
gelir kapısı ayrıca burada kadınlara 
kurslar verilip el işi öğrenmeleri sağla-
nıyor” dedi. Evde yaptığı ürünleri dük-
kana getiren kadınlar ise, “Evde yaptı-
ğımız el işi ürünleri buraya satılsın ge-
tirdik. Bu projeden çek memnunuz bize 
çok fazla destek sağlıyor” şeklinde ko-
nuştu. (İHA)

Erkeklerde sık görülen iyi huylu 
prostat büyümesi tedavisinde ileri 
teknoloji Thuflep yöntemi hakkında 
bilgi veren Üroloji Uzmanı Prof. Dr. 
Bülent Oktay, “İşlem sonrasında 
hasta kısa sürede normal hayatına 
dönebiliyor, yan etki yaşamıyor, pro-
stat sorunu tekrarlamıyor. Üstelik 
bu yöntem büyük boyutlu prostatların 
çıkarılmasında da rahatlıkla kulla-
nılabiliyor” dedi.  

İyi huylu prostat büyümesinin 
orta ve ileri yaş grubu erkeklerin en 
önemli sorunlarından biri olduğunu 
ifade eden Acıbadem Bursa Hastanesi 
Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ok-
tay, iyi huylu prostat büyümesi, er-
keklerde sık görülen bir sorun. Kanser 
değil ama kişinin günlük hayatını 
ciddi anlamda olumsuz etkilediğini 
söyledi. Sık görülmesi ve gündelik 
hayatı çok etkilemesi sebebiyle bu 
hastalığın tedavisi için geçmişten 
günümüze pek çok yöntem gelişti-
rildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bülent 
Oktay, “Prostat ceviz büyüklüğünde 
bir dokudur. Bu doku yaşla birlikte 
büyür ve idrar kesesine baskı yapar. 
Hasta sık sık tuvalete gitme ihtiyacı 
duyar. Bu durum, hastanın hayatını 
olumsuz etkiler. 40 yıl önce açık cer-
rahi ile büyüyen prostat dokusunu 
alarak tedavi ediyorduk. Sonra ka-
namalı ve açık ameliyata gerek kal-
madan çeşitli ısı ya da ışınlarla tedavi 
yöntemleri geliştirildi. Ama bu yön-
temlerin bazılarında, geride doku 
kaldığı için, 5-10 yıl içinde prostat 
büyümesi yeniden başlıyordu. Do-
layısıyla bir kez daha aynı işlemi yap-
tırmak gerekiyordu” dedi. Günümüz-
de lazer ışınlarıyla işlem yapılabilen 
teknolojiler sayesinde açık ameliyata 
gerek kalmadan iyi huylu prostat 
ameliyatlarının yapılabildiğini belirten 
Prof. Dr. Bülent Oktay, bu yöntem-
lerden olan Thuflep yönteminde idrar 
kanalından özel bir aletle girdiklerini 
ve lazer bıçağı ile prostat dokusunu 
alabildiklerini belirterek, sözlerine 
şöyle devam etti: “Lazerli yöntemlerde 
açık ameliyatta olduğu gibi her hangi 
bir kesi yapılmıyor. Thuflep yöntemi 
de diğer lazerler gibi endoskopik ola-
rak gerçekleştiriliyor. İdrar kanalından 
özel bir aletle girip, lazer bıçağı 
yardımı ile prostata ulaşıyoruz. Pro-
statı 2-3 parça halinde kabuğundan 
sıyırıyoruz ve mesaneye atıyoruz. 
Yani oradaki büyük dokuyu da bir 
cihaz yardımıyla ufaltıyoruz ve va-
kumla vücuttan atılmasını sağlıyoruz. 
Buradaki en büyük fark, adenom de-
diğimiz, büyüyen iyi huylu fazla do-
kunun tamamının çıkartılıyor olma-
sıdır. Bu sırada minimum düzeyde 
de olsa yine kanama meydana geliyor. 
Ancak bu kanamaları engellemek 
için lazerleri kullanıyoruz.” (İHA)

Hayvanat Bahçesi 
ailesi tüm hızıyla 
büyüyor 

Bursa Bursa Hayvanat Bah-
çesi’nde dünyaya gözlerini açan 
yeni hayvanlarla beraber, üye 
sayısı bin 23’e yükseldi.  

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Hayvanat Bahçesi’nde yeni üye 
sevinci yaşanıyor. Penguen, oğ-
lak, kuzu, beyaz yüzlü marmo-
set maymunu tarafından dün-
yaya gelen hayvanların yavru-
ları, sevimliliği ile büyüledi. Ba-
kıcılarının ellerinden beslenen 
yavruların mutluluğu yaşanır-
ken, üye sayısı da bin 23’e yük-
seldi. (İHA)

Thuflep ile  
büyük boyuttaki 
prostatlar da 
ameliyat edilebiliyor

Altın burunlu köpekler 
AFAD’da yetişiyor 

İçişleri Bakanlığı Afet 
ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) Bursa İl 

Müdürlüğü 
bünyesindeki 5 arama 

kurtarma köpekleri, 
afetlerde can 

kurtarmak için çeşitli 
yöntemlerle sürekli 

eğitiliyor.

Bursa Turizm Tanıtma Birliği üyeleri, 
çarşamba günü İnegöl’de şehrin turizm 
değerlerini yerinde keşfetti. Bursa ve il-
çelerinin turizm değerlerini yurt içi ve 
yurt dışında tanıtma amacıyla kurulan 
birlik, İnegöl Belediyesi rehberliğinde 
gün boyu şehir turu gerçekleştirdi. Birlik 
üyeleri İnegöl’ü ve turizm değerlerini 
yakından görme fırsatı buldu. Aralarında 
ilçe belediye başkanları, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi daire başkanları, büyükşehir 
ve ilçe belediyeleri meclis üyelerinin yer 

aldığı heyet İnegöl’de, Yeniceköy’de bu-
lunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi 
(DOSTUM) ile geziye başladı. Burada 
DOSTUM tesislerinin tanıtımı yapıldı. 
Ardından İnegöl’ün gastronomi değer-
lerinin sunulduğu Gastro İnegöl Mutfa-
ğında öğle yemeği ikramı yapılan ko-
nuklar, öğleden sonra ise Türkiye’nin 
ilk ilçe Kent Müzesi olma özelliğini 
taşıyan İnegöl Belediyesi Kent Müzesi 
ile Mobilya Müzelerini gezdi. Son olarak 
Oylat Kaplıcalarına yapılan ziyaret ile 
İnegöl’ün şifalı incisi Oylat tanıtıldı. 
Programın öğle yemeği ve Oylat’ta yapılan 
istişare toplantısı bölümüne İnegöl Be-
lediye Başkanı Alper Taban’da katıldı. 
Gün boyu şehrin değerlerini yerinde in-
celeyen Bursa Turizm Tanıtma Birliği 
üyeleri, akşam da Oylat’ta istişare top-
lantısı gerçekleştirdi. Burada Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire 
Başkanı Abdülkerim Baştürk birlik üye-
lerine sunum gerçekleştirdi. (İHA)

Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçek-
leştirilen sosyal belediyecilik çalışmaları 
çerçevesinde, Bedensel Engellilerle Da-
yanışma Derneği ile iş birliğinde temin 
edilen yardım paketleri ihtiyaç sahip-
lerinin evlerine teslim edildi.  “Sosyal 
belediyecilik hizmetlerimizle, maddi 
manevi desteğe ihtiyaç duyan hem-
şehrilerimizin zor günlerinde yanlarında 
oluyoruz” diyen Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, “İhtiyaç sahibi hemşeh-
rilerimizin,zaman zaman ziyaretlerine 
de giderek, devletimizin şefkat elini 
yanlarında hissetmelerini sağlayarak 
manevi desteğimizi hissettirerek, moral 
vermeye özen gösteriyoruz. Şefkat Ma-

ğazamızla da, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşı-
lıyoruz. Bu kez de Bedensel Engellilerle 
Dayanışma Derneği’nin destekleriyle 
temin ettiğimiz gıda ve giysileri, hem-
şehrilerimizi evlerinde ziyaret ederek 
teslim ettik. Şefkat Mağazamızla da, 
ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza yardımlarımız devam ediyor” 
dedi. Gürsu Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü ve Bedensel Engelli-
lerle Dayanışma Derneği iş birliğinde, 
500 kişilik erzak kolileri ve giysiler 105 
aileye teslim edildi. Gürsu Belediyesi 
Şefkat Mağazası bünyesinde; kıyafet, 
gıda, engelli sandalyesi, kömür, sıcak 
yemek ve benzeri yardımlar ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırılmakta. Tekerlekli, 
akülü araç yardımlarının yanı sıra, am-
bulans ve hasta nakil hizmeti, vatan-
daşlardan gelen taleplere göre işitme 
cihazı, hasta yatağı v.b. yardımlar ya-
pılarak, sosyal belediyecilik hizmetleriyle 
vatandaşların yanında olunmakta. 
(İHA)

İnegöl’ün değerlerine 
yerinde inceleme 
Bursa ve ilçelerinin turizm 
değerlerini yurt içi ve yurt 
dışında tanıtma amacıyla kurulan 
Bursa Turizm Tanıtma Birliği’nin 
üyeleri, İnegöl’ün turizm 
değerlerini gezerek inceledi. 
Birliğin istişare toplantısı da 
Oylat’ta gerçekleştirildi.

“İnsana değer veren hizmetler” 
sloganıyla çalışmalarını 
gerçekleştiren Gürsu 
Belediyesi’nin yardım paketleri 
Başkan Mustafa Işık tarafından 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Gürsu Belediyesi’nin yardımları 
ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor 

Kadınlar el emeği ürünlerini satma fırsatı yakalıyor 
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

17/5

14/5

12/2

16/4
16/7

12/7

16/2

16/6

13/0
11/3

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:48
08:19
13:11
15:33
17:53
19:19

BURSA
CUMA

17/5

PAZAR

15/6

CUMARTESİ

16/6

13/6 İMSAK İYE

Bursa’da ellerinde bulun-
durdukları tarihi eserleri sat-
maya çalışan 2 şüpheliye yö-
nelik yapılan operasyonda çok 
sayıda tarihi eser niteliği taşı-
yan sikke ve obje ele geçirildi. 

Olay, Nilüfer, Gölyazı Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, jandarma 
ekipleri Ç.Ö. (47) ve N.Ö. (44) 
isimli şüphelilerin ellerinde ta-
rihi eser niteliği taşıyan sikke-
leri satmak için müşteri ara-
dıkları bilgisine ulaştı. Bunun 
üzerine harekete geçen ekipler, 
şüphelilere operasyon yaptı. 
Yapılan operasyonda Ç.Ö. ve 
N.Ö.’yi gözaltına alırken, yapı-
lan aramalarda çeşitli dönem 
ve uygarlıklara ait 68 adet sikke, 
1 adet heykel, 1 adet mühür 1 
adet haç işareti obje, 1 adet 
erkek silueti erkek figürü ele 
geçirildi. Şüphelilere Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Ka-
nununa muhalefetten işlem 
yapılırken,şüpheli şahıslara Kül-
tür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Kanununa muhalefetten 
adli işlem yapılmış, ifadelerinin 
alınmasına müteakip serbest 
bırakılmıştır. 

 Öte yandan, ele geçirilen 
sikkeler ise Bursa Müze Mü-
dürlüğü’ne teslim edilirken, 
(Ç.Ö.) isimli şahsın üzerinde 
yapılan aramada sahte Polis 
Basın Kartı ve Çağdaş Polis 
Emeklileri Dayanışma Derneği 
kartı ele geçirildi. Polis kartla-
rına el konularak şüpheli şahıs 
hakkında Resmi Belgede Sah-
tecilik suçundan işlem yapıldığı 
öğrenildi. (İHA)

İnegöl’de meydana gelen 
olayda yolda hareketsiz bulu-
nan adam, kaldırıldığı hasta-
nede hayatını kaybetti. 

Olay, saat 22.00 sıralarında 
Hamidiye Mahallesi Pazar So-
kak’ta meydana geldi. Sokakta 

yürüyen bir vatandaş, 
yerde hareketsiz ya-
tan bir şahıs gördü 
ve durumu 112’ye 
bildirdi. Olay yerine 

gelen sağlık ekipleri, 
hareketsiz yatan ve 

kimliğinin Telat Akrenoğlu 
(53) olduğu tespit edilen şahsı 
ambulansla alıp kalp masajı 
yaptı. Hastaneye kaldırılan 
Akrenoğlu, yapılan müdaha-
lelere rağmen kurtarılamadı. 
Şahsın cenazesi, savcılık ince-
lemesinin ardından kesin ölüm 
sebebinin belirlenmesi için 
Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
Polis olayla ilgili soruşturma 
başlattı. (İHA)

Doğalgaz sobası patladı!  
Ortalık savaş alanına döndü

Olay, Osmangazi’de Çiftehavuzlar Ma-
hallesi 2. çamlık sokak üzerinde bulunan 3 
katlı evin bodrum katında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, tek başına kalan Mitat 
A., doğalgaz sobasının patlaması sonucu 
vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluştu. 

Yaralı Bursa Şehir Hastanesine kaldırılırken, 
olay yeri savaş alanına döndü. Patlama so-
nucu bir çok evin ve aracın camları kırıldı. 
Bölgeye çok sayıda AFAD, İtfaiye, 112 ve 
polis ekibi sevk edildi. 

Ekipler olay yerinde çevre güvenliği 
alarak inceleme yaptı. 

Öte yandan doğalgaz sobasının bomba 
gibi patladığı anlar ise bir evin güvenlik 
kamerasına saniye saniye yansırken Mithat 
A.’nın evden yaralı şekilde çıktığı ve çevredeki 
vatandaşların yardımına koştuğu görüldü. 
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. (İHA)

Bursa’da doğalgaz sobasının 
patlaması sonucu 1 kişi 
yaralanırken, sokak ise 
savaş alanına döndü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Bursa merkezde yapılan 
operasyonda, Suriye, Irak ve Azer-
baycan uyruklu DEAŞ terör örgü-

tünde faaliyette bulunan 19 kişi 
gözaltına alındı. Şüphelilerin em-
niyetteki işlemlerinin devam ettiği 
öğrenildi.  

(İHA)

Yangın, İznik Selçuk Mahallesi 
Süreyya Sokak’ta meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin 

birinci katında sobadan kaynaklı 
yangın çıktı. Alevlerin çıktığını göre 
ev sahibi durumu itfaiye ve polis 
ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine gelen itfaiye ekipleri 
yangını büyümeden söndürdü. Yan-
gında can kaybı yaşanmaz ufak çaplı 
maddi hasar meydana geldi. Yangınla 
ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

Bursa’da DEAŞ operasyonu: 
Bursa’da DEAŞ terör örgütüne 
yönelik polis operasyonunda 
19 kişi gözaltına alındı.

19 gözaltı

İznik’te soba kaynaklı 
yangın korkuttu! 
Bursa’da bir evde sobadan 
kaynaklı çıkan yangın 
büyümeden itfaiye ekipleri 
tarafından söndürüldü.

Eski eşini ve arkadaşını 
öldüren polisin 
yargılanması sürdü 

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada, “tasarlayarak eski eşi öldürme” 
ve “tasarlayarak öldürme” suçlarından iki 
kez ağırlaştırılmış müebbet, “olası kastla 
nitelikli yaralama” suçundan ise 7 yıla 
kadar hapisle cezalandırılması talebiyle 
hakkında dava açılan tutuklu sanık Bilal 
Ağır (49), olayda yaralanan Şeyma Ünlü 
ile öldürülen kişilerin yakınları ve taraf 
avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vekilleri 
ve Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu 
vekilleri de duruşmaya katıldı. Mahkeme 
başkanı, olay günü sanığın silahından çıkan 
kurşunla zarar gören ambulansa ilişkin 9. 
Asliye Ceza Mahkemesinde açılan “mala 
zarar verme” davasının, bu dava ile birleş-
tirilmesine karar verildiğini bildirdi. 

Şeyma Ünlü ifadesinde, olay yerinin 
karşısındaki kurstayken ara verilince ar-
kadaşlarıyla dışarı çıktığını, bu sırada yolun 
karşısında iki kişinin kavga ettiğini, bir 
kadının onları ayırmaya çalıştığını anlattı. 
Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine 
polisi arayacağı sırada vurulduğunu belirten 
Ünlü, Bilal Ağır’ın kendisini gördüğünü 
ve bilerek ateş ettiğini öne sürdü. Çok 
sayıda ameliyat geçirdiğini ve şikayetçi ol-

duğunu söyleyen Ünlü, ifadesinin ardından 
fenalaşınca mahkeme salonundan ayrıldı. 
Maktul Yasemin Ağır’ın akrabası tanık 
Mustafa K. de Bilal Ağır’ın telefonda, görevi 
gereği cezaevine gittiğinde içeri girdiği tak-
dirde burada kendisini nelerin beklediğini 
gözlemlediğini anlattığını dile getirdi. Ona 
sakin olması için telkinlerde bulunduğunu 
bildiren Mustafa K, Bilal Ağır’ın cinayeti 
mal paylaşımı meselesinden işlemiş ola-
bileceğini ifade etti. Mustafa K, eşinin 
yeğeni olan Yasemin Ağır’ın boşanmasına 
rağmen kızının etkilenmemesi için eski 
eşinin soyadını kullanmayı sürdürdüğünü 
anlatarak, sanığın kendi soyadını taşırken 
başka biriyle görüşmesinin ağırına gittiğini 
de söylediğini kaydetti. Sanık Bilal Ağır 
ise mal mülk için insan öldürecek birisi ol-
madığını belirtti. Sanığın savunması devam 
ederken izleyiciler arasında bulunan kızı, 
bağırarak ona tepki gösterdi. Avukatların 
beyanlarının ardından, olayda yaralanan 
Şeyma Ünlü’ye kati rapor alınması için ge-
rekli sürenin beklenmesine ve sanığın tu-
tukluluğunun devamına karar veren mah-
keme heyeti duruşmayı erteledi. 

OLAY 
Nilüfer, Odunluk Mahallesi Akademi 

Caddesi’nde 12 Şubat’ta, Sakarya Orta-
okulu Müdürü Yasemin Ağır (45) ile ar-
kadaşı Yahya Aydın (48), bulundukları 
aracı durduran polis memuru Bilal Ağır 
tarafından silahla vurularak öldürülmüş, 
olay yerinde bulunan Şeyma Ünlü yara-
lanmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarınca 
kaydedilen olayın ardından polise teslim 
olan Bilal Ağır tutuklanmıştı. (AA)

Bursa’da okul müdürü olan 
eski karısını ve onun 
arkadaşını silahla vurarak 
öldüren, olay yerindeki bir 
genç kızı da yaralayan polis 
memurunun yargılanmasına 
devam edildi.

İnegöl’de  
hareketsiz halde  
bulunan adam  
kurtarılamadı

Jandarmadan 
tarihi eser  
operasyonu
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Toplumların sinir uçları, hassasi-

yetleri vardır. Dönem dönem artar 
dönem dönem azalır. Türkiye son 40 
yılda terörden çok çekti, binlerce ev-
ladını şehit verdi.   

Terör örgütü PKK’ya Türk milleti-
nin zerre tahammülü olmadığı gibi 
ona yakın duranlara karşı da tepkisi 
oldukça yüksek oluyor.  

Ülkü Ocakları ise milletine devle-
tine sevdalı gençlerin gölgesine gir-
dikleri, milletin yılmaz kalesi 
kuruluşlarından birisi. Pek tabi ki 
her olaya bir tepkileri, dünyaya bakış 
açıları çerçevesinde değerlendirme-
leri var.  

Bir süre önce BAOB Yerleşke-
si’nde İlkay Akkaya isimli şarkıcının 
konser vereceğin duyurulmasının ar-

dından PKK paçavralarının altında 
fotoğraf veren söylem ve eylemleri 
ile en azından sempati duyduğunu 
saklamayan şarkıcıya Bursa kamuo-
yundan olduğu gibi Ülkü Ocakla-
rı’ndan da tepki geldi.  

Nilüfer Ülkü Ocakları yönetimi 
ve başkanı Anayasal güvence altın-
daki dilekçe verme haklarını kullana-
rak konserin iptali için Bursa 

Valiliği’ne dilekçe veriyor. Bu bir şi-
kayet dilekçesi ve gizli olması gere-
ken bir belge. Dilekçe Nilüfer 
Kaymakamlığı’na oradan da Emni-
yete gidiyor.  

Konser iptal ediliyor. Ancak zaten 
kamuoyunun büyük tepki gösterdiği 
bu konserin iptali için bir dilekçeye 
de gerek yok. Kamu idaresi sıkıntılı 
olduğu durumlarda konser, gösteri 
yürüyüşü, eylem, grev vs iptal etme 
hakkına sahip.  

Ancak iptal edilen konserden bir 
ay kadar sonra Nilüfer Ülkü Ocakları 
Başkanı Kürşat Demir’in şahsi tele-
fonunun olduğu, ocağın adresinin 
olduğu bu dilekçe Cumhuriyet Gaze-
tesi’ne sızıyor. Oysa şikayet dilekçesi 
gizli olması gereken bir evrak.  

Bursa Vali Yardımcısı tarafından 
Nilüfer Kaymakamlığı’na sevk edilen 
belgede bir de garip detay var. Hem 
valiliğe hem Kaymakamlığa gitti-

ğinde verilen sayı numarası aynı. İl-
ginç gerçekten. Neyse bu belgenin 
sızmasıyla ilgili gözler Nilüfer  Kay-
makamlığı’nda. Kimin sızdırdığının 
mutlak suretle ortaya çıkması lazım. 
Vatandaşın devlete güvenini sarsacak 
bu olayın hesabının sorulması şart.  

Konuyu kamu idaresini iyi bilen 
uzman sayılacak kişilere sordum. Ya 
sızdı diyorlar ya idari ya da hukuki 
dava varsa dosyada avukatlar gör-
müş olabilir. İkisi de korkunç. Sız-
dıysa gerçekten bu vatandaşlar 
açısından da kamu açısından da ger-
çekten güven sarsabilecek bir 
durum. 

Ama idari ya da adli yargıya konu 
taşındı ve konserin iptali noktasında 
Nilüfer Kaymakamlığı bu dilekçeyi 
dosyaya koyarak sorumluktan kaç-
tıysa o çok daha vahim bir durum. 
Eğer yargı idareye sordu ve onlarda 
dosyaya bu dilekçeyi koyduysa yöne-

tim erki kendini korumak adına her-
kesi siper ediniyor anlamına gelir ki 
bu gerçekten çok vahim bir durum.  

Belgenin yargıda bir dosyada var 
olması durumu biraz zayıf. Yani 
sızma olma ihtimali daha yüksek. 
Belge üzerindeki karalamalar da 
zaten buna bir işaret. Memur ref-
leksi olarak değerlendirilebilir. Konu 
gerçekten geçiştirilebilecek bir 
durum değil ve mutlaka sorumluları-
nın ortaya çıkması gerekiyor.  

Belgenin ortaya çıkmasının ar-
dından Ülkü Ocakları’ndaki gençlere 
tehdit mesajları yağdığını biliyoruz. 
Ülkü Ocakları kendini korur. Onlar-
dan önce devlet korur. Ancak vatan-
daş nasıl güvenip bir daha şikayetçi 
olur? Bu ancak sorumluların ortaya 
çıkarılmasıyla bir nebze olsun çözü-
lebilecek bir durum. Ancak gerçekten 
neresinden bakarsanız bakın kor-
kunç bir olayla karşı karşıyayız.  

Nereden baksan 
vahim!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Bursa’yı geleceğe sağlıklı bir şekilde 
taşımak amacıyla ulaşımdan altyapıya, 
çevreden spora kadar her alanda önemli 
yatırımları hayata geçiren Bursa Büyük-
şehir Belediyesi, toplum sağlığını yakın-
dan ilgilendiren her konuda örnek adım-
lar atıyor. İhtiyaç duyulan noktalara aile 
sağlığı merkezleri kazandırılmasından 
sağlığa ambulans ve ekipman desteğine, 
evde bakım hizmetlerinden şehrin en-
gelliler için de ulaşılabilir hale getiril-
mesine, madde bağımlılığıyla mücade-
leden psikolojik destek gibi hizmetlere 
kadar sağlığa erişimin önündeki tüm 
engeller de kaldırılıyor. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından sağlıklı şehir he-
defiyle yapılan bu çalışmalar, Sağlık Ba-
kanlığı tarafından belge ile ödüllendirildi. 
Sağlık Bakanlığı’nın sağlıklı şehir bilinci 
oluşturmak için başlattığı ‘Sağlığı Ge-
liştiren Belediye Belgesi’ uygulaması çer-
çevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
bu belgeyi almaya hak kazandı. Türkiye’de 
bu belgeyi alan ilk Büyükşehir Belediyesi 
olan, Bursa’da da bu belgeye layık görülen 
ilk belediye olan Büyükşehir Belediye-
si’nin 001 numaralı belgesi, İl Sağlık 
Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz tarafından 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş’a teslim edildi. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖNEMLİ 
Tayyare Kültür Merkezi’nde düzen-

lenen belge teslim töreninde konuşan 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, 2000 yılından beri Dünya Sağlık 
Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı ça-
lışmalarının aktif bir üyesi olan Bursa’nın 
sağlık alanında da önemli bir birikime 
sahip olduğunu hatırlattı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin Şehir Sağlık Gelişim Pla-
nı’na göre hareket 
ettiğini vurgulayan 
Başkan Aktaş, 
“Bursa zaten ‘sağ-
lığı geliştiren be-
lediye modelini’ 
benimsemiş bir 
şehirdir. Sağlıklı 
Kentler Birli-
ği’nin öncü 
kenti olan 
Bursa’mızda, Büyükşehir Belediyesi ola-
rak şehrimize duyduğumuz saygı ve 
sevgi ile kentimizin her geçen gün daha 
yaşanabilir ve daha sağlıklı bir şehir 
haline gelmesi için çalışmalar gerçek-
leştiriyoruz. Evde sağlık hizmetleri, Ga-
dem, fiziksel aktivite alanlarının oluş-
turulması, obezite ile mücadele, ruh sağ-
lığının korunması, sağlık okuryazarlığı, 
sosyal hizmet projeleri, kentsel altyapı, 

sağlıklı şehir planlama çalışmaları, akıllı 
şehircilik uygulamaları, çevre koruma 
ve kontrol, engelliler, kadınlar ve sokak 
hayvanlarına yönelik çalışmalar, çocuk 
ve gençlik hizmetleri gibi örnek çalış-
maları hayata geçiriyoruz. Bu doğrultuda 
belediyemize verilen ‘Sağlığı Geliştiren 
Belediye’ belgesi, şehir ve insan sağlığı 

alanındaki çalış-
malarımıza güç 
v e r e c e k t i r . 
Önemli olan 
bu çalışmaları 
sürdürülebilir 
kılmak. Biz 
buna sadece 
bir belge ola-
rak bakmı-
yoruz. Bu-

nun altını doldurmak için yapacağımız 
daha onlarca çalışma var. Sağlık deyince 
akla ilk hastane ve doktorlar geliyor 
ama asıl olan hastaneye gitmeden, sağlık 
bozulmadan daha sağlıklı ve kaliteli ya-
şam için o ortamları temin etmek. Bizim 
de yapmaya çalıştığımız bu. Bu belgenin 
alınmasında emeği geçen tüm ekip ar-
kadaşlarıma ve çalışmalarımızı değer-
lendiren Sağlık Müdürümüz başta olmak 

üzere tüm yöneticilere teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. 

001 NUMARALI BELGE  
BÜYÜKŞEHİR’İN 
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyıl-

maz da söz konusu uygulamanın 2018 
yılında Sağlığı Geliştiren Belediyeler Ça-
lıştayı ile başladığını, 2021 yılının Eylül 
ayında Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı 
bir rehber doğrultusunda belediyelere 
davet yaptıklarını söyledi. Bu davete Bü-
yükşehir Belediyesi’nden hemen yanıt 
aldıklarını ve Büyükşehir Belediyesi’nin 
istenen bütün yükümlülükleri yerine ge-
tirdiğini ifade eden Yavuzyılmaz, “Bü-
yükşehir Belediyemize teşekkür ediyo-
rum. Çünkü hem sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesinde hem de sağlıklı bir ya-
şamın sürdürülmesinde bize çok ciddi 
katkılar veriyor. Büyükşehir her zaman 
yanımızda. Başımız her sıkıştığında ka-
pısını rahatlıkla çalabildiğimiz için Baş-
kanımız Alinur Aktaş’ın şahsında Bü-
yükşehir’in tüm çalışanlarına teşekkür 
ediyorum. Kriterlerde istenen bütün yü-
kümlülükler yerine getirildiği için 001 
numaralı yani Bursa’daki ilk belgeyi gönül 
rahatlığıyla başkanımıza veriyorum” 
dedi. (İHA)

Sağlığı geliştiren ilk 
Büyükşehir, Bursa oldu

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Sağlık 

Bakanlığı’nın sağlıklı 
şehir bilinci oluşturmak 

için başlattığı ‘Sağlığı 
Geliştiren Belediye 

Belgesi’ almaya hak 
kazanan Türkiye’deki ilk 

Büyükşehir Belediyesi 
oldu. Bursa’da da bu 

belgeye layık görülen ilk 
belediye olan 

Büyükşehir 
Belediyesi’nin 001 

numaralı belgesi, İl 
Sağlık Müdürü Dr. Fevzi 
Yavuzyılmaz tarafından 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş’a 

teslim edildi.

39 taşra ve 7 merkez mahallede 
planlanan çalışmalar kesintisiz sürü-
yor. İznik Belediyesi tarafından mer-
kezden en ücra mahallelere kadar 
uzanan çalışmalar vatandaşlar tara-
fından da takdirle karşılanıyor. Son 

olarak Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 
ilçe merkezindeki sanayi dükkânla-
rında çatı yenilemesi gerçekleştiriyor. 
Ayrıca parke taşı ekibi ilçenin üç nok-
tasında taş işleme çalışmalarına devam 
ediyor. Bunların yanı sıra taşra 
mahallelerde taş duvar çalış-
maları ve ihtiyaç alanları 
inşaatları da sürüyor. Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri ilçenin yeşil alan-
larında kış mevsimlerinin 
de yaklaşmasıyla ağaç bu-
dama, ot biçme ve yeşil alan 
temizliği çalışmalarını sürdü-
rüyor. Merkezden taşraya kesintisiz 
hizmet ağı oluşturduklarını belirten 
İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet 
Usta, “39 taşra ve 7 merkez mahallede 
planlanan çalışmalarımız kesintisiz 
sürüyor. Hizmette uzak veya yakın 

kavramını kabul etmeden en yakın 
mahallemize ne yapıyorsak en uzak 
mahallemize de ihtiyaçları doğrultu-
sunda aynı çalışmaları gerçekleştiri-

yoruz. Merkezde sanayi dükkânla-
rımızın çatısını yenileyen 

ekiplerimiz yine merkezde 
üç nokta da parke taşı 
işleme çalışması gerçek-
leştiriyor. Birçok taşra 
mahallemizde taş duvar 
çalışmaları sona erdi ve 

Ömerli ile Süleymaniye 
Mahallelerimizde ise de-

vam ediyor. Bunun yanında 
bazı mahallelerimizde ihtiyaç 

alanları inşası devam ediyor. Nerede 
ne eksiğimiz, ihtiyacımız varsa muh-
tarlarımız koordinasyonuyla bir bir 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz” 
diye konuştu. (İHA)

Kayak ve kış turizminin önemli mer-
kezlerinden Uludağ’da, yılbaşı öncesi iş-
letmelerde halk sağlığı ve gıda güvenliği 
denetimi gerçekleştirildi. 

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, bölgedeki otel ve iş-
letmelerdeki denetimlere İl Tarım ve Or-
man Müdürü Hamit Aygül, Gıda ve Yem 
Şube Müdürü Mürvet Öztürk, Osmangazi 
İlçe Müdürü Şefik Çınar’ın da katıldığı 
bildirildi. Denetimler kapsamında işlet-
melere halk sağlığı ve gıda güvenliği ile 
ilgili olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği 
konusunda bilgilendirmeler de yapıldığı 
aktarılan açıklamada, “İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak temel amacımız, ili-
mizdeki çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği 
kapsamında birincil üretim dahil olmak 
üzere üretim, işleme, depolama, dağıtım, 
satış ve toplu tüketim gibi gıda zincirinin 
tüm aşamalarında etkin kontrol ve de-
netim ile tüketiciye her zaman yeterli ve 
güvenli gıda arzını sağlamaktır.” ifadesi 
kullanıldı. Açıklamada, Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 
kapsamında denetlenen işletmelerdeki 
ürünlerin güvenilirliği, genel ve özel sağlık 
bilgisi esaslarına uyulup uyulmadığı, gı-
daların saklanma, pişirilme, sunum ko-
şullarının kontrol edildiği, özellikle alkollü 
içkilere yönelik etiket ve bandrol kont-
rollerinin gerçekleştirildiği duyuruldu. 
Ayrıca açıklamada, Bursa’nın marka değeri 
olan Uludağ’da yaklaşan yılbaşı ve kış 
turizminde tüketicilerin güvenilir gıdaya 
ulaşmaları konusunda çalışmaların ve 
denetimlerin süreceği ifade edildi. (AA)

Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş 
fiyat uygulamalarına engel olmak amacıyla 
zincir marketler ve mağazalarda dene-
timler gerçekleştirdi. 

Gürsu’da bulunan zincir marketler-
deki ve mağazalardaki fahiş fiyat artışları 
konusunda denetimlerini yoğunlaştıran 
Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, reyon-
larda bulunan ürünlerdeki etiket fiyatlarını 
inceleyerek, raflardan aldıkları ürünlerle 
kasadaki fiyatları tek tek karşılaştırdı. 
“Tüketici haklarının ve halk sağlığının 
korunması amacıyla ekiplerimiz dene-
timlerini aralıksız sürdürüyor” diyen 
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 
“Cumhurbaşkanı’mızın talimatları doğ-
rultusunda ilçemizdeki market ve işlet-
melerde zabıtamız aracılığı ile düzenli 
olarak etiket ve raf kontrolü yapıyoruz. 
Halkımızı zora sokacak her türlü durumu 
önleyebilmek ve ilgili kurumlara bildire-
bilmek amacıyla çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz” ifadelerini kullandı. Ekiplerin 
yaptığı denetimlerde; gıda, temel tüketim 
ürünleri ve mağazalardaki fahiş fiyat ar-
tışları, etiket fiyatı ile kasa fiyatı karşı-
laştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara 
uygunluk konularında kontroller ger-
çekleştirildi. Fahiş fiyat denetimlerinde, 
marketlerden son üç aylık fatura bilgileri, 
İl Ticaret Müdürlüğünce incelenmek 
üzere istendi. (İHA) 

İznik’te altyapı çalışmaları sürüyor 
İznik’te merkezden en 
ücra köşedeki 
mahallelere kadar hizmet 
ağı aksamadan uzuyor.

“Halkımızı zora  
sokacak fiyat artışlarını 
denetliyoruz”

Uludağ’da  
yılbaşı öncesi 
gıda denetimi 



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 
(UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar 
Taşdelen Engin, dünya genelinde yük-
selen girdi maliyetleri, dövizdeki dalga-
lanmalar ve enerji krizlerine rağmen 
Türk tekstil sektörünün 2022’de 32 mil-
yar dolar ihracata ve 17 milyar doların 
üzerinde dış ticaret fazlasına imza attığını 
söyledi. Engin, UTİB olarak ihracat re-
korlarına katkılarının 2023’te de arta-
cağını dile getirdi. 

“ZORLUKLARI  
REKORLARLA AŞTIK” 
Türk tekstil sektörünün, küresel pa-

zarlarda yaşanan olumsuz gelişmelerden 
doğrudan etkilenmesine karşın üretim 
ve ihracatta hız kesmediğini dile getiren 

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar 
Taşdelen Engin, “Risk unsurlarına karşın 
hızlı aksiyonlar alarak kriz ortamını fır-
sata çeviren sektörümüz geride bıraktı-
ğımız yılı toplam 32 milyar dolarlık ih-
racatla birlikte 17 milyar doların üzerinde 
dış ticaret fazlası gerçekleştirerek ihracat 
rekorlarıyla tamamladı. Sektörümüz, 
Ocak-Kasım 2022’de geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3,8 artışla 9 milyar 
563 milyon dolarlık ihracata imza 
attı. Böylece tekstil ve ham mad-
deleri sektörü, tüm zamanların 
en yüksek Ocak-Kasım ihracatına 
ulaştı” ifadelerini kullandı. 

“YEŞİL DÖNÜŞÜM  
ÖNCELİĞİMİZ” 
Bu yılın Ocak-Kasım 

döneminde 1 milyar 242 
milyon dolarlık ihracata 
imza atan UTİB’in, 
2023 yılı hedefinin 1 
milyar 750 milyon dolar 
olduğunu açıklayan Taş-
delen Engin, “Katma de-
ğerli üretim, etkin yurt 
dışı fuar katılımları, ticari 

alım heyetlerinin de desteğiyle yıl sonuna 
kadar hedefimize ulaşacağımıza inanı-
yorum. Ancak, bu hedefin gerçekleşmesi 
için ihracatçıların finansmana erişimin-
deki engellerin ortadan kaldırılması ve 
ilave desteklerin hayata geçirilmesi önem 
arz ediyor. Nitelikli büyümede süreklilik 
sağlanması için ihracatçının ve sanayi-
cinin finansman sıkıntısının giderilmesi 
şart. Öte yandan tüm dünyanın günde-
mindeki Avrupa Yeşil Mutabakatı çer-

çevesinde ilk dönüşüm faaliyetlerinin 
tekstil sektöründe başlatılmış olması 
da Türk tekstilinin avantajlı konu-
munu korumasını sağlayacak önemli 
bir adım. Özellikle Avrupalı büyük 

markalar için üretimde çevresel 
hassasiyetlerin gözetilmesi, 
ülkemiz tekstil sanayisinin 
sürdürülebilirliği açısından 
ürün maliyetlerinden de ön-
celikli” dedi. 

“FUARLARLA TÜM  
DÜNYAYA 

DOKUNUYORUZ” 
UTİB’in 2022’de gerçek-

leştirdiği çalışmalara da de-

ğinen Başkan Taşdelen Engin, “Tekstil 
sektörü, dünyadaki sürekli değişime 
ayak uydurabilmek için büyük bir 
evrim geçirmiştir. Dijital ve ekolojik 
bu dönüşüme sektörümüz de hızlı ve 
sağlam bir şekilde adapte olmuştur. 
Sürdürülebilirlik, yeşil ekonomi ve di-
jitalleşme konularını gündemin en üst 
sıralarına aldık ve üzerinde durmadan 
çalıştık. Tekstil sektörünün ekosiste-
mini geliştirmek adına gerçekleştirdi-
ğimiz Ev Tekstili Tasarım Yarışması 
ve TechXtile Start-Up Challenge pro-
jemiz ile girişimcilerimizi desteklerken, 
Ar-Ge, inovasyon ve tasarım kültürünü 
sektörümüze entegre edebilmeyi he-
defledik. Öte yandan gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında milli katılım or-
ganizasyonu gerçekleştirdiğimiz fuarlar 
sayesinde her biri bölgemizde üretilen 
çeşitli ipliklerden ortaya çıkan geniş 
kumaş ve giysi yelpazemiz tüm dün-
yaya dokundu. Bunları yaparken hem 
ihracatımızı sürdürülebilir kılıyor hem 
de sürdürülebilir ürünlerin payını ar-
tırmaya devam ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. (Bülten)
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EYT’lilerin 
maaşı ne zaman 
bağlanacak? 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 
emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) 
aylık bağlama işlemlerinin, ilgili 
kanunun yürürlüğe girmesinin ar-
dından en kısa süre tamamlana-
cağını bildirdi. SGK’den yapılan 
açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, dün EYT ko-
nusuyla ilgili açıklamalarda bulun-
duğu ve meselesinin yaş şartı aran-
madan çözüme kavuşturulacağını 
belirttiği hatırlatıldı. 

Düzenleme, henüz yasalaşma 
sürecini tamamlamadığı halde çok 
sayıda vatandaşın gerek e-Devlet 
gerekse doğrudan başvuru yoluyla 
SGK’den aylık talebinde bulunduğu 
belirtilen açıklamada, şu ifadeler 
kullanıldı: “Konuya ilişkin kanun, 
yürürlüğe girmeden yapılan bu ta-
leplere istinaden kurumumuzca 
aylık bağlama işlemi yapılması yasal 
olarak mümkün değildir. İlgili dü-
zenleme yürürlüğe girdikten sonra 
kurumumuzdan aylık talebinde 
bulunulması halinde aylık bağlama 
işlemleri en kısa sürede sonuçlan-
dırılacaktır. Ayrıca yazılı ve görsel 
medyada kendisini uzman olarak 
tanımlayan kişilerin açıklamalarına 
itibar edilmemesi, sadece Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 
yapılan açıklamalara göre hareket 
edilmesi, sürecin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesini sağlayacaktır.” (AA)

Merkez Bankası 
rezervleri 128,4 
milyar dolar oldu   

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası (TCMB) toplam rezervleri 23 
Aralık haftasında bir önceki haftaya 
göre 1 milyar 82 milyon dolar azalarak 
128 milyar 429 milyon dolara geriledi. 
TCMB tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna 
göre, 23 Aralık itibarıyla Merkez Ban-
kası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 
657 milyon dolar azalışla 82 milyar 
938 milyon dolara indi. Brüt döviz 
rezervleri, 16 Aralık’ta 85 milyar 595 
milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. 
Söz konusu dönemde altın rezervleri 
de 1 milyar 574 milyon dolar artarak 
43 milyar 916 milyon dolardan 45 
milyar 490 milyon dolara yükseldi. 
Böylece Merkez Bankası’nın toplam 
rezervleri, 23 Aralık haftasında bir 
önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 
milyon dolar azalışla 129 milyar 511 
milyon dolardan 128 milyar 429 mil-
yon dolara indi. (AA) 

Dijital Türk  
lirasında ilk ödeme 
gerçekleştirildi   

Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası (TCMB), Dijital Türk Lirası Pro-
jesi’nin birinci faz çalışmaları kapsa-
mında, dijital Türk lirası ağı üzerindeki 
ilk ödeme işlemlerinin başarılı bir şe-
kilde gerçekleştirildiğini duyurdu. 
TCMB’den yapılan duyuruda, dijital 
Türk lirası ağı üzerindeki ilk ödeme 
işlemlerinin başarılı bir şekilde ger-
çekleştirildiği belirtilerek, teknoloji 
paydaşlarıyla yürütülen dar kapsamlı 
ve kapalı devre pilot uygulama test-
lerine 2023’ün ilk çeyreğinde devam 
edileceği bildirildi. (AA)

UTİB’in 2023 ihracat 
hedefi 1,75 milyar dolar 

Türk tekstil 
sektörünün tüm 

zorluklara rağmen 
2022’de başarılı bir 

performans 
sergilediğini belirten 

UTİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Pınar Taşdelen 

Engin, “UTİB olarak 
2023’te 1,75 milyar 

dolar ihracat yapmayı 
hedefliyoruz” dedi. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, Antalya Havalimanı Ter-
minal Binası’nda incelemelerde bulunup 
çalışmalar hakkında brifing aldıktan 
sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. 
Antalya Havalimanı’ndaki yeni terminal 
inşaatlarının devam ettiğini hatırlatan 
Karaismailoğlu, istişarelerde bulunup 
kentin geleceği için önemli adımlar ata-
caklarını söyledi. Karaismailoğlu, Antal-
ya’daki süren projelerin hızlandırılması 
ve yeni talepler ile ilgili önemli görüşmeler 
yapacaklarını anlattı. Antalya’nın dün-
yanın önemli turizm merkezlerinden ol-
duğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Ge-
lişen, büyüyen Türkiye’nin ve bunun ca-
zibesini artıran Antalya’nın önündeki 
tüm sıkışıklıkları kaldırmak, gelecek yıl-
larda önümüze gelecek problemleri bu-
günden çözmek için önemli adımlar atı-
yoruz.” diye konuştu. 

“YOLCU KAPASİTESİ  
80 MİLYONA ÇIKACAK” 
Antalya Havalimanı için geçen yıl 

aralık başında önemli ihale yaptıklarını 
vurgulayan Karaismailoğlu, “Burada 750 
milyon avroluk bir yatırım planladık 
çünkü önümüzdeki yıllardaki ta-
lebi karşılamak için 
bu yatırımı yap-
mamız gerekiyor-
du. İç ve dış hat-
lar terminali, 
mevcut kule-

lerin yenilenmesi VIP, CIP binalarının 
düzenlenmesi ve bunların sonucunda 
buradaki 35 milyon olan yolcu kapasi-
tesini 80 milyona çıkarmak için önemli 
bir ihale yaptık.” ifadelerini kullandı. Ka-
raismailoğlu, devletin bütçesinden bir 
kuruş çıkmadan söz konusu yatırımı iş-
letmeciye yaptırdıklarına dikkati çekerek 
şöyle konuştu: “Ayrıca 2025 sonrasında 
25 yıllık işletme süreci için de 8 milyar 
555 milyon avro kira geliri garantisiyle 
bu ihalemizi tamamladık. Bu 8 milyar 
555 milyon avroluk işletme kira getiri-
sinin de yüzde 25’i olan 2 milyar 138 
milyon avroyu da geçen kasım ayında 
devletimizin bütçesine koyduk.” 

“HAVACILIK SEKTÖRÜNDE  
SON 20 YILDA ADETA  
TARİH YAZIYORUZ” 
Karaismailoğlu, havacılık sektöründe 

salgınla beraber zorluklar yaşadıklarını 
anımsatarak yıl sonu itibarıyla 2019 
yolcu sayılarına yaklaşmaya başladıklarını 
bildirdi. Gelecek yılın çok daha verimli 
olacağını ifade eden Karaismailoğlu, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: “Havacılık 
sektöründe son 20 yılda adeta tarih ya-
zıyoruz. 2002’de Türkiye genelindeki ha-
vacılık sektöründeki yolcu sayısı sadece 
30 milyondu. 2019’a geldiğimizde bunu 
210 milyona çıkardık. Hava yolunu halkın 

yolu yaptık. 26 olan havalimanı 
sayımızı 57’ye çıkarmıştık. De-
vam eden Çukurova, Yozgat 
ve Bayburt-Gümüşhane ha-
valimanımızla birlikte bunu 

60’a çıkartacağız. İstanbul Ha-
valimanı dünyanın enle-

rinden biri. Dün-
yanın transit 

m e r k e z i . 
Kamu özel iş-

b i r l i ğ i y l e 
çok başarı-

lı bir iş 
gerçek-
l e ş t i r -
d i k . ” 

(AA)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Baş-
kanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye pi-
yasalarındaki 2022 yılı gelişmeleri ve 
2023 öngörülerine ilişkin AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul’da 
BIST 100 endeksinin, 2022’de yüzde 
200’e yaklaşan, dolar bazında da yüzde 
100’den fazla getiri ile ekonomik geliş-
melerden olumsuz etkilenen küresel en-
dekslerden oldukça olumlu ayrıştığını 
ifade etti. Borsa İstanbul’un; sadece yatı-
rımcısına değil, aynı zamanda şirketlere 
de kolay ve sürdürülebilir finansman kay-
nağı temin ettiğini belirten Gönül, yatı-
rımcı sayısı, halka arz edilen şirket sayısı, 
halka arz edilen şirketlerin halka arz bü-
yüklükleri, muhtelif sektör endeksleri ve 
piyasa değerleri gibi birçok parametrede 
2022’de kayda değer artışlar yaşandığını 
kaydetti. 

Gönül, şöyle devam etti: “24 Aralık 
itibarıyla pay piyasasında yatırımcı sayısı 
3,7 milyona yaklaşırken, piyasa değeri 
de 6,1 trilyon lirayı aşmıştır. Yılın son 
haftasına girilirken 42 şirketin halka 

arzına onay verildi. Halka arzı gerçekleşen 
söz konusu şirketlerin halka arz büyük-
lüklerinin toplamı 19 milyar lira civarında 
bulunmaktadır. Kurulumuzda halka arz 
süreci devam eden şirketler de mevcut. 
Özellikle halka arzlarda yaşanan artış ve 
halka arzlara yönelik talep, sermaye pi-
yasalarımızın önemini ve gelişim potan-
siyelini vurgulamaktadır. Sermaye piya-
salarında 2022’de yakalanan ivme önemli 
bir gösterge. Kurulumuz, sermaye piya-
salarının geliştirilmesi için faaliyetlerine 
hızla devam edecektir.” 

İbrahim Ömer Gönül, finansal okur-
yazarlık çalışmalarını hızlandırdıklarını 
ve 2023 yılında bu alanda önemli proje-
lerin hayata geçirileceğini bildirdi. Finansal 
teknolojiler ve dijital kanallar vasıtasıyla 
piyasalar, araçlar ve riskler gibi konularda 
yatırımcılar için bilgilendirici içerikler 
ve görsellerin yayımlanmasının plan-
landığını aktaran Gönül, “Ayrıca, yatı-
rımcıların sosyal medya aracılığıyla yayılan 
yanlış haberler yerine lisanslı profesyo-
nellerden tavsiye alarak daha güvenli 
yatırım yapmalarına olanak sağlayacak 
lisanslı bireysel yatırım danışmanlığına 
ilişkin çalışmalar da sürmektedir.” dedi. 
Gönül, aracı kurumların kendi internet 
sitelerinde yayımlanan ve borsada işlem 
gören şirketlere yönelik analiz raporla-
rının, teknik önerilerin, model portföyün, 
yatırımcılar tarafından takibinin kolay-
laştırılması amacıyla tek bir platformdan 
erişilebilirliğinin sağlanması hususunda 
da çalışmaların devam ettiğini bildirdi. 
(AA)

“Yatırımlarımızın yüzde 60’tan  
fazlasını demir yoluna yapıyoruz”     
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, 
ulaştırma yatırımlarının 
yüzde 60’tan fazlasını demir 
yoluna yaptıklarını belirterek 
“100 yılda yapılabilecek işleri 
20 yıla sığdıran bir Türkiye 
var artık.” dedi.

SPK Başkanı Gönül, özellikle 
halka arzlarda yaşanan artış ve 
halka arzlara yönelik talebin, 
sermaye piyasalarının önemini 
ve gelişim potansiyelini 
vurguladığını belirterek, 
2022’de sermaye piyasalarında 
yukarı yönlü bir ivme 
yakalandığını söyledi.

Gönül:  
“Sermaye 
piyasalarında 
yakalanan 
ivme önemli 
bir gösterge” 

Gönül:  
“Sermaye 
piyasalarında 
yakalanan 
ivme önemli 
bir gösterge” 
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ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG (OG)  

Elektrik Tesisi Yapım İşleri  
İHALE İLANI

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 Yönetmeni) 
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. İhalelere İlişkin Bilgiler: 
2.1. İhale Kayıt Numaraları: 

Yukarıda İhale Kayıt Numaraları verilen işler ayrı ayrı ihale edilecek olup ihale sonucunda her 
grup için ayrı sözleşme imzalanacaktır. 
2.2. İşin Süresi: 1 Yıl (tüm ihaleler için) 
2.3. İhale Tarih-Saati: İlanın 2.1 maddesinde belirtilmiştir. 
2.4. İhale Dokümanı Nihai Talep Tarih-Saati: 07.01.2023 15.00 (tüm ihaleler için) 
2.5. Teklif Teslim Nihai Tarih-Saati: 10.01.2023 09.00 (tüm ihaleler için) 
2.6. İhale Adresi: Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.  
Çırpan Mah. Stadyum Cad. No: 40 Osmangazi / BURSA 
3. İhalelere Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri: 
3.1. İhalelere katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslim ya da KEP üzerinden talep 
edilmesi zorunludur.  
3.2. İhalelere katılım için isteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunlu değil-
dir. 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. İhalelerimize kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen veya mahkeme kara-
rıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mü-
cadele 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 ihalelere katılamazlar. 
3.5. Konsorsiyumlar ihalelere katılamazlar. 
3.6. İhalelere kısmi teklif verilemez. 
3.7. İhalelere katılım için toplam teklif tutarının en az %3 ‘ü oranında Geçici Teminat verilecektir. 
3.8. İhaleleri kazanan katılımcılar ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak 
olup sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %5 ‘i 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 il-
gili meslek odasından aldığı tescil belgesini sunacaktır. 
3.10. Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir. 
3.11. İhalelerin yapıldığı yıldan önceki yıla veya son iki yıla ait (Son iki yıla ait değerlerin aritmetik 
ortalaması dikkate alınacaktır.) teklif tutarının en az % 50 ‘si oranında İş hacmini gösteren belge 
sunulacaktır.  
3.12. Benzer işlere ait, ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye ait 
olmak üzere teklif tutarının en az % 50 ‘si oranında İş Deneyim Belgesi sunulacaktır. 
Benzer İşler: Elektrik Dağıtım, İletim ve Üretim Şirketlerine yapılmış KET/ Yapı Bağlantı/ ENH/ 
AG-YG (OG) Elektrik Tesis Yapım İşleri 
3.13. İhale konusu hizmetlerin karşılanabilmesi için gerekli alt yapı, makine teçhizat, araç, do-
nanım, yazılım, personel gereksinimi ve bunların mevcut sisteme entegrasyonu gereksinim 
şartları İhale Dokümanında tanımlandığı şekilde sağlanacaktır. Bu hususta taahhütnameler 
(Teknik Personel ve Makine-Teçhizat Taahhütnamesi) verilecektir. 
3.14. İstekli onaylanmış Yer Görme Belgesini teklifinde sunacaktır. Yer Görme Belgesi ihale ta-
rihinden iki gün öncesine kadar firma yetkilisi tarafından Satınalma ve Sözleşmeler Direktörlü-
ğüne onaylatılabilir. 
3.15. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 
4. Yerli İstekli Katılım Sınırlamasına İlişkin Kriter 
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 adresinde bu-
lunan 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) adresine 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 
belirtilmiştir. 
İhale ilanına ayrıca www.uedas.com.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve gerekti-
ğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir. 
İlanen Duyurulur. 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01759545

İhale Kayıt No      İhale Konusu                                                                               İhale Tarih-Saati 
UEDAŞ 23-032     UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri  10.01.2023 09.30 
                              (İnegöl 1. grup) 
UEDAŞ 23-033     UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri  10.01.2023 10.10 
                              (Mustafakemalpaşa 1. grup) 
UEDAŞ 23-034     UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri  10.01.2023 10.50 
                              (Nilüfer 4. grup) 
UEDAŞ 23-035     UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri  10.01.2023 11.30  
                              (Osmangazi 2. grup) 
UEDAŞ 23-036     UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri  10.01.2023 12.10 
                              (Yıldırım 1. grup)

Bakan Soylu, Polis Müzesi Şehit Demet 
Sezen Konferans Salonu’nda düzenlenen 
“81 İl Emniyet Müdürlüğü Personel İstişare 
Toplantısı”nda bir araya geldiği polis me-
murlarına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın selam ve sevgilerini iletti. Dün-
yada genel bir güvenlik sorunu olduğunu 
ve Türkiye’nin de bu ortamdan etkilendi-
ğini belirten Soylu, “Haliyle bu durum, 
tüm iç güvenlik birimlerimizin yükünü 
artırıyor. Bugün polisimiz de jandarmamız 
da sahil güvenliğimiz de 20 yıl öncesinden 
çok daha yüksek bir tehdit ortamıyla karşı 
karşıyadır. Suçun hem miktarı hem de çe-
şidi artmaktadır. Eskiden siber suç diye 
bir şey yoktu ama bugün var. Teröristler, 
bomba eğitimlerini YouTube üzerinden 
alıyorlar. En son İstiklal Caddesi’ndeki 
patlama da bunun en bariz örneklerinden 
biridir.” ifadelerini kullandı. 

Soylu, Türkiye’nin kalkınmasına ve ge-
lişmesine yönelik hem fiili hem de propa-
ganda anlamında bir saldırı olduğunu ak-
tararak “Polis teşkilatı, diğer teşkilatlarımız 
gibi her iki saldırının da tam göbeğinde 
bulunmaktadır. FETÖ’cü sosyal medya ya-
pılanmalarından tutun, kaçak mafya or-
ganize suç örgütü mensuplarına kadar, 

‘Devlet uyuşturucu ticaretine ortak’ diyecek 
kadar şuurunu kaybetmiş figüranlara kadar 
hepsinin hedefinde bu devlet ve Türk 
polisi var.” diye konuştu. 

“TÜRK POLİSİ, MİLLETİN TA 
KENDİSİDİR” 

Polis teşkilatını, sürekli olarak milletle 
karşı karşıya getirmeye çalışan karanlık 
bir akıl olduğunu anlatan Soylu, “Oysa 
anlamadıkları şudur, Türk polisi zaten 
milletin ta kendisidir, milletin teşkilatıdır, 
milletle karşı karşıya gelmez, gelemez.” 
dedi. Soylu, polis teşkilatının yaklaşık 363 
bin personelle tarihinin en yüksek kap-
asitesine sahip olduğuna işaret ederek 15 
Temmuz darbe girişiminin açtığı derin 
yaraların ardından bu noktaya kolay ge-
linmediğini vurguladı. FETÖ’cülerin, Polis 
Bakım ve Yardım Sandığının (POLSAN) 
bile içini boşalttıklarını söyleyen Soylu, 
“Allah’a çok şükür, bugün orayı da ayağa 
kaldırdık. Bugünkü parayla, 30 yıl sonra 
emekli olacak bir polis sandığı üyesi, 30 
yıllık, yaklaşık 1 milyon 300 bin lira ile 1 
milyon 500 bin lira arasında emekli maaşı 
alacak. Yani bunu, bundan önce hayal ede-
bilmek elbette mümkün değildi. Polis san-
dığının bu yılki karı 2 milyarın üstüne 
çıktı. Bunu, bundan 4 yıl önce hayal ede-
bilmek bile mümkün değildi.” diye konuştu.  

“TARİHİMİZİN EN GÜÇLÜ  
DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ” 
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş 

da Emniyet Teşkilatının 177 yıldır milletin 
huzuru ve güvenliği için görev başında 
olduğuna işaret ederek “Hem çok nitelikli 
ve kaliteli personel yapımız hem sahip ol-
duğumuz çok güçlü teknik altyapı, fiziki 
imkanlar hem de kullandığımız çok güçlü 
ekipmanlar itibarıyla tarihimizin en güçlü 
dönemini yaşıyoruz.” dedi. (AA)

Bakan Çavuşoğlu, son günlerde Yunan bası-
nındaki özellikle Girit’in çevresinde kara sularının 
12 mile çıkarılacağına dair haberlere ilişkin, 
“Değil 12, Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişle-
mesine izin vermeyiz. Meclisimizin bu konuda 
1995’te aldığı karar nettir ve halen geçerlidir. 
Yunanistan’ı bir kez daha uyarıyoruz: Arkana 
almaya çalıştıklarına güvenerek sahte kahramanlık 
peşinde koşma. Maceraya atılma. Sonu sizin 
için hiç iyi olmaz!” dedi.  

Çavuşoğlu, Ankara’da basınla 2022 değer-
lendirme toplantısında konuştu. Yunanistan’la 
yılın başında diyalog kanallarını işletmeye çalış-
tıklarını anımsatan Çavuşoğlu, istişari görüş-
melerin 64’üncüsünü şubatta gerçekleştirdiklerini 
belirtti. Çavuşoğlu, daha sonra Yunanistan Baş-
bakanı Kiryakos Miçotakis’in Türkiye aleyhine 
kampanya başlatması, Ege’deki tahrikler, soykırım 
iddiaları ve Batı Trakya Türklerine baskılar ne-
deniyle bu diyaloğu askıya aldıklarını anlattı. 

Yunanistan’ın gayri askeri statüdeki adalarda 
yaptığı ihlaller konusunda Birleşmiş Milletlere 
(BM) 2021’de iki mektup verdiklerini ifade eden 
Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, Lozan ve Paris an-
tlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerini 
yerine getirmediği takdirde egemenlik haklarını 
Türkiye’ye karşı öne süremeyeceğini kayda ge-
çirdiklerini dile getirdi. Çavuşoğlu, Yunanistan’ın 
Türkiye’ye cevaben verdiği mektupların siyasi 
içerikli olduğunu ve Türkiye’nin, Atina yöneti-
minin ikinci mektubuna cevaben eylülde üçüncü 
mektubunu BM’ye ilettiğini aktardı. 

Son günlerde Yunan basınındaki özellikle 
Girit’in çevresinde kara sularının 12 mile çıkarı-
lacağına dair haberlere değinen Çavuşoğlu, “Bizim 
bu konudaki tutumumuz net. Değil 12, Ege’de 1 
mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz. 
Meclisimizin bu konuda 1995’te aldığı karar 
nettir ve halen geçerlidir. Yunanistan’ı bir kez 
daha uyarıyoruz: Arkana almaya çalıştıklarına 
güvenerek sahte kahramanlık peşinde koşma. 
Maceraya atılma. Sonu sizin için hiç iyi olmaz!” 
diye konuştu. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin 
terörle mücadelesinde bazı müttefik ülkelerin 
takındığı tutumu eleştirerek, “Müttefiklerimiz 
ise maalesef destek değil, köstek olmaya devam 
ediyorlar. Paris’teki saldırılar, teröristle kol kola 
girmenin bedelini bir kez daha gösterdi. ” dedi. 
Bakan Çavuşoğlu, Ankara’da basınla 2022 de-

ğerlendirme toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, 
2022’de küresel belirsizliklerin arttığını, Rusya-
Ukrayna savaşı ve akabinde patlak veren gıda 
ve enerji krizi ile küresel ekonomik durgunluk 
ve enflasyonun yıla damgasını vurduğunu be-
lirtti. 

Türkiye ve BM arabuluculuğunda imzalanan 
tahıl koridoru anlaşmasına da değinen Çavuşoğlu, 
“BM ile İstanbul Tahıl Anlaşması’nı hayata ge-
çirdik. Bilahare, uzatılmasını sağladık. Böylece 
küresel gıda kriziyle mücadeleye önemli bir katkı 
sağladık.” diye konuştu. Çavuşoğlu ayrıca Tür-
kiye’nin, Zaporijya Nükleer Santrali’ne dair risk-
lerin kontrol altında tutulmasına yardımcı ol-
duğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir 
takasına da aracılık ettiğini anımsattı. 

“TÜRKİYE, KÜRESEL SİSTEMDE  
ÖNEMLİ BİR AKTÖR HALİNE GELDİ” 
Türkiye’nin dış politikada oynadığı role de-

ğinen Çavuşoğlu, “Cumhurbaşkanımızın lider 
diplomasisi ve iki ülkeyle yıllara dayanan güven 
ilişkisi, Türkiye’yi merkezi bir konuma getirdi. 
Küresel sistemde önemli bir aktör haline geldik.” 
dedi. Çavuşoğlu, terörle mücadelenin gündem-
lerindeki en önemli konulardan biri olduğunu 
ve bu konuda yürüttükleri diplomatik çabalara 
işaret ederek “Yoğun gayretlerimiz sonucunda, 
NATO Stratejik Konsepti, terörizmi, İttifak’a 
temel iki tehditten birisi olarak teyit etti. İsveç 
ve Finlandiya’nın NATO üyelikleri bağlamında, 
teröre ilişkin kaygılarımızı müttefiklerin gün-
demine tekrar soktuk. PKK’nın yanı sıra PYD-
YPG ve FETÖ’yü ismen belirten bir metne ilk 
kez zirve bildirisinde atıf yapıldı.” ifadelerini 
kullandı.  

Terörle mücadelede bazı müttefik ülkelerin 
tutumunu eleştiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 
“Müttefiklerimiz ise maalesef destek değil, köstek 
olmaya devam ediyorlar. Paris’teki saldırılar, te-
röristle kol kola girmenin bedelini bir kez daha 
gösterdi. Hep söyledik: Ateşle oynayan bir gün 
kendini de yakar. Umarız müttefiklerimiz bundan 
gerekli dersleri çıkarır ve terörle mücadelede 
daha samimi davranır.” Çavuşoğlu, Fetullahçı 
Terör Örgütüyle (FETÖ) mücadeleye de devam 
ettiklerini, bu yıl Liberya’daki FETÖ okulunu 
resmi makamların devraldığını, Arnavutluk’ta 
FETÖ iltisaklı kreş ve okulun kapatıldığını, Orta 
Afrika Cumhuriyeti’nin FETÖ okullarını Maarif 
Vakfına devretme kararı aldığını kaydetti. (AA)

Çavuşoğlu: “Yunanistan’ın 1 mil 
dahi genişlemesine izin vermeyiz” 

Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, 

“Değil 12, Ege’de 
(Yunanistan’ın)  

1 mil dahi 
karasuyu 

genişlemesine izin 
vermeyiz. 

Meclisimizin bu 
konuda 1995’de 

aldığı karar nettir 
ve halen 

geçerlidir.” 
ifadelerini  

kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“2024 yılında yürürlüğe 
girecek 4 grup uygulaması 
kalkacak. Şark görevini bitiren 
personelimizin batı illerinde 
görev süresini tamamlaması 
halinde, zorunlu yer 
değişikliğine tabi tutulması 
durumu kaldırılacak.” dedi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, dün beraberinde Milli İstih-
barat Teşkilatı (MİT) Başkanı Ha-
kan Fidan ile Ankara’dan Rusya’nın 
başkenti Moskova’ya gitti. Vnukova 
Havalimanı’nda Rus yetkililer ile 
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi 
Mehmet Samsar ve diğer ilgililer 
tarafından karşılanan Akar ve Fi-
dan, doğrudan Rusya Savunma Ba-
kanlığına geçti. Burada Milli Sa-
vunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı 
Fidan, Rusya Federasyonu Savunma 
Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Sa-
vunma Bakanı Ali Mahmud Abbas 

ile Rusya Federasyonu ve Suriye 
istihbarat başkanlarıyla üçlü top-
lantıda bir araya geldi. İki saate 
yakın süren toplantının ardından 
yurda dönüş öncesi toplantıya iliş-
kin değerlendirmesi sorulan Bakan 
Akar, “Toplantıda Suriye ve bölge-
deki durumun bir an önce olumlu 
yönde gelişmesi, sulhun, sükunun, 
istikrarın sağlanması için neler ya-
pılabileceğini görüştük.” diye ko-
nuştu. 

Türkiye’nin görüş ve değerlen-
dirmelerini aktardıklarını, diğer ta-
rafların değerlendirmelerini dinle-
diklerini belirten Akar, şunları söy-
ledi: “Bizim toplantıda dile getir-
diğimiz en önemli hususlardan biri 
terörle mücadele oldu. Başta Suriye 
ve Irak olmak üzere tüm komşula-
rımızın toprak bütünlüğüne, ege-
menlik haklarına saygılı olduğu-
muzu, tek amacımızın terörle mü-
cadele olduğunu, başka bir amacı-
mızın bulunmadığını vurguladık. 
Suriye için de tehdit oluşturan 
PKK/YPG, DEAŞ gibi terör örgütü 

üyelerini etkisiz hale getirmeyi 
amaçladığımızı ifade ettik. Ülke-
mizin, milletimizin ve hudutları-
mızın güvenliğini sağlamak için 
gayret gösterdiğimizi söyledik. Ay-
rıca yapacağımız bu çalışmalar çer-
çevesinde Suriye’den Türkiye’ye 
daha fazla göçün olmaması için gay-
ret gösterdiğimizi dile getirdik. Su-
riye sorununun BMGK 2254 sayılı 
kararı çerçevesinde tüm unsurları 
kapsayıcı ve bütüncül şekilde çö-
zülmesi gerektiğini vurguladık. Bu 
manada önümüzdeki günlerde ger-
çekleştirilecek çalışmaların bölgede 
ve Suriye’de barışa ve istikrara giden 
yolda ciddi katkılar sağlayabileceğini 
değerlendiriyoruz.” Üçlü toplantı-
ların devam etmesi konusunda mu-
tabakata vardıklarını açıklayan Akar, 
“Temennimiz bir an önce bölgeye 
barışın, huzurun, istikrarın gelmesi. 
Bunun için bugüne kadar yaptığımız 
gibi bundan sonra da bize düşen 
görevleri yapmaya devam edecek, 
gerekli katkıları sağlayacağız.” dedi. 
(AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Beştepe Millet Kongre ve Kül-
tür Merkezinde gerçekleşen “1 Milyon 
İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilen-
dirme Programı”nda konuştu. Hemen 
her alanda teknolojinin çok ciddi 
yansımaları olduğuna dikkat çeken 
Erdoğan, özellikle bilgi teknolojileri 
alanında son yıllarda yaşanan geliş-
melerin vatandaşların işlerini kolay-
laştırdığını ifade etti. Ülke ekono-
misinde sürdürülebilir büyümenin 
sağlanabilmesi için teknolojideki iler-
lemeleri yakından takip ettikleri kay-
deden Erdoğan, teknolojinin geliş-
mesinin nitelikli iş gücü ihtiyacını 
ortaya çıkardığını kaydetti. Özellikle 
ileri teknolojiye dayalı ürünlerin 
programlanması ve katma değeri 
yüksek yazılımların geliştirilmesi 
projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda 
çalışana ihtiyaç duyulduğunu söyle-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “El-
bette okullarımızda ve üniversitele-
rimizde bu alanda eğitim alan mezun 
sayımızı artırmaya gayret ediyoruz. 
Hızla değişen teknolojinin yakın ge-
lecekte günümüzde var olan birçok 
mesleğin yerine yenilerini ikame ede-
ceğini farkındayız. Ortaya çıkacak 
yeni meslek ve berilere dair talebi 
hızla karşılamak için mevcut meka-
nizmalar dışında araçları da devreye 
alıyoruz” açıklamasını yaptı. 

“BEŞ ÖNEMLİ UNSUR  
KALKINMAMIZIN TEMELİNİ  
TEŞKİL EDİYOR” 
Ar-Ge merkezleri, teknoparklar, 

ve kuluçka merkezi destekleriyle ter-
sine beyin göçü teşviklerinde önemli 
bir yere gelindiğini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ulusal girişimci 
teknoloji girişimciliği stratejisi ile 
2030 yılına kadar 100 bin teknoloji 
girişimi kurma kararlılığımızı geçti-
ğimiz aylarda ilan ettik. İşbaşı eğitim 
programları süresini 9 aya yükselttik. 
Bilişim başta olmak üzere çeşitli alan-
larda istihdamı artıracak yeni projeler, 
yeni programlar hayata geçiriyoruz. 
Zira beş önemli unsur kalkınmamızın 
temelini teşkil ediyor. Bunlar yatırım, 
istihdam, üretim, ihracat, cari fazla 
yoluyla büyüme. Nitelikli iş gücünü 
artırma gayesiyle 2020 yılında baş-
lattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı 
projemiz bu anlayışla ortaya çıktı” 
şeklinde konuştu. 

Milli Eğitim Bakanlığının proje-
deki adayların ölçme değerlendirme 
sürecini yürüttüğünü kaydeden Er-
doğan, “Bugüne kadar 20 bine yakın 
öğrencimizin ölçme değerlendirme 
sonuçlarını işverenlerle paylaşarak, 
“Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız 
projedeki eğitim içeriklerinin zen-
ginleştirilmesine katkı yapıyor. Tek-
nolojinin durduğunuzda geri kaldı-
ğınız bir alan olduğunu asla unut-
madan eğitim programlarımızı sürekli 
yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakan-
lığımız proje çalışmalarının gençlik 
merkezlerimizde yaygınlaşmasını te-
min ediyor” açıklamasını yaptı. 

500’DEN FAZLA İŞ İLANINA  
10 BİNDEN FAZLA  
GENÇ BAŞVURDU 
Türkiye’nin en büyük şirketlerinin 

de aralarında olduğu 237 şirket ta-
rafından açılan 500’den fazla iş ila-
nına 10 binden fazla gencin başvur-
duğunu dile getiren Erdoğan, “Özel 
ve kamu bankalarıyla yapılan çevri-
miçi işe alım yarışmalarında başarılı 
olanlar hemen görevlerine başladı. 
Ülkemizin en çok genç nüfusuna sa-
hip şehri Şanlıurfa’da düzenlenen 
istihdam garantili eğitim programı 
da başarıyla sonuçlandı. Programa 
destek veren herkese teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullandı. Teknoloji 

alanında atılacak adımların temelinde 
bilim olduğuna dikkat çeken Erdoğan, 
“Bilimin kaleleri olarak gördüğümüz 
üniversitelerimizin rektörlerine bilim 
ve teknoloji odaklı olmayan eğitim 
sisteminin çağrı yakalayamayacağını 
ve bizi hedeflerimize ulaştıramaya-
cağını hatırlatmak isterim. Teknoloji 
alanındaki girişimcilerin ülkemizin 
ekonomik büyümesindeki önemini 
son yıllarda milyar dolarlık değerle-
meye ulaşan bilişim şirketlerimize 
bakarak daha iyi görebiliriz. Gençle-
rimizin iş, ürün, oyun fikriyle kur-
dukları girişimciler vasıtasıyla gir-
dikleri yolda elde ettikleri başarılarla 
bizler de gurur duyuyoruz” diye ko-
nuştu.  

“TÜRKİYE’NİN DİJİTAL  
DÖNÜŞÜMÜNE DE  
KATKI SAĞLIYORUZ” 
Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde 

çok fazla sayıda bu tür başarı ör-
neklerini ülkemize birlikte kazandı-
racağız. Bilişim sektörünün bir diğer 
özelliği de mekandan bağımsız ça-
lışmaya imkan sağlamasıdır. Eskiden 
tarih kitapları insanların göçebeliğini 
yazardı, şimdi hizmetlerin göçebeli-
ğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin 
yaygınlaşması, özellikle gelişmekte 
olan illerimizdeki gençlerimizin kat-
ma değeri yüksek bilgi teknolojiler 
alanında istihdamını kolaylaştırıyor. 
Biz de fırsatı değerlendirmek için 
yeni projeler geliştiriyor ve uygula-
maya geçiriyoruz. Esasen bilgi tek-
nolojilerinin hızla gelişmesi ve yay-
gınlaşmasıyla ortaya çıkan nitelikli 
personel ihtiyacını çeşitli alanlarda 
somut olarak görmeye başladık. Yerli 
otomobilimiz TOGG, üreticileri ta-
rafından bir mobil cihaz olarak ta-
nımlanıyor. Dolayısıyla bu sınıftaki 
araçların veya cihazların üretimi ya-
nında bakım ve idamesi için daha 
çok nitelikli personele ihtiyaç olacak. 
Giderek yaygınlaşan akıllı ev ve bina 
gibi sistemler artan sayıda nitelikli 
personel ihtiyacı ortaya çıkarıyor. 
Benzer örneklerin ortaya çıkmasıyla 
bilgi teknolojisi alanındaki pozis-
yonlar bugünün ve geleceğin mesleği 

olarak tanımlanıyor. Bu bakımdan 
yazılımcı istihdamı projesiyle Tür-
kiye’nin dijital dönüşümüne de katkı 
sağlıyoruz” dedi. 

Projede 7 yaşından başlayıp 70 
yaş üstüne kadar çıkan kullanıcı çe-
şitliğinin topyekun teknolojik geliş-
melerin sahiplenildiğini gösterdiğini 
ifade eden Erdoğan, “Güvenli internet 
kullanımını öğrenmek için sisteme 
dahil olan 73 yaşındaki Mehmet Bey 
de, dijital ebeveynlik eğitimi alan 51 
yaşındaki Ayşe Hanım da bu sürecin 
birer parçasıdır. 10 binlerce çocuğu-
muz aldıkları eğitimle kodlama, yapay 
zeka, siber güvenlik konularına şim-
diden hakim oldular. Benim torunum 
bile evde 2, 3 yaşında aman ya Rabbi; 
bizi solladı, gidiyor. Bu projeyle dijital 
alana giriş yapan evlatlarımızın ileride 
neler yapabileceklerini şimdiden hayal 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

7 maddelik teknoloji destek pa-
ketini açıklayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şunları kaydetti: Hazine Des-
tekli Kefalet Sistemi çerçevesinde 
açıkladığımız 200 milyar liralık des-
teğin 4 milyar liralık kısmını, Tek-
noloji Destek Paketi olarak ayırdık. 
Bu paketle teknoloji odaklı yazılım 
blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir 
gibi alanlarda KOBİ ölçeğine sahip 
teknoloji firmalarımızı destekleye-
ceğiz. İkinci müjdemiz 1 milyar lira 
kefalet limitini haiz dijital dönüşümü 
destekleme paketiyle KOBİ’lerin di-
jital dönüşüm süreçlerini tamamla-
malarını hedefliyoruz. Bu çerçevede 
KOBİ’lerimize personel desteği, in-
ternet altyapısı kurulumu ve kira-
lanması ilişkin giderler. Donanım 
desteği ve yazılım lisansı gibi alan-
larda destek vereceğiz. Üçüncü müj-
demiz; veri merkezi sektörümüzü 
geliştirmek. Uluslararası veri merkezi 
ve bulut işletmecilerini ülkemize çek-
mek amacıyla mali teşvikler yanında 
mevzuat çalışması da yapıyoruz. 
Araştırma geliştirme merkezleri ve 
teknoloji geliştirme bölgelerinde ça-
lışan bilişim personeline yüzde 100 
uzaktan çalışma desteği sağlayacağız” 
ifadelerine yer verdi. (AA)

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür 
ve Sanat Vakfı bünyesinde kurulan 
aşevi hizmete başladı. Vakıf Genel 
Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, cami 
ve külliyenin 28 Mayıs 2021’de Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı tö-
renle hizmete girdiğini hatırlattı. Tak-
sim Camii ve Külliyesi içinde kültür 
sanat merkezi, sanat atölyeleri, ki-
tabevi, kitap kafe, divan salonu ve 
Taksim Çocuk Kulübü bulunduğunu 
anlatan Gümüş, yakın zamanda ça-
lışmalarını tamamladıkları Taksim 
Camii Aşevi’ni de faaliyete geçirdik-
lerini söyledi.  (AA)

24 DEAŞ’lı 
gözaltına alındı

Sıla Şentürk’ün  
katiline ağırlaştırılmış 
müebbet  

İçişleri Bakanlığı, 8 ilde düzenle-
nen operasyonlarda terör örgütü DE-
AŞ’ın sözde emirinin de aralarında 
olduğu 24 teröristin gözaltına alın-
dığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, DEAŞ’ın faaliyetle-
rinin tespit edilmesine yönelik çalış-
malar sonucunda, Cumhuriyet Baş-
savcılıklarının talimatları doğrultu-
sunda, Jandarma Genel Komutanlığı 
TEM Daire Başkanlığı koordinasyo-
nunda 26-28 Aralık’ta operasyonlar 
düzenlendi. Operasyonlarda, Gazi-
antep’te 7, Bursa’da 6, Mersin’de 5, 
Malatya’da 2, Hatay, Kastamonu, Ko-
caeli ve Edirne’de 1’er kişi olmak 
üzere toplam 24 DEAŞ’lı terörist göz-
altına alındı. Gözaltına alınanlardan 
birinin, terör örgütünün sözde emir-
lerinden olduğu belirlendi. Şüpheli-
lerin ikametlerindeki aramalarda, çok 
sayıda doküman ve dijital materyal 
ele geçirildi. (AA)

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şen-
türk’ü öldüren Hüseyin Can Gökçek, 
“çocuğa karşı kasten öldürme” su-
çundan ağırlaştırılmış müebbet hapse 
çarptırıldı. Giresun 1. Ağır Ceza Mah-
kemesi’ndeki duruşmaya, sanık Hü-
seyin Can Gökçek tutuklu bulunduğu 
Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumu’ndan Ses ve Gö-
rüntü Bilişim Sistemi üzerinden ka-
tıldı. Sıla Şentürk’ün annesi Asiye ve 
babası Bekir Şentürk de duruşmada 
hazır bulundu.  

Sanık Gökçek, son savunmasında, 
çok pişman olduğunu ifade ederek, 
“Pişmanlığımı daha önceki duruş-
malarda dile getiremedim. İfademde 
de eksik cümleler kurdum. Soğuk-
kanlılıkla işlemedim. Ölümü hak edi-
yorum. Kısasa kısas olmasından ya-
nayım. Ailemin yüzüne bile bakamı-
yorum böyle bir suç işlediğim için. 
Psikolojim bozuk. Çok pişmanım 
bunu yaptığım için.” diye konuştu. 

Savcılığın mütalaasını sunduğu 
duruşmada, aile avukatları sanığın 
canavarca hisle, tasarlayarak ve kasten 
çocuğu öldürme suçundan cezalan-
dırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, 
duruşmaya verilen aranın ardından 
kararını açıkladı. Hüseyin Can Gök-
çek’e maktul Sıla Şentürk’e yönelik 
eylemi nedeniyle “çocuğa karşı kasten 
öldürme” suçundan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası veren heyet, 
sanığın cezasında da haksız tahrik 
indirimi uygulamadı. (AA)

Taksim Camii Aşevi 
hizmete başladı 

Erdoğan: “Teknoloji Destek 
Paketine 4 milyar lira ayırdık”  
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Hazine 
Destekli Kefalet Sistemi 
kapsamında 
açıkladığımız 200 milyar 
liralık desteğin 4 milyar 
liralık kısmını, Teknoloji 
Destek Paketi olarak 
ayırdık.” dedi.

Akar: “Suriye sorunu bütüncül şekilde çözülmeli”   
Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Moskova’daki 
üçlü toplantıyla ilgili, 
“Suriye sorununun BMGK 
2254 sayılı kararı 
çerçevesinde tüm unsurları 
kapsayıcı ve bütüncül 
şekilde çözülmesi gerektiğini 
vurguladık.” dedi.
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n Polis İmdat 
n Jandarma İmdat 
n Yangın İhbar 
n Orman yangını ihbar 
n Acil Servis 
n Bilinmeyen Numaralar 
n Zabıta

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Yıldırım Belediyesi Millet Mahallesi’ne 
yeni spor salonu kazandırıyor. Temel 
hafriyat çalışmalarının devam ettiği 2 
bin metrekarelik Millet Spor Salonu’nda 
basketbol, voleybol ve hentbol eğitim-
lerinin verileceği çok amaçlı spor salonu, 
idari birimler bulunurken tesis bahçesi 
otopark ve yeşil alandan oluşacak. Hemen 
yanı başında Nisan ayında hizmete açılan 
Sakarya Parkı ile 7’den 70’e bölge sakin-
lerinin buluşma noktası haline gelecek 

Millet Spor Salonu kısa sürede tamam-
lanıp Yıldırım’a değer katacak. 

ÇOCUKLARIMIZ  
VE GENÇLERİMİZ İÇİN 
Çocuklar ve gençlerin kötü alışkan-

lıklardan uzak kalarak sportif faaliyetlerde 
bulunabilmeleri için spor yatırımlarına 
büyük önem verdiklerinin altını çizen 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
“Tüm hemşehrilerimizin kolaylıkla ula-
şabileceği spor tesislerini ilçemize ka-

zandırdık. Bursa’nın en büyük spor kom-
pleksi olan Naim Süleymanoğlu Spor 
Kompleksi’ni, Mimar Sinan Spor Kom-
pleksi’ni, Millet ve Ulus Kadın Spor Mer-
kezi’ni hemşehrilerimizin hizmetine sun-
duk. ‘Fidyekızık Spor Tesisi’ni 2 milyonluk 
bir yatırımla yeniledik. Dr. Sadık Ahmet 
Spor Tesisi’mizi Türkiye’ye model olacak 
bir gençlik ve spor merkezine dönüştü-
rüyoruz. Çalışmaların sürdüğü Sırac-
evizler Spor Merkezi’nde kadın, çocuk 

ve gençlerimiz açacağımız spor salonunu 
önümüzdeki aylarda hizmete açacağız. 
Yıldırım Belediyesi olarak ilçemizde sporu 
tabana yaymak için çalışmalarımızı cid-
diyetle sürdürüyoruz. Öte yandan sporda 
ülkemizi gururlandıran nesiller yetişsin 
diye tüm hızla çalışıyoruz. Spor kenti 
Yıldırım hedefine adım adım hep birlikte 
ilerleyeceğiz. Millet Spor Salonu şimdiden 
ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu. 
(İHA)

Bursa’da EYT’de yaş sınırlama-
sının kalkmasının ardından va-
tandaşlar halay çekerek kutladı. 

Yıldırım’a bağlı Millet Mahal-
lesi’nde Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş sı-
nırlamasının olmadığını açıkla-
masının ardından vatandaşlar so-
kaklara akın etti. Sokaklara inen 
vatandaşlar EYT’yi halay çekerek 
kutladılar. O anlar çevrede bulunan 
bir vatandaşın cep telefon kame-
rasına yansıdı. (İHA)

Bursa 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya, yüksek mühendis Hakan Yılmaz 
(58) ile tarafların avukatları katıldı. Yılmaz, 
duruşmada verdiği ifadede, önceki celselerde 
15 yıl önce vefat eden tekstilci iş insanı 
Ahmet Necati Yılmaz’dan kalan İstanbul 
ve Bursa’daki 30 taşınmaz için tedbir 
kararı veren mahkemeden, ba-
basının kurduğu ihracat da yapan 
iki tekstil fabrikasındaki payının 
tespiti için temsilci atanmasını 
talep etti. Hakan Yılmaz’ın avu-
katı Hasan Aydoğdu ise söz ko-
nusu şirketlerin daha önce Ticaret 
Mahkemesinde verilen kararda be-
lirtildiği üzere usulsüz şekilde sermaye 
artırımı yaptığını ancak oluşan yeni hisselerin 
paydaşlara dağıtılması yerine 2010 yılında 
yönetim kurulu başkanı olan merhum iş 
insanının kızının adına toplanarak diğer 
mirasçıların şirketteki payının azaltıldığını 
öne sürdü. Aydoğdu, Hakan Yılmaz’ın şir-
ketin başına geçme gibi bir talebinin olma-
dığını, sadece şirketteki miras payının tam 
olarak tespitini istediklerini dile getirerek, 
şunları söyledi: “Eğer sermaye artırımının 
usulsüz yapıldığına dair 2010’da verilen 
karar infaz edilirse şirketlerdeki payımız 
yaklaşık yüzde 7’ye çıkacak. Şirketlerin 

ticari sicilleri 2 yıldır gizli tutuluyor. Bu 
halde karşı tarafın iddia ettiği gibi payımız 
yüzde 2 olsa ve şirketlerin cirolarının 2 yıl 
önceki rakamlarını kıstas alsak bile Hakan 
Yılmaz’ın miras payı yıllık 7 milyon lirayı 
buluyor. Bu miktarı kim kime veriyor? Tek 
istediğimiz başka bir usulsüzlüğe mahal 
vermeden temsilcilerin atanarak miras hak-
kımızın korunması.” Davalı ailenin avukatı 
da şirketlere temsilci atanmasının piyasada 
olumsuz algı yaratabileceği görüşünü sa-
vundu. Mahkemenin hakimi, mirasın tespiti 
için temsilcilerin atanmasının beklenmesine 
karar vererek duruşmayı gelecek yılın mart 
ayına erteledi. Adliye çıkışında gazetecilere 
açıklama yapan Hakan Yılmaz, 2020’de 
başlattığı hukuk mücadelesinde, DNA testi 

sonuçlarının ardından verilen kararla 
Ahmet Necati Yılmaz’ın babası oldu-
ğunun kanıtlandığını hatırlattı. Bu-
nun yanı sıra üzerine kayıtlı olduğu 
Orhan Yılmaz’ın babası olmadığının 
başka bir mahkeme kararıyla tespit 

edildiğini dile getiren Yılmaz, baba-
sının kurduğu iki şirkete kayıtlı mal-

larının belirlenmesi için 4 avukatın yanına 
bir mali müşavir atanmasını beklediğini 
anlattı. Yılmaz, “Bir an önce kendim ve 
ailem için mirasa ulaşmak istiyorum. İş in-
sanının babam olduğu kesinleştikten sonra 
bir seneye yakındır hukuk savaşı veriyorum. 
Bu sürecin bir an önce neticelenmesini, 
adaletli bir karar çıkmasını temenni ediyo-
rum.” dedi. 

DAVA SÜRECİ 
Hakan Yılmaz, riskli bir ameliyata giren 

annesinin iddiası üzerine soy ismi benzerliği 
de bulunan ve 2007’de yaşamını yitiren Ah-
met Necati Yılmaz’a yönelik 2009’da babalık 
davası açmıştı. Bu davadan tehdit edildiğini 
ileri sürerek bir miktar para karşılığında 
vazgeçen Yılmaz, 2020’de yeniden dava aç-
mış, mahkeme hakimi, iddialar üzerine me-
zarın açılmasına karar vermişti. İş insanının 
mezarı 17 Aralık 2021’de açılmış, diş ve 
kemik örnekleri alınmıştı. Örneklerin in-
celenmesinin ardından Hakan Yılmaz ile 
tekstilci iş insanı Ahmet Necati Yılmaz’ın 
DNA’ları eşleşmişti. Eşleşmenin ardından 
tereke mahkemesinde miras tespiti davası 
da açılmış ve Ahmet Necati Yılmaz üzerinde 
bulunan bazı taşınmazlara ve şirket hisse-
lerine tedbir kararı konulmuştu. (AA)

Kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle 
Türkiye’ye örnek yatırımları Bursa’da hayata 
geçiren ve 2013 yılında hizmete açtığı Keles 
Süt Ürünleri Tesisi ile bölge çiftçisine can suyu 
olan Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan çiftçinin 
ürününü değerlendirirken diğer taraftan da 
Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturmaya devam 
ediyor. Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Har-
mancık ilçelerindeki kalkınma kooperatifleri ile 
birlikler vasıtasıyla 2022 yılı boyunca çiftçiden 
4 milyon litreye yakın süt alan BESAŞ, buna 
karşılık 28 milyon TL’nin üzerinde ödeme yaptı. 
Dağ bölgesi çiftçilerinden alınan sütler ‘yeni 
teknolojilerle geliştirilmiş tesiste, tamamen hij-
yenik koşullarda’ kaliteli ve sağlıklı pastörize 
günlük süt, klasik beyaz peynir, gurme kaşar, 
tost peyniri, dil peyniri, yoğurt, ayran, lor ve 
krema olarak Bursa sofralarındaki yerini aldı. 

ÇİFTÇİYE SİYEZ DESTEĞİ 
Ayrıca kırsal kalkınma projesi kapsamında 

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Daire 
Başkanlığı tarafından çiftçilere, genetiği değiş-
meden günümüze kadar gelmiş ve günümüz 
buğdayının atası kabul edilen siyez buğdayı to-
humu dağıtıldı. Dağ ilçelerinde ekimi yapılan 
10 tona yakın siyez buğdayı, BESAŞ tarafından 
satın alındı. Kilogramı 8 TL’den alınan siyez 
buğdayı karşılığı çiftçilere ödemeleri gerçekleş-
tirildi. BESAŞ, 2022 yılında 210 bine yakın 
siyez ekmeğini tüketici ile buluşturdu. 

85 MİLYON EKMEK 
Bursa’da 1979 yılında kurulan ve 1982 

yılında faaliyete geçen, Türkiye’nin üçüncü Bur-
sa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olma özelliğini 
taşıyan BESAŞ, unlu mamul üretiminde de hız 
kesmedi. Organize Sanayi Bölgesi’nde 6 bin 250 

metrekaresi kapalı, toplam 13 bin 500 metrekare 
alanda 5 adet tam otomatik tünel tipi tesiste 3 
vardiya 24 saat hiç durmadan üretim yapan 
BESAŞ, 2022 yılında 85 milyon adedin üzerinde 
ekmeği Bursalılarla buluşturdu. 

BURSA’NIN MARKASI 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 

BESAŞ’ın kurulduğu günden bu yana ‘Tek ka-
rımız sağlığınız’ sloganı ile üretime devam 
ettiğini hatırlatarak, kalite, ekonomi ve hijyenden 
taviz verilmediğini hatırlattı. Gerek süt ürünleri 
gerekse unlu mamullerde mevzuata tamamen 
uyulduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Artan 
ekmek talebine istinaden yapılan iyileştirmelerle 
birlikte geçen yıla oranla francala ekmek üreti-
minde yaklaşık yüzde 30 oranında fazla üretim 
gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz 2017 yılı 
Kasım ayından bu yana 22 milyon litreden 
fazla sütü çiftçilerimizden aldık. Halkımızın 
ürünlere olan ilgisi bir anlamda kalitenin gös-
tergesi. BESAŞ kurulduğu zamanda sadece 
ekmek üreten bir firmaydı. Bugün ise ‘gün geç-
tikçe artan ihtiyaçlar doğrultusunda’ 500’ün 
üzerinde satış noktasıyla üretilen ürünlerin ya-
nında 150 çeşide yakın temel tüketim ve gıda 
maddelerinin satışını da gerçekleştiren bir 
kurum haline geldi. Vatandaşlarımız bayilere 
gittiğinde kalite kontrolü BESAŞ tarafından 
gerçekleştirilen ürünleri güvenle alıyor. 2023 
yılında da BESAŞ’ın kendi üretimi olan ürün 
çeşitliliğini, yapılan ar-ge çalışmaları doğrultu-
sunda artırmayı hedefliyoruz. Her geçen gün 
ürünlerin sayısını vatandaşlarımızdan gelen ta-
lepler doğrultusunda artırarak, yelpazemizi ge-
nişletmeye devam ediyoruz. BESAŞ’ta hizmet 
kalitesini artırmak adına yatırımlarımıza devam 
ediyoruz” diye konuştu. (Bülten)

Orhangazi’de alt geçit yerine ana 
yoldan karşıya karşıya geçmek is-
terken otobüsün çarptığı yaşlı adama 
ağır yaralandı. Orhangazi’deki kaza, 
dün saat 16.30 sıralarında ana yol 
terminal karşısında meydana geldi. 
Alınan bilgilere göre, ana yolda bu-
lunan alt geçidi kullanmak yerine 
yoldan karşıdan karşıya geçmek is-
teyen Öztürk T. (78) isimli yaşlı 
adama Mestan S. (66) idaresindeki 
16 S 7577 plakalı servis otobüsü 
çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sav-
rulan Öztürk T. ağır yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine çağrılan sağlık 
ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 
yaşlı adam ambulansla Orhangazi 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı. 

REFÜJÜN TELLERİ KESİLMİŞ 
Kazanın meydana geldiği alt ge-

çidin üstünde bulunan ve ana yolu 
ikiye bölgen refüjdeki tellerin kesildiği 
ve yayaların alt geçit yerine bu gü-
zergahı kullandığı belirlendi. Polis 
ekipleri kaza ile ilgili soruşturma 
başlattı. (İHA)

EYT’yi halay  
çekerek kutladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın EYT düzenlemesini 
açıklamasının ardından vatandaş-
lar SGK müdürlüklerine akın etti. 
Eksik prim günlerini askerlik ve 
doğum borçlanması ile EYT’yi ta-
mamlamak isteyen vatandaşlar, 
uzun kuyruklar oluşturdu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
EYT’de yaş şartı olmayacağını açık-
lamasının ardından vatandaşlar 
büyük sevinç yaşadı. SSK, Bağ-
Kur, Emekli Sandığı ayrımı olma-
yacak şartları sağlayan herkes 
emeklilik hakkından faydalanabi-
leceğini duyan herkes, SGK mü-
dürlüklerine akın etti. Prim gün-
lerini hesaplatmak için SGK bi-
naları önüne gelen Bursalılar da, 
memurların farklı yaklaşımıyla 
karşılaştı. SGK Bursa İl Müdürü 
Erhan Karaca dahi aşağı inip yoğun 
kalabalığı biran önce bitirmek için 
vatandaşlara yardımcı oldu. Kimi 
başvuru formu dağıtırken, kimi 
ise vatandaşın sorularına çözüm 
aradı. Asker borçlanması için bek-
lediğini belirten vatandaşlar, “Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
teşekkür ediyorum. Hak edilmiş 
ama geç kalınmış haktı. Cumhur-
başkanının açıklamasının ardından 
büyük bir sevinç yaşadık. İnsanlar 
İnşallah nankörlük etmez. Bu ya-
sayı başka kimse çıkaramazdı. Dün 
inan herkes düğün yapmış gibi 
sevindi. Umarım herkes için ha-
yırlısı olur” dedi. (İHA)

SGK önünde  
EYT yoğunluğu 

Alt geçidi  
kullanmayan yayaya 
otobüs çarptı

Yıldırım’da 5 yıldızlı 
spor tesisi

Yıldırım Belediyesi 
Millet Mahallesi’ne  
2 bin metrekarelik çok 
amaçlı spor salonu 
kazandırıyor.

BESAŞ’la çiftçiye destek, 
sofralara lezzetBursa Büyükşehir 

Belediyesi 
iştiraklerinden 
BESAŞ, 2022 
yılında da süt 
üreticisi için can 
simidi olurken, 
hem unlu 
mamuller hem de 
süt ürünlerini en 
sağlıklı ve 
ekonomik 
şartlarda 
Bursalılarla 
buluşturdu.

Babalık davasını kazanan 
mühendisin miras davası sürüyor
Bursa’da, annesinin kendisine 
babasının başka birisi olduğunu 
söylemesinin ardından açtığı 
babalık davasını kazanan  
yüksek mühendisin, vefat eden iş 
insanı babasından kalan mirasın 
tespiti için açtığı davanın 
görülmesine devam edildi.
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Ukrayna’nın başkenti Kiev Belediye Baş-
kanı Vitali Klitschko, Kiev’i hedef alan 16 
Rus füzesinin düşürüldüğünü açıkladı. 
Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, 
Rus ordusunun başkent Kiev’i füzelerle 
hedef aldığı belirtildi. Kiev Belediye Baş-
kanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, 
Kiev’e fırlatılan 16 füzenin hava savunma 
sistemi tarafından imha edildiğini söyledi. 
Klitschko, yaptığı başka bir açıklamada ise 
kentte farklı noktalarda patlamalar oldu-
ğunu ifade etmişti. Kiev halkını elektrik 
kesintileri konusunda uyaran Klitschko, 
telefonları ve diğer cihazları şarj etmele-
rini istedi. Belediye Başkanı Klitschko, sal-
dırıların ardından Kiev’de yaşayanların 
yüzde 40’ının elektriksiz kaldığını ifade 
ederek, ekiplerin hatları onarmak için ça-
lışma başlattığını söyledi. Patlamalarda 3 
kişinin yaralandığı ve en az 2 evin düşürü-
len füze parçaları nedeniyle hasar gör-
düğü öğrenildi. (İHA)

Ukrayna: “Kiev’de 
16 füze düşürüldü” 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic’in barikatların kaldırılması çağrısı-
nın ardından Kosova’nın kuzeyinde bulu-
nan “Kershi i Dudes” mevkisindeki 
barikat, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 
kundaklandı. Kosova’nın kuzeyinde eski 
Sırp polis memuru Dejan Pantiç’in tutuk-
lanmasına tepki olarak kurulan barikat-
lar, tutukluluk kararının ev hapsine 
dönüştürülmesine ve Sırbistan Cumhur-
başkanı Vucic’in kaldırılması yönündeki 
çağrılarına rağmen henüz kaldırılmadı. 
Kuzey Mitrovica ile Leposaviç belediye-
leri arasındaki “Kershi i Dudes” mevki-
sinde yer alan barikatta bulunan 
kamyonlar, gece geç saatlerde kundak-
landı. Kosova polisi, yayımladığı açıkla-
mada, oluşan hasar dışında başka bir 
zararın olmadığını ve soruşturmanın sür-
düğünü bildirdi. (AA)

Çin’de, Kovid-19 salgını nedeniyle uygu-
lanan yurt dışı seyahat kısıtlamaları ve 
sınır tedbirlerinin kaldırılacağının duyu-
rulmasının ardından, uluslararası hava 
yolu seferlerine uygulanan kısıtlamaların 
da kaldırılacağı bildirildi. Çin Sivil Havacı-
lık İdaresinden yapılan açıklamada, salgın 
nedeniyle uluslararası uçuşlara getirilen 
sefer ve yolcu sayısı kısıtlamalarının, 8 
Ocak 2023’ten itibaren uygulanmayacağı 
belirtildi. Buna göre, hava yolu şirketle-
rine Çin’den yurt dışı güzergahlara ve 
yurt dışından Çin’e haftada yalnızca bir 
uçuş hakkı tanıyan ve uçuşlardaki dolu-
luk oranını yüzde 75 ile sınırlayan tedbir-
ler yürürlükten kaldırılacak. 
Yerli ve yabancı hava yolu şirketleri, ikili 
hava taşımacılığı anlaşmaları uyarınca dış 
hatlarda seferlerini sürdürebilecek. Öte 
yandan, Çin otoritelerinin ülkeye gelen 
dış hat seferlerindeki vaka sayısına göre 
“riskli” saydığı seferleri askıya almasını 
öngören uygulamaya da son verilecek. 
Uçuş personeli için kapalı devre çalışma, 
test ve karantina zorunlulukları kaldırıla-
cak. Sivil Havacılık İdaresi, yerli ve ya-
bancı hava yolu şirketlerinin uluslararası 
tarifeli uçak seferleriyle ilgili başvuruları-
nın aşamalı olarak kabul edilmeye başla-
nacağını bildirirken uluslararası uçuş 
kapasitesinin, 2023 yılı yaz ve sonbahar 
aylarında salgın öncesi düzeyi yakalaması 
hedefleniyor. Çin, Kovid-19 salgının baş-
larında, Mart 2020’de yayımladığı tali-
matla, uluslararası uçuşlara kısıtlama 
getirmişti. (AA)

Kosova’nın kuzeyindeki 
barikatlarda  
kundaklama

Çin, uçuşlara getirdiği 
kısıtlamaları kaldırıyor    

Pyongyang yönetimi, yılbaşından bu 
yana rekor seviyedeki füze denemesiyle 
kara komşusu Güney Kore ve deniz kom-
şusu Japonya’nın gündemini meşgul etti. 
Önceki yıl 4, geçen yıl ise 8 deneme 
yapan Kim Jong-un liderliğindeki yöne-
tim, 2022’de bir yılda denediği füze sayısı 
rekorunu kırdı. Bu yıl, doğu ve batı yön-
lerine çeşitli tip ve menzillerde toplamda 
90’ı aşkın füze fırlatan Pyongyang yö-
netimi, kasım ayı başında sadece bir 
günde 23 füze ateşledi. Merkezi Was-
hington’da bulunan Uluslararası Stratejik 
Etütler Merkezi (CSIS) verilerine göre, 
1984 sonrası Kuzey Kore, toplamda 270’i 
aşkın nükleer ve füze denemesi yaptı. 

“DENEME KELİMESİ KUZEY  
KORE İÇİN UYGUN DEĞİL” 
Verilere göre bu ülkenin toplam de-

nemelerinin 4’te birinden fazlası bu yıl 

kayda geçti. Kuzey Kore, 2022 başından 
beri toplamda 36 gün füze denemesi 
gerçekleştirdi. The Heritage Foundation 
Asya Çalışmaları Merkezi Doğu Asya Gü-
venliği Uzmanı Bruce Klingner, “(Kuzey 
Kore) Füzelere yönelik günlük, aylık ve 
yıllık rekor kırıyor.” ifadesini kullandı. 
ABD merkezli düşünce kuruluşunda Car-
negie Endowment for International Pea-
ce’de güvenlik uzmanı Ankit Panda, 
“2022’de Kuzey’in füze testleri için artık 
‘deneme’ kelimesinin uygun olmadığını” 
söyledi. Panda, “Bu yıl izlediğimiz her 
şey, Kim Jong-un’un, bir çatışmanın ba-
şında gerekirse nükleer kapasiteleri kul-
lanmak konusunda son derece ciddi ol-
duğuna işaret ediyor.” dedi. Çeşitli men-
zillerde fırlatılan seyir, balistik 
ve hipersonik füzelere yö-
nelik Panda, “Kuzey Kore, 
kelimenin tam anla-
mıyla büyük ölçekli 
füze gücü operatö-
rüne dönüşüyor.” 
ifadesini kul-
landı.  
(AA)

İsrail Doğu Kudüs’ü 1967’den bu yana 
işgal altında tutuyor. Zaman içinde daha 
da ileri giderek burayı ilhak ettiğini duyuran 
İsrail, batı ve doğusuyla Kudüs’ün bir 
bütün olarak “ebedi başkenti” olduğunu 
ileri sürüyor. Birleşmiş Milletler (BM) ka-
rarları ve uluslararası hukuku dayanak 
alan Filistinlilere göre ise Doğu Kudüs 
1967 sınırlarında kurulacak bağımsız Fi-
listin devletinin başkenti.  

Kudüs İsrail Araştırmaları Enstitüsü 
verilerine göre, Kudüs’teki toplam nüfusun 
570 binini İsrailliler, 366 binini Filistinliler 
oluşturuyor. Filistinliler Doğu Kudüs’te 
yoğunlaşmış durumda ancak İsrailli sivil 
toplum kuruluşu Peace Now Hareketi’nin 
(Barış, Hemen Şimdi) verilerine göre, 
şehrin bu bölümündeki 14 yasa dışı yer-
leşim biriminde 229 binden fazla Yahudi 
yerleşimci bulunuyor. 

KUDÜS’Ü BİRLEŞTİRME PLANLARI 
Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin 

2022’de Kudüs’ü Yahudileştirme planı 
kapsamında daha fazla İsrailliyi buraya 
getirme hedefiyle adımlarını sıklaştırdığını 
belirtiyor. AA muhabirine konuşan Ku-
düs’teki Arap Çalışmaları Derneği Harita 
Bölümü Direktörü Halil et-Tüfekci, “İs-

rail tarafı, tüneller, köprüler, demiryolları 
gibi altyapıyı inşa ederek, şehrin doğu ve 
batı kısımlarını birleştirip Kudüs meselesini 
bitirmek için acele ediyor.” değerlendir-
mesinde bulundu. 

İsrail yönetiminin Kudüs’ü Yahudileş-
tirme sürecini oldubittiye getirerek hız-
landırdığına işaret eden Tüfekci, “Kudüs’te 
bu seneki gözlemlerimize göre Yahudi-
leştirme sürecinin, şehrin genel manz-
arasını değiştirmek, kaçak yerleşimler kur-
mak ve İsrail’in Kudüs meselesindeki 
İsrail programını kesinleştir-
mek gibi her şeyi içerdiğini 
fark ettik.” dedi.  

Doğu Kudüs’ün 
güneydoğusundan 
başlayıp doğuya ula-
şan Amerikan Ma-
hallesi, Şuafat’taki tü-
nel ve Kudüs’ün do-
ğusunu batısına bağla-
yan tüneller dahil olmak 
üzere altyapı projelerinin hızla 
tamamlandığına dikkati çeken Tüfekci, 
şunları söyledi: “Yeni yerleşim birimlerinin 
inşası ve var olanların genişletilmesi büyük 
bir çerçevede uygulanıyor. Bu da Büyük 
Kudüs’ün müzakere konusu olmayacak 
şekilde bir tek devletin (İsrail) başkenti 
olarak Arapların azınlık ve Yahudilerin 
çoğunluğu oluşturacak yönünde sonuç-
lanmasını hedefliyor.”  

Tüfekci, sahada fiilen yapılan yerleşim 
birimi sayısının kağıt üstün-

dekilerden çok daha 
fazla olduğuna 

işaret ede-
r e k , 

“Eski kararlar uygulanarak birçok yerleşim 
birimi kuruluyor.” dedi. Geçen yıllarda Ramat 
Shlomo yerleşiminde 1600, Pisgat Ze’ev 
yerleşiminde 600 ve Gilo yerleşiminde 1300 
konutun onaylandığını hatırlatan Tüfekci, 
“Bu yerleşimler geçen yıllarda onaylandı 
ancak bu yıl hızlandırılmış bir şekilde hayata 
geçirildi.” ifadelerini kullandı. 

YASA DIŞI YERLEŞİMLER  
HIZLA DEVAM EDİYOR 
İsrail’in işgal altındaki Filistin toprak-

larında inşa ettiği Yahudi yerleşim 
birimleri uluslararası hukuka 

göre yasa dışı kabul edili-
yor. Peace Now Hare-

keti’nin açıkladığı ve-
rilere göre, İsrail 
2022’de Doğu Ku-
düs’te 400 yerleşim 

birimi inşaatı için ihale 
yayımladı. BM Orta 

Doğu Barış Süreci Özel 
Koordinatörü Tor Wennes-

land ise BM Güvenlik Konseyinin 
geçen haftaki oturumunda İsrail’in 2022’de 
Doğu Kudüs’te 3 bin 100 yerleşim birimi 
inşa etme planı yaptığını belirtti. Wennes-
land, bu sayının 2021’de ödemesi yapılan 
yerleşim birimi sayısının 3 katına tekabül 
ettiğine dikkati çekti. 

İHLALLERDEKİ ARTIŞ 
Kudüs Sosyal ve Ekonomik Haklar 

Merkezi Müdürü Ziyad el-Hamuri de, İs-
rail’in 2022’de Kudüs sakinlerine, kutsal 
mekanlara ve kültürel mirasa yönelik ih-

lallerinde önemli artış yaşandığını 
söyledi. Bu ihlallerden ilkinin 

Mescid-i Aksa’ya yapılan 

baskınlarla ilgili olduğunu kaydeden Ha-
muri, baskınların sıklığının bu yıl önemli 
ölçüde artarak rekor seviyeye ulaştığına 
dikkati çekti. Fanatik Yahudi gruplar ta-
rafından Mescid-i Aksa’nın zamansal ve 
mekânsal bölünmesi çağrılarının arttığını 
söyleyen Hamuri, “Fanatik Yahudiler bas-
kınlar sırasında Aksa’da İsrail bayrağı aç-
maya başladı. Özellikle Harem-i Şerif’in 
doğu kısmında ayin ve ibadet girişimleri 
arttı.” dedi. 

Hamuri, İsrail’in ihlalleriyle ilgili ikinci 
konunun Filistinlilerin evlerinin yıkılması 
mevzusu olduğunu, “ruhsatsız bina” baha-
nesiyle bu yıl 150’den fazla Filistinlinin evinin 
yıkıldığını söyledi. Bu evlerin büyük kısmının 
yüksek miktarda para cezası tehdidiyle sa-
hiplerine yıktırıldığını hatırlatan Hamuri, 
Kudüs’te hâlâ 20 binden fazla evin yıkılma 
riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. 

İsrail’in ihlalleriyle ilgili diğer bir başlığın 
ise “Filistinlilerin kimliklerinin iptal edilerek 
Kudüs’ten sürme politikası” olduğunu söy-
leyen Hamuri, “İsrail’in bu ihlalinin son 
örneği Filistinli aktivist Salah el-Hamuri’nin 
yasa dışı şekilde sınır dışı edilmesidir.” dedi. 
Hamuri ayrıca, İsrail’in Filistinlilere Mes-
cid-i Aksa ve Kudüs’ün Eski Şehir bölgesine 
6 aya kadar uzayan giriş yasağı koyduğu 
yüzlerce vaka olduğunu dile getirdi. 

İsrail’in kadın ve çocuklar dahil gözaltı 
ve tutuklama sayılarının da arttığına dikkati 
çeken Hamuri, “İsrail tüm bu ihlalleriyle 
şehirde mutlak bir Yahudi çoğunluğu oluş-
turma, Filistinlileri kovma ve Doğu Ku-
düs’teki Filistin mahallelerini izole edilmiş 
parsellere dönüştürme planını hızlandırarak 
sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.  

(AA)

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve 
Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi 
ile 12 ülkenin dışişleri bakanları, Tali-
ban’ın Afganistan’da faaliyet gösteren 
yerel veya yabancı STK’lerin kadın 
personel çalıştırmasını yasaklama ka-
rarı hakkında ortak açıklama yaptı. 
Taliban’ın “düşüncesiz ve tehlikeli” ka-
rarından endişe duyulduğu belirtilen 
açıklamada, kararla birlikte yaşamak 
için insani yardımlara muhtaç milyon-
larca Afganistanlının hayatının tehli-

keye atıldığı ifade edildi. 
Açıklamada, Taliban’a acilen kararı 

geri alması çağrısı yapılarak Afganis-
tan’da kadınların insani yardım dağı-
tımına katılmaması halinde STK’lerin 
gıda, ilaç gibi yardımları ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırmalarının mümkün 
olmayacağı vurgulandı. Karar nedeniyle 
ayrıca STK’lerle çalışan uluslararası 
kuruluşların insani yardımlarının et-
kileneceği kaydedildi.  

Taliban, kız öğrencilerin eğitim-
lerine ara verme kararının ardından 
24 Aralık’ta STK’lerin kadın personel 
çalıştırmasını ikinci bir duyuruya ka-
dar askıya almıştı. Kadın personelin 
işlerine son vermeyen STK’lerin li-
sanslarının iptal edileceği kaydedil-
mişti. Bunun üzerine Save The Child-
ren, the Norwegian Refugee Council 
ve CARE gibi ülkedeki bazı uluslararası 
yardım kuruluşları çalışmalarını dur-
durmuştu. (AA)

Kuzey Kore, 36 günde 
90’ı aşkın füze fırlattı 
Kuzey Kore, 2022’de önceki 
senelere göre bir yılda 
fırlattığından daha fazla 
sayıda füze ateşleyerek Kore 
Yarımadası ve Doğu Asya’da 
tansiyonu yükseltti.

Taliban’ın yasakları 
dünya gündeminde 

AB, ABD, Kanada, Avustralya, 
Fransa, Almanya, İngiltere, 
Hollanda, Danimarka, İtalya, 
Norveç, İsviçre ve Japonya, 
Taliban’ın Afganistan’da 
kadınlara STK’larda çalışma 
yasağı getirme kararını geri 
almasını istedi.

İsrail “Kudüs’ü Yahudileştirme” 
planını hızlandırdı  İsrail bu yıl işgal 

altındaki Doğu Kudüs 
ve çevresinde bir yandan 
altyapı çalışmaları diğer 
yandan yasa dışı Yahudi 
yerleşim birimleri 
inşaatlarına devam 
ederek “Kudüs’ü 
Yahudileştirme”  
planına hız verdi.



Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol 
Süper Ligi’nin 6. Hafta erteleme karşılaş-
masında Frutti Extra Bursaspor, İstanbul 
temsilcisi Darüşşafaka’yı Nilüfer’deki Tofaş 
Salonu’nda konuk etti. Hafta arası olmasına 
rağmen 5 binin üzerinde yeşil beyazlı 
taraftar tribünleri doldurması dikkat çekti. 
Potanın Timsahı mücadeleyi 26 sayı farkla 
97-71 yenerek Pınar Karşıyaka yenilgisini 
telafi etmiş oldu.  İlk bölüme Clemmons’un 
isabetli dış şutlarıyla başlayan Frutti Extra 
Bursaspor kısa sürede sayısal üstünlüğü 
yakaladı ve 5’de OnuralpBitim, Needham’ın 
basketleriyle 11 sayılık 16-5 üstünlük buldu. 
8’de yeşil beyazlılar 21-12 öndeydi. Son 
dakikaya yeşil beyazlılar 23-16 önde girerken 
Enes Berkay Taşkıran’ın üçlüğü ile bu 
bölümü 27-19 önde kapadı. 

İkinci bölüme iyi başlayan Darüşşafaka 
bulduğu basketlerle farkı eritmeye başladı. 
13’deNeedham’ın dış şutuyla Frutti Extra 
Bursaspor(32-23) üstünlüğünü sürdürdü. 
14’de üst üste 5 hücumdan yararlanamadı 
Frutti Extra Bursaspor. 17’de Olaseni’nin 
basketiyle fark ilk kez 3 sayıya (32-29) 
inerken, yeşil beyazlıların suskunluğunu 
Onuralp Bitim bozdu: 34-29 20’de Clem-
mons’un üçlüğü nefes aldırdı ve Frutti Extra 
Bursaspor soyunma odasına 42-34 önde 
gitti. Üçüncü bölüme Darüşşafaka Yeboah’ın 
üçlüğü ile başladı. Nedenham ve Onuralp 
ile cevap verdi Potanın Timsahı ve 22’de 
sayılar 46-39 oldu. 23’de Clemmons’un dış 
şutuyla fark yeniden çift hanelere (49-39) 
çıktı. 25’de Ahmet Düverioğlu’nun basketiyle 
fark 13 sayı (54-41) oldu. 28’de Onuralp Bi-
tim’in basketiyle fark 15 sayıya (61-46) çıktı. 
Zachary Auguste ile arayı açan ve farkı 19 
sayıya çıkaran Frutti ExtraBursaspor, son 
bölüme 68-49 önde girdi. Son bölüme Da-
rüşşafaka Can Korkmaz’ın faul atışından 
ve Starks II’nin dış şutuyla başlayınca fark 
14 sayıya (69-55) geriledi. 32’de Needham’ın 
dış şutu geldi: 72-55 Potanın Timsahı Dud-

zunski, Onuralp Bitim ile basketbol bulunca 
35’de fark 20 sayı (78-58) oldu. Sayı maki-
nesine dönüşen Onuralp Bitim37’de maçtaki 
28.sayısına ulaşırken durum 83-62, fark ise 
21 sayı oldu. Son 2 dakika içerisinde Yiğitcan 
Saybir’in basketleriyle sayılar 90-66 oldu. 
Coah Alimpijavic ligde ilk kez Mehmet Nihat 
Atalan’a şans verdi. Maça imzasını koyan ise 
yaptığı smaçla Yiğitcan Saybir oldu: 97-71
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Bursaspor’un kaptanı Enver Cenk Şahin, 
Özer Hurmacı’nın takıma katılmasıyla ilgili 
olarak, “Özer Hurmacı bizim kaptanımızdır. 
Yönetimle de görüştüm. Yönetim benim 
devam etmemi istedi. Daha uygun gördü. 
Böyle bir tasarrufumuz olmadı. Ancak Özer 
abi her zaman bizim kaptanımızdır.” dedi.

Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Enver Cenk Şahin, 
açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde 
yapılacak olan antrenman öncesi basın mensuplarının so-
rularını yanıtlayan 28 yaşındaki futbolcu, öncelikle ilk 
yarıyı değerlendirerek, “Bizim açımızdan beklendiği gibi 
diyebilirim. Çünkü çok genç bir takımız. Tecrübesiz oyun-
cularla kuruluyuz. Tecrübe kazanmaları için zamana ihti-
yacımız vardı. İlk yarıda bunu tamamladık. Şimdi onlar da 
tecrübelendi. İkinci yarıda onların da gelişimi ile bizi daha 
iyi bir serüven bekliyor olabilir. Kampı da Bursa’da yapacağız. 
Antalya’ya gitmeyeceğiz. Burada çok güzel tesisisiniz var. 
Her imkanımız mevcut. Hocamızın da talimatları ile yoğun 
şekilde çalışacağız” ifadelerini kullandı. 

“GENÇKEN BİZİ DÖVÜYORLARDI” 
28 yaşındaki futbolcu, kendi performansıyla ilgili de şu 

açıklamayı yaptı: 
“Performansım inişli çıkışlı görünebilir. Çok tecrübesiz 

takım olduğumuz için istediklerimizi de yapamadık. Ben 
elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Daha iyi olabilir 
miydim, olamaz mıydım? tartışılır. Her zaman sahaya çık-
tığım zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. 
Ama ikinci yarıda daha iyi bir Cenk’i sahada göstermeye 
çalışacağım. Bunun da çalışmalarını ekstra şekilde yapıyorum. 
Takım içindeki arkadaşlarımızla ilişkilerimiz iyi. Eğlenebi-
liyoruz. Bazen kızıyoruz, bazen seviyoruz. Biz gençken bizi 
dövüyorlardı. Bunları da yaşadık. Burada böyle bir şey yok 
elbette. Çok şanslı bir jenerasyon. Bursaspor’da böyle şans 
bulmak her gence nasip olmaz. Onlar da bu şansı en iyi 
şekilde değerlendirsin diye elimizden gelenin fazlasını ya-
pıyoruz. İnşallah onlar da bunun farkına varıp, daha iyi 
hale gelip Bursaspor’u hak ettiği yere taşıma yolunda bize 
yardımcı olurlar.” 

“20-30 BİN TARAFTARA OYNASAK..” 
Bursaspor taraftarı ile ilgili de düşüncelerini paylaşan 

Enver Cenk Şahin, “İyi günde, kötü günde bu sene yola 
çıktık. Şartların ne kadar zor olduğunun herkes bilincinde 
diye düşünüyorum. Her şeyi birlikte yaşamalıyız. Sevincin 
de tepkinin de sınırı olması lazım. Biz bir olduktan sonra 
bu durumdan çıkabiliriz. Geçen sene bunun faydasını 
yaşadık. 20-30 bin taraftara oynasak çok güzel olur. Tabii 
ki şartlar kötü olabiliyor ama her şey ortada. İyi bir takım 
olarak görünmeyebiliriz ama onların desteğine çok ihtiya-
cımız var. İnşallah birlik oluruz ve sonuna kadar beraber 
gideriz” ifadelerini kullandı. 

“STAT ATMOSFERLERİ VE SAHA ZEMİNLERİ  
BENİ ÇOK ZORLADI” 
Enver Cenk Şahin, TFF 2. Lig’de geçen süre boyunca 

kendisini en çok zorlayan şeylerin, stat atmosferleri ve 
saha zeminleri olduğunu belirterek, “Bireysel olarak bakıldığı 
zaman stat atmosferleri ve saha zeminleri beni çok zorladı. 
Alışık olmadığım şeylerdi. Konsantrasyon kaybı yaşadım. 
Kendimi verememe gibi durumlar oldu. Bunlar da bize tec-
rübe. Bizler de böyle genç bir takımda daha önce abilik 
görevi üstlenmedik. Bu bizim için de tecrübesizlik. Ama bu 
6 ayda bunu da aştık. Artık Bursaspor için daha iyisini 
nasıl yaparız onu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.  (İHA)

Özer Hurmacı’nın takıma katıl-
masıyla ilgili de konuşan Enver Cenk 
Şahin, “Özer abinin gelmesi bizim 
adımıza saha içi ve dışı için iyi oldu. 
Onun tecrübelerinden faydalanacağız. 
Bu durum çocuklara bir tık daha iyi 
konsantrasyon sergileme fırsatı do-
ğuracaktır. Saha içindeki kalitesini 
konuşmaya bile gerek yok. Onun 
oyun aklı bize fayda sağlayacaktır. 
Hayırlısı olsun” dedi. Kaptanlık ko-
nusuyla ilgili de açıklamalarda bulu-
nan 28 yaşındaki futbolcu, “Özer 
Hurmacı bizim kaptanımızdır. Yö-
netimle de görüştüm. Yönetim benim 
devam etmemi istedi. Daha uygun 
gördü. Böyle bir tasarrufumuz olmadı. 
Ancak Özer abi her zaman bizim kap-
tanımızdır. Onun tecrübelerinden ve 
yeteneklerinden faydalanacağız” cüm-
lelerine yer verdi.

“ÖZER HURMACI 
BİZİM HER ZAMAN  
KAPTANIMIZDIR”

Bursaspor, devre arası ça-
lışmalarını dün yaptığı antren-
manla sürdürdü. Yeşil-beyaz-
lılar, sınır alan oyunu oynadı. 
Devre arası çalışmalarını Özlüce 
İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde 
sürdüren Bursaspor, bu sabah 
yaptığı çalışmayla günün ilk 
antrenmanını gerçekleştirdi. 
Teknik Direktör İsmail Erte-
kin gözetiminde gerçekleşen 
idman 1 saat 20 dakika sür-
dü. Isınma hareketleriyle 
başlayan idman, 4’e 2 pas 
ve taktik hücum varyas-
yonları ile devam etti. Ye-
şil-beyazlılar son bölümde 
sınır alan oyunu oynadı. 

Frutti Extra Bursaspor 2022 yılını galibiyetle kapadı 
Türkiye Sigorta Basketbol 
Süper Ligi’nde Frutti Extra 
Bursaspor, sahasında 
Darüşşafaka’yı 97-71 mağlup etti.

n Kadir Umut PEHLİVAN
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“Medeniyetler Geçidi” olarak anı-
lan ilçenin güneyinde 1900 rakımlı 
tepe üzerine kurulu olan Osmanlı 
eseri İshak Paşa Sarayı ve yakınındaki 
Ahmed-i Hani Türbesi, yılın her dö-
neminde turist ağırlıyor. Tarihi sa-
rayın çorak çevresinin ağaçlandırıl-
ması için Tarım ve Orman Bakanlığı 
tarafından çalışma yapıldı. Sarayın 
güneyindeki dağlık alanda kurulan 
ve “Doğubayazıt-Hani Baba Ağaçlan-
dırma Sahası” adı verilen 40 dekarlık 
bölgede yaklaşık 41 bin fidan toprakla 
buluşturuldu. 

TURİSTLER DOĞAYLA İÇ İÇE  
GÜZEL VAKİT GEÇİRECEK 
Erzurum Orman Bölge Müdürü 

Oktay Ayatay, AA muhabirine, ilçede 
2019’da ağaçlandırma ve toprak mu-
hafaza çalışmalarının yapılması için 
Orman İşletme Şefliği kurulduğunu 
söyledi. Ormanları geliştirmeyi, ko-
rumayı ve genişletmeyi amaçladık-
larını ifade eden Ayatay, şöyle ko-
nuştu: “Doğubayazıt’ın önemine bi-
naen orada bulunan Hani Baba Tür-
besi ve İshak Paşa Sarayı’nın olduğu 
mevkide 2022’de, 40 hektarlık bir 

sahada, toprak muhafaza ve ağaç-
landırma çalışması yaptık. Bu sahada 
20 kilometre buror teras ve 1100 
adet de çukur açarak buraya fidan 
dikimi sağladık. Bunun etrafını her 
türlü tehlikeden korumak için de 3 
kilometre uzunluğunda tel ihata yap-
tık. Yaptığımız çalışmayla ilimizin 
toprak yapısını da göz önüne alarak 
daha çok ışık ve toprak isteği olmayan 
ağaç türlerini tercih ettik.”  

“41 BİN CİVARINDA  
FİDAN DİKİLDİ” 
Her yıl bölgede dikilen fidanların 

bakım ve yenilemesini yapacaklarını 
anlatan Ayatay, “Ortalama 41 bin ci-
varında fidan dikildi. Ayrıca 25 bin 
badem tohumu ekildi. Badem aynı 
zamanda meyve verdiği için de gelir 
getirici bir tür oluyor. İshak Paşa Sa-
rayı’nın olduğu yer, tarihi, kültürel 
ve turizm açısından önemli bir mev-
kidir. Sarayı görmek için yurt içinden 
ve yurt dışından gelen insanlar var. 
Turistler de geldiği zaman burada 
güzel görüntüler görmek istiyor.” 
diye konuştu. 

Ağaçlandırmayla bölgeye gelecek 

misafirlerin daha güzel vakit geçire-
ceğine işaret eden Ayatay, şunları 
kaydetti: “İnsanlar oraya gelirken 
kötü ve adeta terkedilmiş bir görüntü 
görmek istemiyor. Artık ormanlar 
sadece ağaçlardan ibaret değil, birçok 
fonksiyonu var. İnsanlarımız dinlen-
mek, gezmek, vakit geçirmek, kafasını 
dinlemek ve ekoturizm maksadıyla 
da ormanlara gidiyor. Dolayısıyla za-
manla olacak ki bir taraftan tarihi 
turizm gerçekleştirirken, bir taraftan 
da doğa turizmini bir arada yapmış 
olacaklar.” (AA)

Burdur’un Gölhisar ilçesi Kibyra 
Antik Kenti’nde tamamen yıkık halde 
bulunan Yuvarlak Planlı Çeşmesi, 2022 
Ağustos ayında başlatılan restorasyon 
çalışmaları sonucu ayağa kaldırıldı. 
Kibyra Kazı Başkanı Doç. Dr. 
Şükrü Özüdoğru ve kazı ekibi 
tarafından ayağa kaldırılan 
çeşme, Türkiye’de yuvarlak 
yapı şekliyle tek olmasının 
yanında, doğal kaynaktan 
beslenecek suyu ile içilebilir 
ilk tarihi kent çeşmesi olarak 
kayıtlara geçecek. 

Yapılan çalışmalar hakkında genel 
bilgiler aktaran Kibyra Kazı Başkanı 
Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru, “Bu çeşmenin 
yapısı bizim için çok önemliydi. Çünkü 
yuvarlak bir mimariye sahipti. Bu özel-
liğiyle bu plana sahip Türkiye’de bilinen 
tek antik çeşme” dedi. Kibyra 2016 yılı 
kazı çalışmaları sonucunda Agora’nın 
III. Teras düzlüğünün merkezinde ko-
numlanan yuvarlak planlı çeşme yapısı 
açığa çıkarıldığını aktaran Özdüoğru, 
“Kazı çalışmalarından elde edilen bul-
gular, yapının kent içindeki konumu 
ve mimari parçalarının stili çeşme ya-
pısının MS 23 yılı depremi sonrasında 
inşa edildiğini gösteriyor. İlk inşa dö-
neminin ardından çeşme yapısı, çeşitli 
dönemlerde yapılan ekleme ve de-
ğişikliklerle oldukça 

uzun bir süre, kentte gösterişli bir su 
anıtı olarak hem kentin görselliğini 
arttırmış hem de su ihtiyacını karşıla-
mıştır” diye konuştu. 

“ÇEŞME, ERKEN BİZANS  
ÇAĞI’NDA KULLANILMIŞTIR” 
Yapının, üç farklı kullanım evresine 

sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Özü-
doğru, “Sütunlar, kabartmalı frizler ve 
heykellerle süslenmiş olan çeşme yapısı, 
merkezinde blok örgü ile oluşturulmuş 
ve orta noktasına su sisteminin dö-
şendiği yuvarlak gövde ve bunu çevre-
leyen, biri içte biri dışta olmak üzere 
daire formlu iki havuzdan müteşekkildi 
ve blok örgü merkezdeki yuvarlak gövde 

sütunlarla taşınan konik bir ça-
tıyla kapatılmıştı. Çeşme ya-
pısı MS 23 yılı depremi son-
rası kentin yeniden inşası 
sırasında yapılmış olup, bu 
ilk kullanım evresinde mer-
kezinden su sisteminin geç-

tiği yuvarlak gövde ve tek ha-
vuzdan oluşmaktaydı. Muhte-

mel MS II. yüzyılın son çeyreğinde 
ikinci bir havuz eklenmiştir. Çeşmenin 
çatısının MS 417 depreminde çöktüğü 
ve büyük oranda zarar gördüğü anla-
şılmış olsa da elimizdeki arkeolojik ve-
riler, yapının bazı tadilatlar sonucunda 
yine aynı işleviyle Erken Bizans Çağı’nda 
da ihtimalle MS VII. yüzyıl sonlarına 
kadar kullanıldığını göstermiştir” ifa-

delerini kullandı. 
(İHA)

Helenistik dönemden beri bereketli 
iklimi, doğal ve yoğun ağaç yapısıyla 
bilinen, Helen dilinde “çanak, çömlek, 
testi, küp” anlamına gelen “Kalpe”, 
şimdiki adıyla Kerpe, her dönemde 
öne çıkan ticari bir merkez oldu. Ege 
ve Akdeniz’de bulunan Helenistik dö-
nem krallıklarının odun sağladığı, 
Roma, Bizans dönemlerinde de aktif 
ticari hayatına devam eden liman, 
Osmanlı döneminde hem Karadeniz’in 
Anadolu’ya açılan kapısı oldu hem de 

İstanbul’un ihtiyaçlarının karşılandığı 
bir dağıtım ve üretim alanı haline 
geldi. 

Koyun kuzeydoğu ucunda bir kısmı 
karada olan Antik Kalpe Limanı’na 
ait mendirek kalıntılarının büyük ço-
ğunluğunun su altında bulunması ne-
deniyle Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
bölgede 2020’de su altı kazı çalışmaları 
başlatıldı. Karadeniz kıyılarında ya-
pılan ilk bilimsel su altı kazısı olma 
özelliği taşıyan çalışma, Kültür Var-

lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 
onayıyla Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlü-
ğünce yürütüldü.  

Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir 
alana dağılmış kalıntılara ulaşmak 
için dalış yapan ekipler, karadan 80 
metre uzakta, 4 metre derinlikte geç-
mişin izlerine rastladı. Antik limana 
ait 2 mendirek parçası bulan ekipler, 
en çok amfora (iki kulplu, antik dö-
neme özgü çömlek) kalıntılarıyla kar-
şılaştı. Karadeniz, Marmara, Ege ve 
Akdeniz bölgesine yayılan seramik-
lerin Kerpe Limanı’nda bulunması 
kentteki ticari hareketliliğin kanıtı 
olarak gösterildi. 

Fiziki özellikleri, hangi döneme 
ait olduklarının saptanmasına imkan 
sağlayan amforaların en erken tarih-
lisinin MÖ 4. yüzyıl, en geç tarihlisinin 
ise MS 12. yüzyıla ait olduğu belir-
lendi. Eserler arasında en çok “geç 
Roma” eserlerine rastlandı. Su altı 
kazı çalışmalarında, kale kalıntıları, 
limanın gündelik hayatına dair sera-
mikler ve 4 bölgede batıklar da bu-
lundu. (AA)

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki 
tarihi İshak Paşa Sarayı, çorak 
çevresine dikilen yaklaşık 41 bin 
fidanla yeşile bürünüyor. 

Kerpe’nin saklı 
hazinesine 
ulaşıldı 
Kerpe Koyu’nun ev 
sahipliği yaptığı arkeolojik 
kalıntılara Karadeniz’de 
yürütülen ilk bilimsel su 
altı kazılarıyla ulaşıldı.

Kibyra Antik Kenti’nde yıkık 
halde bulunan Yuvarlak Planlı 
Çeşmesi, Ağustos ayında 
başlatılan restorasyon 
çalışmalarıyla ayağa kaldırıldı. 
Çeşme, Türkiye’de yapı şekliyle 
tek olmasının yanında, suyu 
içilebilir ilk tarihi kent çeşmesi 
olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye’de suyu içilebilen 
tek antik çeşme


