
Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi ilçesindeki 
altyapı çalışmalarını gece gündüz demeden sürdü-
rüyor. Yeniköy Mahallesi’ndeki kanalizasyon ve yağ-
mur suyu hattı çalışmalarını gece yerinde inceleyen 
Başkan Aktaş, bölgenin gelecek 80-100 yıl boyunca 
altyapı sorunu yaşamayacağını söyledi. Bursa’yı 
daha sağlıklı geleceğe taşıyacak projeleri kararlı 
adımlarla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 
ilçenin de güçlü altyapıya kavuşması amacıyla yatı-
rımlarını hız kesmeden sürdürüyor.  n 8. sayfada

Afet yönetimi ve arama kurtarma alanında önemli 
çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi’ne 
İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Orta Seviye 
Kentsel Arama Kurtarma Belgesi’ verildi. Bur-
sa’dan bu belgeyi alan ilk yerel yönetim olan 
Yıldırım Belediyesi, Türkiye’de ise iki beledi-
yeden birisi oldu.   n 4. sayfada

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Atatürk 
Kültür Merkezi’nde (AKM) Darphane ve Damga 
Matbaası Genel Müdürlüğü’nün 555. yılı do-
layısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuş-
mada, sabaha karşı Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 
meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 
yaralananlara acil şifa, etkilenenlere ise geçmiş 
olsun dileklerini iletti.   n 5. sayfada

İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 
meydana gelen olayda, park halindeki otobüsün 
şoförü, aracın bagajındaki yatağında ölü halde 
bulundu. İnegöl’deki olay, dün saat 11.00 sıra-
larında Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 
meydana geldi. n 3. sayfada
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“Size öyle bir Yurt aldım ki 
ebediyen Türk’ün olacaktır”
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığının (SSB) koordinasyonunda 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) 
ana entegratörlüğünü üstlendiği Milli 
Muharip Uçak Projesi’nde kritik aşamalar 
birer birer tamamlanıyor. Projede en kritik 
aşama olan sürece geçilirken, gövde par-
çaları nihai montaj hattına taşındı. Bu 
kapsamda projeye ilişkin son montaj hattı 
başlangıç töreni Milli Savunma Bakanlığı, 
SSB ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 
yetkililerin katılımıyla TUSAŞ tesislerinde 
gerçekleştirildi. Milli Muharip Uçak pro-
totipinin ön gövde, ön orta gövde, kanat 
modülü ve arka gövde parçaları nihai 
montaj hattına taşınırken, bu aşamayla 
birlikte 18 Mart 2023 tarihinde hangardan 
motor çalıştırarak çıkacak ve yer testleri 

hayata geçirilecek olan ilk prototipin bir-
leştirme ve sistem entegrasyon çalışması 
da resmi olarak başlamış oldu. 

“SANAYİNİN LOKOMOTİFİ  
BİR PROJE” 
Projenin geldiği aşamaya ilişkin de-

ğerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 
bir uçak mühendisi olarak böyle 
bir uçak yapım sürecinde 
bulunmanın kendisi 
için bir rüya olduğu-
nu belirterek şu ifa-
deleri kullandı: 
“Rabbime şükredi-
yorum ki bu sürecin 
içinde yer alabildik. 
İlk üniversiteye başla-
dığım günden itibaren böy-
le bir günü yaşama hayali vardı. 
İnşallah sonun başlangıcına geldik. Bu 
işin ilk perdesini açıyoruz. İşimiz, uçağımız 
başarılı şekilde görev yaptığı zaman ni-
hayete ermiş olacaktır. Biz perdeyi açtık 
ama önümüzde daha çok yol var. Siz çalı-
şanların da evlatlarınıza, belki de torun-
larınıza söyleyeceğiniz bir hikayeniz olacak. 
‘Türkiye’nin ilk jet muharip uçağını yapan 
ekibin içindeydik.’ diyeceksiniz.” Projenin 
aynı zamanda sanayiyi çeken bir lokomotif 
olduğunu dile getiren Demir, “Onlarca 
alt sistemle ilgili yan sanayi ve teknolojimizi 
hareketlendirmiş durumdayız. Bu yolcu-
lukta inşallah hep beraber gideceğiz.” diye 
konuştu. Şirket çalışanlarının edindiği 

tecrübenin bütün Türkiye’ye yayılacağını 
ve sadece havacılık değil birçok alanda 
buradaki teknolojilerin tetiklediği ürünlerin 
ülkeyi başka boyutlara taşıyacağını vur-
gulayan Demir, “İşimiz daha bitmedi, çok 
işimiz var. Bu iş gönül, yürek işi, yüreğimizi 
koyarak, aklımızı, zekamızı birleştirerek 
biz de bu kızıl elma yolculuğunda hep 

beraber başarıya ulaşacağız. İn-
şallah Türkiye Yüzyılı’nı 

hep beraber inşa ede-
ceğiz. Cumhurbaş-

kanı’mız Sayın 
Recep Tayyip 
Erdoğan lider-
liğinde 2023 he-

deflerimize ulaş-
mak için var gü-

cümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.” dedi. 

“YER TESTLERİNE BAŞLAYACAK” 
TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet 

Bozdoğan da projeyi 18 Mart’a yetiştirmeyi 
hedeflediklerini belirterek, “Projede çok 
önemli ve kritik bir eşiğe geldik. İnşallah 
silahlı kuvvetlerimizin beklentilerini çok 
hızlı şekilde karşılayacak hale geliriz. Zor 
ve büyük bir proje. İnşallah 18 Mart’ta 
hangardan motoru çalışarak çıkartmış 
olacağız. İnşallah 18 Mart’ta daha büyük 
katılımla bu projemizin hangardan çıka-
rılmasını görmüş oluruz.” ifadelerini kul-
landı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil 
de onur duydukları bu projede Türkiye’nin 
ilk Milli Muharip Uçak’ını yaptıklarına 

dikkati çekerek, “Uçağı yaptık aslında. 
Biz aslında uçak yapmıyoruz uçak yapacak 
şirketi inşa ediyoruz. 13 binden fazla ça-
lışanımız var. Tesisler hemen hemen 
ortaya çıktı. Bu şirket bundan sonra her 
türlü uçağı da yapar. Bundan sonra han-
gardan çıkıştan sonra yer testlerine baş-
layacak ve uçuşa da kendisini hazırlar. “ 
diye konuştu. Milli Muharip Uçak proto-
tipinin parçaları nihai montaj hattına ta-
şınırken, Demir, otomatik matkap üni-
tesini kullanarak montajı gerçekleştirdi. 
Montajın ardından da katılımcılar anı 
panosunu imzaladı. 

SIRADA DİĞER AŞAMALAR VAR 
Tamamen dünya standartlarında üre-

timin ön planda tutulduğu Milli Muharip 
Uçak Projesi’nin ilk prototipinde yaklaşık 
6 bin 500 yapısal parça ve 30 alt sistemin 
yer alması hedefleniyor. Projenin fazlar 
halinde geliştirilmesi ve daha sonraki 
prototip ve seri üretim aşamalarında alt 
sistemlerin artırılması öngörülüyor. Bir 
sonraki aşamada kullanılacak olan Yıldırım 
Test Tesisi’nin kurulum faaliyetlerinin 
büyük oranda tamamlandığı projede, De-
mir Kuş (Iron Bird) ve sistem entegrasyon 
laboratuvarlarının kurulum faaliyetleri 
de başladı. 2023-2029 döneminde Milli 
Muharip Uçak Projesi’nde yeni aşamaların 
(detay tasarım ve kalifikasyon fazı) baş-
latılması planlanıyor. Bu süreçte ilk uçuşun 
gerçekleştirilmesi, geliştirme test uçakları 
ve tam boy yapısal test uçaklarının üre-
tilmesi hedefleniyor. (AA)

Milli Muharip 
Uçak sahnede
Milli Muharip 
Uçak sahnede

Türkiye’nin en önemli 
savunma sanayisi 
projelerinden Milli 
Muharip Uçak’ın yapım 
sürecinde kritik bir 
aşama daha geçilirken, 
uçağın gövde ve kanat 
parçaları son montaj 
hattına taşınarak montaj 
çalışmaları başladı.

Türkiye bir  
hayaline  
daha adım  
adım ilerliyor:

“Karadan da  
teröristlerin  
tepesine tepesine 
bineceğiz”   

Erdoğan: 

n Haberi 6’da

“Pençe Kılıç  
Harekatı ile  
net bir mesaj  
verilmiştir” 

Yılmaz:

n Haberi 6’da

BTÜ  
rektörlüğü 
için geri 
sayım

80 kişi yaralandı
D ü z c e  d e p r e m i n d e
İçişleri Bakanlığı Afet 
ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), Düzce 
Gölyaka’da meydana 
gelen 5,9 
büyüklüğündeki 
depremde yaralanan 
80 kişiden 23’ünün 
tedavisinin 
sürdüğünü bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardın-
dan bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 

artçı sarsıntı meydana geldi. Deprem nedeniyle 
Düzce’de 37, İstanbul’da 2, Zonguldak’ta 10, 

Sakarya’da 26, Bolu’da 1 ve Bursa’da 4 kişi olmak 
üzere toplam 80 kişi yaralandı, yaralılardan 23’ünün 
tedavisi hastanelerde sürüyor. İlgili bakanlık, kurum 

ve kuruluşlardan toplam 2 bin 234 per-
sonel ve 444 aracın görevlendirildiği 

bölgeye, AFAD lojistik deposundan 
10 bin battaniye, 20 genel maksat 

çadırı ile 489 aile yaşam çadırı, 
480 yatak, 480 yastık-çarşaf 

seti ve 1200 ısıtıcı sevk 
edildi.

Vali ve başkandan geçmiş olsun mesajı Soylu: “8 bin konutta hasar tespit çalışması yapılacak” 4 7

Otobüsün bagajında  
cesedi bulundu

MASAK’tan kripto para 
işlem platformunun 
ilişkilerine inceleme 

Büyükşehir gece  
gündüz sahada
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Resimlerin aynısını canlandırabilmek 
için kostümler diktiren, materyalleri anti-
kacılardan bulan ve karakterlere benzeyen 
canlı modellerle çalışan 38 yaşındaki Çetin, 
2017-2019 yıllarında 40 fotoğrafa ulaştığı 
koleksiyonuna ilave yaptı. İngiliz ressam 
John Frederick Lewis’in 1869’da Yeşil Tür-
be’de yaptığı “The Commentator On The 
Koran” resmini model alan Çetin, aynı me-
kanı bularak halı, çiçek, çiçeklik, seccade, 
Kur’an-ı Kerim okuyan yaşlı adamın giysileri 
gibi materyallerin benzerlerini temin etti. 
Eserde Kur’an okuyan adamı canlandıran 
74 yaşındaki Mustafa Akcan’ı, Lewis’in tab-
losundaki açıdan fotoğraflayan Çetin, İs-
tanbul temasıyla da çalışmalar yapmayı he-
defliyor. Neslihan Sağır Çetin, AA muhabi-
rine, 2005’te Çanakkale Onsekiz Mart Üni-
versitesi Fotoğrafçılık Bölümünü bitirdikten 
sonra fotoğraf üzerine yurt içi ve yurt 
dışında çalışmalar yaptığını söyledi. “Resm-
i Mekan” adlı projeye 2017’de başladığını 

belirten Çetin, Osmanlı döneminde ünlü 
ressamların resmettiği tabloların mekanlarını 
bulup canlandırma gerçekleştirdiğini ifade 
etti. Dünyaca ünlü resimlerin mekanlarının 
hayalden ibaret değil gerçek olduğunu ve 
Bursa’da hala yaşadığını göstermek amacıyla 
çalışmayı yaptığını anlatan Çetin, ilk fo-
toğrafında Osman Hamdi Bey’in meşhur 
“Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosun canlan-
dırıldığını dile getirdi. Fransız ressam Jean 
Leon Gerome, Avusturyalı Rudolf Ernst, 
Polonyalı Stanislaw Chlebowski’nin yanı 
sıra Şefik Bursalı, İbrahim Çallı gibi Türk 
ressamların eserlerini de çalıştığını belirten 
Çetin, “Projede çoğunlukla Osman Hamdi 
Bey’in Yeşil Türbe ve Yeşil Cami içinde res-
mettiği eserlerin canlandırmalarını gerçek-
leştirdik ayrıca Ulu Cami ve Muradiye Kül-
liyesi’ndeki resimlerin canlandırmaları yapıldı. 

Bugün müzeye dönüştürülen tarihi me-
kanlarda da canlandırmalar yaptık.” dedi. 

Daha önce çektiği 40 fotoğraf için res-
samlar ve eserleriyle ilgili Türkçe, İngilizce 
açıklamaları da içeren 200 sayfalık kitap 
oluşturulduğunu anlatan Çetin, “O ressam 
ne zaman, hangi tarihlerde, kimlerle gelmiş, 
kaç ay kalmış, nerede kalmış gibi bunları 
araştırarak, gerçek bilgilerle hazırladım. 
Bunu tamamladığımda projenin İstanbul 
versiyonunu da yapmak isterim. İstanbul’da 
da birçok ressamın resmettiği eserler var; 
mekanları hala ayakta olan. Onları da za-
manla canlandırmak istiyorum.” diye ko-
nuştu. Projenin belgeselini de çekmek iste-
diğini belirten Çetin, 100-150 yıllık resimleri 
canlandırmanın heyecan verici, çok güzel 
bir uğraş olduğunu vurguladı. Kendisini 
zamanda yolculuğa çıkmış gibi hissettiğini 

dile getiren Çetin, şunları kaydetti: “Bir 
nevi tabloların içinden geçmiş oluyorum. 
Herkes için çok ilgi çekici bir proje oldu. Bu 
projenin VR (sanal gerçeklik) teknolojisinin 
de yapılması çok ilgi çekici olabilir. İnsanlar 
gözlüğü taktığında o mekanın veya o tab-
loların içine girip o anı hissedebilir. Çok de-
ğişik bir çalışma olabilir. Çalışmamızı 2019 
yılında Panorama 1326 Bursa Fetih Müze-
si’nde sergilemiştik. Yurt dışından sergi ta-
lepleri olmuştu ancak araya pandemi girince 
kaldı. İnşallah zamanla yurt dışında da ser-
gilerimiz olacak.” Mustafa Akcan ise böyle 
bir çalışmanın içinde yer aldığı için onur 
duyduğunu belirtti. Bursa’daki tarihi me-
kanları çok iyi bildiğini dile getiren Akcan, 
“Güzel bir duygu. İnsan yaptığı işin en 
iyisini yapmaya çalışmalı. Ben de en iyisini 
yapmaya çalıştım.” ifadesini kullandı. (AA)

Nilüfer Belediyesi İklim Değişikliği 
ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çocukların, 
çevre konusunda daha bilinçli olmaları 
için okullarda verdiği eğitimleri ge-
nişleterek tesislerde sürdürüyor. Nilüfer 
Belediyesi, çocuklardaki çevre bilincinin 
görsel olarak da desteklenmesi amacıyla 
Yenikent Katı Atık Depolama Tesisi’nde 
Çöp Süzüntü Suyu Arıtma Tesisi’ne, 
Katı Atık Depolama Alanı’na ve Tıbbı 
Atık Sterilizasyon Tesisi’ne eğitim ge-

zileri düzenlemeye başladı. Çocuklar 
tesislere yapılan ziyaretlerde atıkların 
nasıl ayrıştırıldığını ve nasıl bertaraf 
edildiğini yetkililerden öğreniyor. Prog-
ram çerçevesinde düzenlenen ilk iki 
geziye Akçalar Fahriye Sayarel İlkokulu 
ve Alara Ortaokulu öğrencileri katıldı. 
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi’nde, 
Tesis Müdürü Hakan Yuvanaydın’dan 
detaylı bilgi alan öğrenciler, Bursa ve 
Yalova çevresinde bulunan hastane, 
eczane, sağlık kurumu ya da evlerden 
çıkan tıbbi atıkların yüksek sıcaklıklarda 
zararlı organizmalardan nasıl ayrıştı-
rıldığını bizzat görme şansına sahip 
oldu. Yenikent Katı Atık Tesisi’nde 
atıkların nasıl ayrıştırıldığını, atıkların 
doğaya verdiği zararların önüne nasıl 
geçildiğine tanıklık eden öğrenciler, 
çöplerin içinde oluşan gazların elektrik 
enerjisine dönüşümünü ve atıklardan 
akan suların yer altı sularına ve doğaya 
karışmaması için yapılan çalışmayı da 
yetkililerden öğrendi. Okullarla iş birliği 
halinde düzenlenen geziler 2022-2023 
eğitim dönemi boyunca devam edecek. 
Her hafta bir okulun katılımıyla ger-
çekleştirilen gezilere yıl sonuna kadar 
toplam 25 okulun öğrencilerinin ka-
tılması planlanıyor. (İHA)

Beş yıl önce Zerrin Özgüle kurucu 
başkanlığında yola çıkan Bursa Sağlık 
ve Eğitim Gönüllüleri Derneği (BUSA-
DER), sağlık ve eğitim alanlarında iz 
bırakan işlere imza attı. Bugüne dek 
binlerce öğrenciye burs, birçok 
hastaneye tıbbı cihaz bağışları 
ve toplumsal faydaya yönelik 
birçok proje ile etkinliğe 
imza atan BUSADER, top-
lamda 5 milyon lirayı aşkın 
maddi yardım gerçekleştirdi. 
Geçen yıldan itibaren BUSA-
DER Başkanlığı’nı Tülin Gün-
batılı’ya devrederek, federasyonlaş-
ma çalışmalarının startını veren Zerrin 
Özgüle, bu süreçte bir yandan burs, 
sosyal sorumluluk projeleri ve yardım 
faaliyetlerine devam ederken, diğer 
yandan da Ankara’da Öztuna Norman 
başkanlığındaki ANSEDER, İstanbul’da 

Dr, Yasemin Yakut başkanlığındaki İS-
TANBUL BUSADER, Deniz Cantürk 
başkanlığında VETERAN BUSADER 
ve Ata Azapoğlu başkanlığında GENÇ 
BUSADER’in kurulmasına öncülük etti. 
3 şehirde 5 dernek, 250’ye ulaşan üye 
sayısıyla federasyon yapısını tamam-
layan, ismini de Birleşik Uluslararası 
Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri 
Federasyonu olarak güncelleyen BU-
SADER; önce tüm Türkiye’ye ardından 
dünyaya yayılmak için çalışmalarına 
devam ediyor. Hedeflerinin Bursa’dan 
başlayan bu hareketi yine Bursa mer-
kezli olarak Türkiye’ye ve devamında 
yurtdışına da taşımak olduğunu belirten 

BUSADER Federasyonu Yönetim 
Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle, 

ilk yurtdışı derneklerinin müj-
desini ise yakında verecek-
lerini belirtti. Başkan Özgüle, 
“Bugüne dek 5 milyon lirayı 
aşan burs ve çeşitli yardımlara 

imza attık. Ancak yapılan yar-
dımların maddi boyutundan öte 

hayatlarına dokunduğumuz insan-
ların bize verdiği manevi haz çok de-
ğerli. Bizim Bursa’da başardığımız bu 
hareketten artık çok daha fazla insanın 
yararlanmasını sağlamak istiyoruz. 
Herkesi yanımızda olmaya bekliyoruz” 
dedi. (İHA)

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gür-
kan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dola-
yısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. 

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut 
Gürkan, geleceğin mimarı, fedakarlığın 
ve sevginin timsali öğretmenlere min-
nettarlığını ifade ederek, “Ülkemizin 
81 ilinde  mesleklerini büyük bir özveri 
ve şevkle yerine getiren öğretmenleri-
mizin bu anlamlı günlerini en içten di-
leklerimizle kutluyorum” dedi. Eğitimin 
dünyayı değiştirmek için kullanılabilecek 
en güçlü araç olduğunu ifade eden Baş-
kan Gürkan, “emek, özveri, sabır ve 

hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi 
karşılıkla ölçülemeyecek kadar de-
ğerli, saygın bir meslek olan öğ-
retmenlik mesleği ilk emri ‘Oku’ 
şeklinde başlayan bir medeniyetin 
mensupları olan bizler için çok 
önemlidir” diyerek şu 
ifadeleri kullandı: “AK 
Parti iktidarı dönem-
leri  boyunca bizler 
de inancımız ve me-
deniyetimizden al-
dığımız ilhamla eği-
tim camiası çalışan-

larımızın çalışma koşullarını iyileş-
tirmek için sayısız düzenlemeler 
gerçekleştirdik. Eğitim alanında 
reform niteliğinde proje ve çalış-
maları hayata geçirdik ve çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Çocukları-

mızın, gençlerimizin geleceğe 
emin adımlarla yürüyebil-
meleri için aldıkları eğitimin 

çağımıza uygun, ihtiyaç-
larını karşılayacak şekilde 
güncellenmesi, güçlü ge-

leceğimizin mimarı öğ-
retmenlerimizin her 

anlamda şartlarının hak ettikleri sevi-
yelere yükseltilebilmesi için doğru  ye-
rinde adımları atmaya devam ediyoruz.  
Bu vesile ile geleceğimizin teminatı ço-
cuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren, ge-
leceğe hazırlayan, kutsal görevlerini bü-
yük bir özveriyle yerine getiren değerli  
öğretmenlerimizi sevgiyle, saygıyla, 
minnetle selamlıyor; 24 Kasım Öğret-
menler Günü’nü en kalbi duygularımla 
kutluyor, Şehit öğretmenlerimizi ve ara-
mızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi 
de rahmet ve minnetle anıyorum.” 

(Bülten)

‘Ural’dan Karpat Havzası’na Ma-
carların Göçü ve Yurt Tutması Sergisi’ 
Bursa’da izlenime sunuluyor. 

2022 Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti Bursa, Macar tarihinin derin-
liklerine ışık tutan önemli bir sergiye 
daha ev sahipliği yapacak. Macaris-
tan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin yanı 
sıra Liszt Enstitüsü, İstanbul Macar 
Kültür Merkezi ve Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti Bursa Koordinasyon 
Merkezi işbirliğinde ‘Ural’dan Karpat 
Havzası’na Macarların Göçü ve Yurt 
Tutması Sergisi’ izlenime sunulacak. 
Macar İlimler Akademisi İnsanî Bi-
limleri Araştırma Merkezi hima-
yesinde eski Macarların tarihini 
çok yönlü araştırma-
lara tabi tutan, ünlü 
oryantalistlerin yanı 
sıra arkeologlar, dil bi-
limciler, Türkologlar ve ta-
rihçilerin çalışmalarından 
oluşan sergi, Türk-Macar 
ilişkilerine derinleme-
sine bir bakış açısı ka-
zandırıyor. Tarih se-
verleri zaman tünelinde 
keyifli bir yolculuğa çı-
karan sergi, Orta Asya’dan 
göç eden eski Macarların 
geleneklerine ve giydikleri kıyafetlere 
değin, kullandıkları savaş teknikle-
rinden inanç kültürlerine kadar birçok 
alanı görsel anlatımlarla sunuyor. 
150 yıldır süren Türk- Macar tarihi 
araştırmalarına geniş bir perspek-
tiften bakan sergi, 25 Kasım Cuma 
günü saat 14.00’te Korupark Alışveriş 
Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine 
açacak. (İHA) 

Bursa’da sabah saatlerinde 
şehrin farklı yerlerinden gök-
yüzünü kaplayan bulutlar me-
rak uyandırdı. 

Düzce’de meydana gelen 5.9 
büyüklüğündeki depremin ar-
dından Bursa’da havanın ay-
dınlanmasıyla görülen bulutlar 
rengiyle görenleri şaşırttı. Alev 
görünümlü gökyüzünü kapla-
yan bulutları gören vatandaşlar, 
cep telefonlarıyla bu anı kay-
dederken, farklı yerlerinden çe-
kilen fotoğraflar sosyal med-
yada paylaşıldı. 

(İHA)

Lewis’in Yeşil Türbe’deki 
tablosunu yeniden canlandırdı
Fotoğraf sanatçısı 
Neslihan Sağır Çetin, 
ünlü oryantalist 
ressamların Bursa temalı 
resimlerini yapıldığı 
mekanlarda, dönemin 
kıyafetlerini giyen 
modellerle canlandırdığı 
çalışmalarından 
sonuncusunu Yeşil 
Türbe’de gerçekleştirdi.

Davut Gürkan’dan Öğretmenler Günü mesajı

Çocuklara çevre bilinci 
aşılamak için okullarda 
eğitimler düzenleyen Nilüfer 
Belediyesi, bu eğitimleri görsel 
olarak da desteklemek için ilgili 
tesislere geziler düzenliyor. 
Tesislerde çocuklara, arıtma, 
katı atık depolama ve tıbbi 
atıkların bertarafı ile ilgili 
yerinde bilgiler veriliyor.

Bursa’da eğitim ve sağlık 
alanlarında birçok insanın 
hayatına dokunan Bursa Sağlık 
ve Eğitim Gönüllüleri Derneği 
(BUSADER), artık yoluna 
aralarında İstanbul ile 
Ankara’nın da yer aldığı 5 
dernekle ve federasyon 
yapısıyla devam edecek.

Öğrenciler çevre eğitimini 
yerinde alıyor

BUSADER, federasyon yapısıyla 
yoluna devam ediyor

Tarihe ışık 
tutan sergi

Uludağ’ın zirvesi 
beyaza büründü

Marmara Bölgesi’nin en yük-
sek noktası olan Uludağ’ın zir-
vesi beyaza büründü. 

Uludağ’da dün başlayan ve 
kısa süre sonra etkisini kaybe-
den kar yağışının ardından zirve 
tekrardan beyaza büründü. Kısa 
yağışta oteller bölgesinde kar 
olmazken, zirvenin beyaz hali 
bölgeden az da olsa görüldü. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü-
nün 5 günlük hava tahmin ra-
poruna göre; hava sıcaklığının 
bölgede bugün en yüksek 5, en 
düşük 3 derece olması bekleni-
yor. Sıcaklıklar cumartesi gü-
nüne kadar düşmeye devam ede-
cek. Cuma günü sıcaklığın 0 de-
receye kadar düşeceği tahmin 
edilirken, Marmara Bölgesi’nin 
en yüksek noktası Uludağ’da 
cuma ve cumartesi günleri kar 
yağışı bekleniyor. (İHA)

Bursa’da merak 
uyandıran görüntü



Bursa’da geceleri atla hurda toplayan 
kişilerin hırsızlık yaptığı iddiası ile polis 
ekipleri harekete geçti. İhbarın yapıldığı 
Alaaddinbey Mahallesine gelen polis ekip-
leri, yaralı halde terk edilmiş atı buldu. At 
arabasındaki hurda demirlere el konulur-
ken, yaralı ata ise Nilüfer Belediyesi Vete-
riner İşleri Müdürlüğü sahip çıktı. Çektiği 
yük sebebiyle göğsünde yaralar oluşan at, 
Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi 
Merkezi’nde Veteriner Hekim Dr. Ayşe 
Yazıcı tarafından kontrol edildi. Yaraları 
temizlenen ata merhem sürüldükten sonra 
genel bakımı da yapıldı. Atın maruz kaldığı 
muamelenin hiç doğru olmadığını ifade 
eden Yazıcı, “Maalesef şiddet görmüş olan 
bir atımız var. Çok ağır yük taşıdığı için 
göğüs bölgesinde ciddi yaralar oluşmuş. 
Yaralarını temizledik. Şükürler olsun ki, 
dikişlik bir durumu yok. Takibini yapacağız. 
Genel durumu hiç iyi değil. İnanılmaz 
mutsuz bir halde. Nalları çok kötü halde. 
Asfaltta kaymasın diye lastik çakmışlar. 
Onlar ayaklardaki rahatsızlığı arttırmış 
vaziyette. Bakımın ardından, at çiftliğine 

göndeceğiz. Orada ömrünün sonuna kadar 
daha mutlu yaşayacağına inanıyorum” 
dedi. Şehir merkezinde atların halen böyle 
işlerde kullanılıyor olmasının üzüntü verici 
olduğunu belirten Yazıcı, “Geri dönüşüm 
malzemelerinin artık atlarla toplanmasının 
doğru olmadığını düşünüyorum. Beledi-
yeler zaten bu sistemi kurmuş durumda. 
Neden bu atlar sokaklarda anlamış değilim. 
Bir hekim olarak bizleri bu durum çok 
üzüyor. Atımız mutsuz gibi görünse de, 
genel durumu toparladıktan sonra inci 
gibi parlayacağını düşünüyorum. Beslenme 
ve iyi bir bakımdan sonra ‘Beyaz İnci’nin 
güzel bir şekilde karşımıza çıkacağını bili-
yorum” diye konuştu. Nilüfer Belediyesi 
Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde 
ender rastlanan bir durumla karşı karşıya 
olduklarının belirten Yazıcı, “Genellikle 
burada, kedi ve köpek bakımı ve barın-
malarını sağlıyoruz. Ama uzmanlık alan-
larının içerisinde atlar da var. Rehabili-
tasyonunu sağlayacağımız bir alanımız 
yok. Ama bu konuda bazı çiftlikleri kulla-
nıyoruz. Oradaki diğer atlarla birlikte 
keyifli günler geçireceğine inanıyorum” 
şeklinde konuştu. (İHA)
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

18/11

16/13

13/9

16/3
16/14

15/13

17/10

16/13

16/9
15/9

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:24
07:52
12:55
15:26
17:49
19:12

BURSA
PERŞEMBE

18/11

CUMARTESİ

13/6

CUMA

13/8

15/10 İMSAK İYE

Otobüsün bagajında 
cesedi bulundu

İnegöl’deki olay, dün 
saat 11.00 sıralarında Şe-
hirlerarası Otobüs Termi-
nali’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, dün ak-

şam göğüs ağrısı şikayetiyle 
gittiği İnegöl Devlet Hasta-

nesindeki tedavinin ardından 
İnegöl Şehirlerarası Otobüs Ter-

minali’ne giren Otobüs Sürücüsü 
Göksel Demiröz (39), kullandığı 
50 AG 268 plakalı otobüsün ba-

gajına girip uykuya daldı. Sabah 
11.00 sıralarında park halindeki 
otobüse gelen muavin Veli Baran 
S. (20), bagajın kapağını açtığında 
şoförü uyandırmaya çalıştı. Mua-
vin, şoförü uyandırmayınca du-
rumu 112’ye bildirdi. Olay yerine 
polis ve 112 ekipleri sevk edildi. 
Ekipler, şoförün hayatını kaybet-
tiğini tespit etti. Şoförün cansız 
bedeni, savcılık incelemesinin ar-
dından kesin ölüm sebebinin be-
lirlenmesi için Bursa Adli Tıp Ku-
rumuna kaldırıldı. Polisin olayla 
ilgili tahkikatı devam ediyor. (İHA)

İnegöl Şehirlerarası 
Otobüs Terminali’nde 

meydana gelen olayda, 
park halindeki otobüsün 

şoförü, aracın 
bagajındaki yatağında 

ölü halde bulundu.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya, hakkında “kasten öldürme”, 
“tehdit” ve “hakaret” suçlarından dava 
açılan tutuklu sanık Hakan Ç, cezaevin-
den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi 
(SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul 
Basri Köroğlu’nun (56) yakınları ile taraf 
avukatları da salonda hazır bulundu. 
Duruşmada, sanık Hakan Ç, olay günü 
kardeşiyle evde otururken bir kadının 
yardım çığlıklarını duyarak sokağa koş-
tuğunu anlattı. Sokakta bulduğu sopayı 
eline alarak sesin geldiği yeri araştırdığını 

ifade eden sanık, “Pet shop önünde 
elinde telefonla biri oturuyordu. Ben ev-
den bakarken de sokakta gidip gelen ki-
şinin o olduğunu görmüştüm. Kadın 
çığlığını sorunca alaycı şekilde 
‘telefondan geliyordur’ 
dedi.” ifadesini kul-
landı. Maktulün 
kendisine tükür-
düğünü ve küf-
rettiğini ileri sü-
ren sanık, bu se-
beple elindeki so-
payla bileğine doğru 
vurduğunu, kardeşi ile 
maktulün oğlunun araya girmesi 
üzerine oradan ayrıldığını ifade etti. 

“YARDIM İSTEYEN  
KADIN SESLERİNİ SORDU” 
Babasının KOAH hastası olduğunu 

ve her gün ilaç kullandığını anlatan 
Nasuh Köroğlu da olay günü babasıyla 
dükkanın önünde oturduklarını ve bu 
sırada babasının “kaydırmalı videolar” 

izlediğini aktardı. Sanığın yan-
larına geldiğini ve “yardım 

isteyen kadın seslerini” 
sorduğunu anlatan 
Köroğlu, “Babam elin-
de sopayı görünce ‘te-
lefondan geliyordur’ 

dedi. Sanık, ‘sen be-
nimle dalga mı geçiyor-

sun’ diyerek babama vur-
du. Babam 46 kilogramdı, yere 

düştü. Sanık bu sırada bir de sırtına 
tekme attı. Kardeşi şahsı tutarak uzak-
laştırdı. Eve gittik, 2-3 saat sonra babam 
kötü olduğunu söyledi. Ambulans ça-
ğırdık. 2 gün hastanede tedavi gördü ve 

hayatını kaybetti. Sanıktan şikayetçiyiz.” 
dedi. Olayı anlatan sanığın kardeşi Serkan 
Ç. de abisinin olaydan birkaç ay önce 
kentteki bir ruh sağlığı ve hastalıkları 
hastanesinde tedavi gördüğünü söyledi. 
Sanığın tutukluluk halinin devamına 
karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki 
eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 
erteledi. Osmangazi’ye bağlı Küklüpınar 
Mahallesi’nde 9 Eylül’de, kadın çığlığı 
duyduğunu belirten Hakan Ç, sokakta 
oturan Basri Köroğlu’na sesleri sormuş, 
ikili arasında çıkan tartışmada Hakan 
Ç’nin elindeki metal sopayla vurması 
üzerine rahatsızlanan KOAH hastası Kö-
roğlu hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi al-
tına alınan Köroğlu olaydan 2 gün sonra 
hastanede hayatını kaybetmiş, gözaltına 
alınan Hakan Ç. de tutuklanmıştı. 

(AA)

Ölümle biten tartışmanın zanlısı yargılanıyor
Bursa’da tartıştığı kişiye metal 
boruyla vurarak ölümüne 
neden olduğu iddiasıyla 
hakkında dava açılan sanığın 
yargılanmasına başlandı.

Bursa’da hurda ve geri 
dönüşüm malzemesi 
çalanların polisi görünce terk 
ettiği yaralı ata belediye 
ekipleri sahip çıktı. Yaralarına 
merhem sürülen ‘Beyaz inci’, 
tedavisinin ardından 
sahiplendirilecek.

Hırsızların terk ettiği ata, 
belediye sahip çıktı

Bursa’da oto galerinin önüne pla-
kasız beyaz renkli bir otomobil ile 
gelen kimliği belirsiz 4 kişi, araç için-
den iş yerine kurşun yağdırdı. 3 ayrı 
silahla yapıldığı tahmin edilen saldırı 
sırasında dükkanda tesadüfen bu-
lunan bir zabıta memuru, cam kı-
rıkları sebebiyle elinden yaralandı. 

Orhangazi’deki olay, dün sabah 
10.30 sıralarında Turist Yolu Caddesi 
üzerinde bulunan bir oto galeri önün-
de meydana geldi. Edinilen bilgilere 
göre, oto galerinin önüne gelen pla-
kasız, beyaz renkli ve içinde 4 kişinin 
olduğu otomobildeki 3 kişi tarafından 
silahlarla iş yerine ateş edildi. Silahlı 
saldırı sonrasında iş yerinin camına 
ve iş yeri önündeki araçların bazıla-
rına mermi isabet ederken, o esnada 
dükkanda bulunan bir zabıta me-
muru cam kırıklarından dolayı elin-
den yaralandı. Polis ekipleri, güvenlik 
kameralarından takibe aldığı aracı 
bulmak için harekete geçti. (İHA)

İş yerine kurşun 
yağdırdılar

 Gemlik’te 3 yıl önce 92 yaşından 
vefat eden Türk Sinemasının efsane 
sanatçısı Eşref Kolçak’ın otomobili 
gece geç saatlerde çalınmak istendi. 

Edinilen bilgiye göre, hayatının 
büyük bölümünü Gemlik’e bağlı Kum-
la Mahallesi’nde geçiren Eşref Kol-
çak’ın otomobili vefatının ardından 
evinin önündeki otoparka park edil-
mişti. Eşref Kolçak’ın oynadığı bazı 
filmlerde de kullandığı beyaz otomobili 
1’i kadın 4 hırsızlık şüphelisi tara-
fından çalınmak istendi. Gece geç 
saatlerde evin önüne gelen ve oto-
mobili çalmak isteyen şüpheliler Kol-
çak’ın komşuları tarafından fark edildi. 
Komşular durumu polise bildirdiler. 
İhbar üzerine olay yerine gelen polis 
ekipleri, kaçmak isteyen şüphelileri 
gözaltına aldı. Kolçak’ın otomobilinde 
yapılan parmak izi incelemesinin ar-
dından, otomobil çekici yardımıyla 
ailesine teslim edilmek üzere otoparka 
götürüldü. Olayla alakalı soruşturma 
sürdürülüyor. (İHA)

Eşref Kolçak’ın 
otomobilini  
çalmak istediler
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Kuruluşunun üzerinden henüz 

11 yıl geçmesine rağmen başarıla-
rıyla önemli mesafe kaydeden 
Bursa Teknik Üniversitesi’nde ba-
şarının altında imzası olanlardan 
biri şüphesiz Rektör Prof. Dr. Arif 
Karademir.  

Rektör hoca görev yaptığı süre 
içerisinde önemli işlere imza atar-
ken, tüm manipülasyonlara rağ-
men yönettiği üniversiteyi bir çok 
alanda örnek hale getirdi. Ancak 
Karademir’in görev süresi Aralık 
ayı itibariyle sona eriyor. O ne-
denle YÖK rektörlük başvurularını 

aldı.  
Bursa Teknik Üniversitesi için 

birçok başvuru olduğunu öğren-
dik. Üniversite içinden Rektör Yar-
dımcıları Prof. Dr. Sami İmamoğlu 
ve Prof. Dr. Beyhan Bayhan ile  

Prof. Dr. Mehmet İşleyen, Prof Dr. 
Yusuf Ali Kara başvuru yaptılar.  

Özellikle Sami İmamoğlu’nun 
bilgi birikim ve tecrübesi ile gö-
reve yakın isimlerden biri olduğu 
ifade ediliyor. Yine BUÜ’den Ali 
Rıza Yıldız ve Ali Rıza Yıldız ve 
Prof. Dr. Mehmet Karahan rektör-
lük için başvuru yapan isimler ara-
sında.  

Pek tabi ki aday olan hocaların 
tümü Bursa Teknik Üniversite-
si’nde görevi teslim alıp en ileriye 
götürmenin mücadelesini verecek-
ler. Hepsi de birbirinden kıymetli 
hocalar.  

Adaylardan biri olan ve müla-
kata çağrılan isimlerden biri olan 
Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 

önemli görevler yapan ve önemli 
projelere imza atan Prof. Dr. Meh-
met Karahan.  

Prof. Karahan BTSO Eğitim 
Vakfı BUTGEM’de de önemli pro-
jelere de imza atan bir isim. BUT-
GEM bünyesinde yapılan ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
tarafından desteklenen büyük büt-
çeli bir sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında da dezavantajlı birey-
lerin mesleki eğitim almaları ve iş 
hayatına entegre edilmeleri proje-
sinde önemli başarı kazandı.  

Rektör Karademir yönetiminde 
önemli mesafe kaydeden ve hızla 
kendine yer edinen Bursa Teknik 
Üniversitesi’nin yeni gelecek rek-
törüyle bu süreci devam ettirip, 

çok daha önemli başarılara imza 
atacağını düşünüyoruz. Rektör 
Karademir’in tüm algı operasyon-
larına rağmen başarıyla BTÜ’yü 
ileriye taşıdığını da aktarmış ola-
lım.  

BTÜ rektörlüğü için artık mü-
lakat vakti. Bakalım her geçen 
gün büyüyen ve başarılarıyla 
adından bahsettiren Bursa Teknik 
Üniversitesi’nin yeni rektörü kim 
olacak?  

Seçilecek rektör Bursa’nın geli-
şiminde de önemli rol oynayan 
üniversite ayağının daha da güç-
lenmesi için büyük önem taşıyor. 
Bursa, üniversiteleriyle de iddia-
sını ortaya koyma noktasında al-
dığı ivmeyi daha ileriye taşımalı. 

BTÜ rektörlüğü 
için geri sayım

Alpaslan 
YILDIZ

alpaslanyldz@gmail.com

İLAN 
T.C. BURSA 1. ASLİYE  
TİCARET MAHKEMESİ
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Davacılar, SEDA SAYDAM, SELAHATTİN SAYDAM, SERDAR SAYDAM 
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44440 sicil numarasına kayıtlı SAYDAM TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCA-
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17:05 itibariyle İFLASINA iflas kararından bir örneğinin İflas Müdürlü-
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Yıldırım Belediyesi, Arama Kurtarma 
Ekibi farkındalık oluşturmaya devam 
ediyor. Belediye çalışanlarından ve gö-
nüllülerden oluşan 47 kişilik arama kur-
tarma ekibi, İzmir Depremi, Ege Bölge-
si’nde meydan gelen yangın-
larda, Narlıdere’de yaşa-
nan sel felaketinde 
aktif olarak görev 
alarak başarılı ça-
lışmalara imza at-
mıştı. Eğitim ve 
akreditasyon ça-
lışmalarına aralıksız 
devam eden Yıldırım 
Belediyesi Arama Kur-
tarma Ekibi, önemli bir ba-
şarıya daha imza attı. İçişleri Bakanlığı 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
Akreditasyona Dayalı İş Birliği Sözleşmesi 
kapsamında ‘Orta Seviye Kentsel Arama 
Kurtarma’ alanında 11-12 Kasım 2022 
tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 
düzenlenen 48 saatlik teorik ve uygulamalı 

sınavı başarıyla tamamlayarak, AFAD 
Orta Seviye Kentsel Arama Kurtarma 
Belgesini almaya hak kazandı. Bursa’da 
bu belgeye hak kazanan ilk ve tek yerel 
yönetim olan Yıldırım Belediyesi, Türkiye 
genelinde ise bu belgeye sahip iki bele-
diyeden birisi oldu. 

“HER ZAMAN HAZIRIZ” 
Türkiye’nin ve Bursa’nın 

depremselliğini hatırlatan 
Yıldırım Belediye Baş-

kanı Oktay Yılmaz, 
“Bugün Düzce’de 
meydana gelen 
deprem, ülkemiz 
ve şehrimizin en 

önemli gündem 
maddelerinden birsi-

nin depremsellik oldu-
ğunu bir daha gösterdi. Dep-

rem gibi bazı doğal afetleri önleyemeyiz 
belki ancak alacağımız önlemler ile ya-
şanacak kayıpları ve acıları asgariye in-
direbiliriz. Deprem başta olmak üzere 
doğal afetler konusunda yürüttüğümüz 
çalışmaları iki temel başlık altında sür-
dürüyoruz.  İlk olarak afetler yaşanmadan 
önce depreme dayanıklı, güvenli, konutlar, 

gelişmiş bir ulaşım ağı sosyal alanları 
olan şehirler inşa ediyoruz. Bu bağlamada 
kapsamlı bir kentsel dönüşüm hamlesi 
yürütüyoruz” dedi. 

BURSA’DA İLK VE TEKİZ 
Afetlere mücadele konusunda yürüt-

tükleri çalışmaların ikini kısmında ise 
afet sonrası yürütülecek faaliyetler ve ey-
lem planının yer aldığını aktaran Başkan 
Yılmaz, “Bu alanda olası afetlere karşı ey-
lem planları hazırlıyor ve bunları sık sık 
güncelliyoruz. Özellikle Arama Kurtarma 
ekiplerimiz, gerek tecrübe gerek ise tek-
nolojik donanımları ile sadece Yıldırım’da 
değil Türkiye genelinde önemli çalışma-
malara imza atıyorlar. İzmir Depremi ve 
Muğla’da meydana gelen yangınlarda gös-
terdikleri başarı ile ekiplerimiz yetkinlik-
lerini kanıtlamıştı. Ekibimize, İçişleri Ba-
kanlığımız tarafından ‘Orta Seviye Kentsel 
Arama Kurtarma Belgesi’ tevdi edilmiştir. 
Bu belgeyi alan Bursa’da ilk ve tek, Türkiye 
genelinde iki yerel yönetimden birisi ol-
mamız, yürüttüğümüz çalışmaların doğ-
ruluğunun ve ekibimizin yeterliliğinin de 
bir göstergesidir. Gösterdikleri özverili 
çalışılmalardan dolayı ekibimi kutluyorum” 
diye konuştu. (Bülten)

Canbolat, sosyal medyada hesabı 
üzerinden yaptığı açıklamada, ‘’Düzce 
Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve 
Bursa’mızda da hissedilen 5.9 büyük-
lüğündeki depremde ilimize an itiba-
riyle tespit edilen bir olumsuz durum 
yoktur’’ ifadelerini kullandı. Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
ise sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, “İhtiyaç halinde vatan-
daşların 153 numaralı telefondan be-
lediye ekiplerine ulaşabileceğini” be-
lirterek, depremden etkilenenlere geç-
miş olsun dileğinde bulundu. (İHA) Düzce’de gece yarısı meydana gelen 

5.9 büyüklüğündeki deprem, büyük 
korkuya neden oldu. Geniş bir bölgede 
etkisini hissettiren, 50 kişinin yara-

landığı ve bazı binaların hasar gördüğü 
deprem sonrası İnegöl Belediye Başkanı 
Alper Taban açıklamalarda bulundu. 
Başkan Taban hem geçmiş olsun di-
leklerini iletti hem de İnegöl Beledi-
yesi’nin “Afet Çantası” uygulamasını 
hatırlatarak vatandaşlara çağrıda bu-
lundu. Afetlere her an hazır olmak 
gerektiğini ifade eden Başkan Taban, 
“Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. 
Bölgemiz de deprem gerçeği ile sıkça 
yüzleşen bir bölge. Bu noktada tedbir 
bizden, takdir Allah’tan diyerek hem 
bireysel hem toplumsal olarak atılması 
gereken adımları atmak durumdayız. 
Dün gece Düzce merkezli yaşanan 
depremde, bunu bir kez daha hatırla-
dık. Hayatını kaybeden kimsenin ol-
maması en büyük tesellimiz olsa da 
50 dolayında vatandaşımızın yaralı 
olması ve zarar gören binaların bu-
lunması, işin ciddiyetini gözler önüne 
serdi. Bir kez daha depremden etkile-
nen tüm vatandaşlarımıza ve milleti-
mize geçmiş olsun dileklerimi iletiyo-
rum” dedi. 

AFET ÇANTASI UYGULAMASI 
İnegöl Belediyesi’nin depremle ilgili 

çalışmaları çerçevesinde hayata geçirdiği 
Afet Çantası uygulamasını hatırlatan 
Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi olarak 
deprem ve benzeri afetlerle ilgili çalış-
malarımız çerçevesinde, dijital ve yenilikçi 
bakış açısıyla Android ve IOS sürümle-
rinde yer alan “Afet Çantası” uygulamasını 

devreye aldık. 2021 yılında hayata geçi-
rilen İnegöl Belediyesi Afet Çantası Uy-
gulaması tamamen ücretsiz. Program 
içerisinde; acil yardım butonu, acil yardım 
düdüğü, güvendeyim, güvende değilim 
gibi bildirim alanları bulunuyor. Uygu-
lama üzerinden doğrudan 112’ye ulaşa-
biliyorsunuz. Güvendeyim ya da Güvende 
Değilim butonu, yakınınız ya da aile-
nizden olan 3 kişiyi kaydederek size ula-
şılmasını sağlıyor. Aynı zamanda bilgi-
lendirme sekmelerinin de yer aldığı uy-
gulamada acil toplanma sahaları gibi 
bilgilendirmeler de yer alıyor. Yine burada 
vatandaşımızın bilincini arttırmak için 
testler var. Tüm vatandaşlarımızdan; 
Android https://afer.in/l/0WRCQC ve 
IOS üzerinden https://afer.in/l/XBQPTR 
linklerinden Afet Çantası uygulamasını 
indirerek tedbir almalarını rica ediyorum. 
Aynı zamanda yaşanacak muhtemel bir 
sorunda ekiplerimizin 7/24 hazır oldu-
ğunu, vatandaşlarımızın günün her saati 
153 Çözüm Merkezimize ulaşabilecek-
lerini hatırlatmak istiyorum” dedi. (İHA)

Karacabey Belediye Başkanı Ali 
Özkan, Karacabey Belediyesi’ne 
bağlı Sevgi Mağazasında gerçek-
leşen faaliyet ile ilçede LÖSEV ta-
rafından tedavi gören ailelere ya-
pılan yardımla ilgili açıklamalarda 
bulundu. Özkan, sadece hayırse-
verler değil hayır kurumlarıyla da 
ilçede vatandaşlar arasında köprü 
vazifesi kurmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. 

HİZMETLER  
ARALIKSIZ SÜRÜYOR 
Özkan yaptığı açıklamada,“İl-

çemizde faaliyete geçirdikten sonra 

hayırseverlerin de destekleriyle 
kısa sürede önemli bir başarıya 
ulaşan Aşevi faaliyetleri, bölge-
mizde takdir toplamaktadır. Tüm 
1 yıl boyunca günde 1500 kişilik 
sıcak yemek dağıtımının yanı sıra 
Sevgi Mağazası ile giyim eşyası ve 
ev eşyası, erzak kolisi dağıtımları, 
hasta nakilleri, hasta yatağı, hasta 
taşıma lifti ve tekerlekli sandalye, 
öğrencilere kıyafet yardımı ve geçici 
konaklama hizmetlerimiz aralıksız 
sürmektedir. Bunların yanında, 
İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü ile ilçemiz 
genelinde birlikte hareket ederek, 
devletimizin sağladığı imkanlardan 
vatandaşlarımızın haberdar olma-
sını ve bu imkanlardan faydalan-
masınısağlamaktayız. Bu çalışma-
ların yanı sıra geçtiğimiz günlerde 
Bedensel Engelliler Dayanışma Der-
neği’nin gerçekleştirdiği erzak da-
ğıtımında da yine köprü görevi 
görmüştük. Bu kez deLÖSEV’in 
kanserle mücadele eden ailelere 
sağladığı yardım için aracı olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesi-
leyle, tüm hastalara acil şifalar di-
liyorum” dedi.  

(Bülten)

Deprem için akıllı telefonunuza  
Afet Çantası uygulamasını yükleyin
İnegöl Belediyesi tarafından 
akıllı telefonlar için hazırlanan 
Afet Çantası programı afet 
anında “güvendeyim ya da 
güvende değilim” mesajı 
göndermenin yanısıra, GSM 
sistemi olmadan 112’yi arama 
ve acil yardım düdüğü çalma 
özelliği ile hayat kurtarıyor.

Yıldırım çalışanları arama 
kurtarma sertifikasını aldı
Afet yönetimi ve arama 
kurtarma alanında önemli 
çalışmalara imza atan 
Yıldırım Belediyesi’ne 
İçişleri Bakanlığı 
tarafından ‘Orta Seviye 
Kentsel Arama Kurtarma 
Belgesi’ verildi. Bursa’dan 
bu belgeyi alan ilk yerel 
yönetim olan Yıldırım 
Belediyesi, Türkiye’de ise 
iki belediyeden birisi oldu.

Karacabey hayra köprü oluyor
Güzellikler şehri’ Karacabey, 
ihtiyaç sahiplerine verilen yoğun 
desteklerle de örnek oluyor.

Vali ve başkandan geçmiş olsun mesajı
Vali Yakup Canbolat, Merkez 
üssü Düzce’nin Gölyaka 
ilçesinde meydana gelen 5,9 
büyüklüğündeki depremle 
ilgili sosyal medyadan yaptığı 
açıklamada, “İlimizde tespit 
edilen olumsuz bir durum 
yoktur’’ ifadelerini kullandı.
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu 
yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, ülkelerin son 50 yıldır görmedikleri 
yüksek enflasyon oranlarıyla mücadele et-
tiğini vurgulayarak, Kovid-19 salgınından 
Rusya-Ukrayna savaşına, gıda ve enerji 
darboğazından ticaret savaşlarına, farklı 
problemlerin yaşandığı bir dönemin içinde 
bulunulduğuna işaret etti. Küresel ekono-
mideki gelişmelerden bahseden Varank, 
“Sorunları asla görmezden gelmiyor, ma-
zeretlere sığınmıyoruz. Türkiye, bu zorlu 
dönemin sınamalarıyla mücadele edecek 
güce de getirdiği riskleri fırsata çevirecek 
kabiliyete de sahiptir. Bakanlık olarak ön-
celikle, yapısal meselelere dair çözümler 
üretmeye odaklanıyoruz.” diye konuştu. 

Varank, yenilikçi, dinamik, ayakları 
yere sağlam basan ve Türkiye’yi küresel 
rekabette üst basamaklara taşıyacak pro-
jelere yoğunlaştıklarını belirterek, imalat 
sanayisinin büyümedeki öncü rolünün, 

artarak devam ettiğini dile getirdi. Sana-
yinin milli gelir içindeki payının yüzde 
22,1’den, yüzde 25,6’ya yükseldiğini anlatan 
Varank, sanayide ürün gamının zengin-
leştiğini ve Türk sanayicisinin yeni geliş-
melere adapte olma esnekliğinin her geçen 
gün arttığını söyledi. 

“OSB’LERDE 4 BİN 870 FABRİKANIN  
İNŞAATI SÜRÜYOR” 
Türkiye’nin en büyük dış ticaret ortağı 

Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere 
dünyada yaşanan talep daralmasına rağmen 
sanayi hasılasının, ilk çeyrekte yüzde 8,2, 
ikinci çeyrekte de yüzde 7,8 büyüdüğünü 
vurgulayan Varank, şunları kaydetti: “Tür-
kiye bugün, demir-çelik, beyaz eşya, ticari 
araç ve düz cam üretiminde Avrupa’da bi-
rinci. Çimento üretiminde Avrupa lideri 
ve dünya 5’incisiyken, çimento ihracatında 
dünya ikincisi. Değirmen makineleri ih-
racatında, dünyada bir numarayız. Askeri 
insansız hava aracı üretiminde, dünyada 
bir numarayız. Şu anda Avrupa’nın en 
teknolojik gemilerini Türkiye üretiyor. Bir 
zamanlar ‘bitti, bitecek’ denilen gemi inşa 
sektöründe, yılda 2 milyar dolar ihracat 
yapıyoruz. Makine ihracatımız 21 milyar 
doları yakaladı. Kağıt ürünleri sektöründe 

ihracatımızı tam dokuz kat artırdık. Ala-
nında Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikasını 
bu yıl Söke’de açtık. Geçmişte tümüyle it-
halatçı olduğumuz demir yolu araç ve 
ekipmanlarında artık net ihracatçı konu-
mundayız.” 

“TOGG’UN 115  
TEDARİKÇİSİNDEN 86’SI YERLİ” 
Varank, Türkiye’nin Otomobili Togg’un 

seri üretim bandından indiğine, Türki-
ye’deki üretim altyapısının ve Türk mü-
hendislerinin kabiliyetlerinin hangi nok-
talara geldiğini gösteren en güzel örnek-
lerden biri olduğuna dikkati çekti. Togg’un 
otomotiv sektörünü ve tedarik endüstrisini 
kökten dönüştürme potansiyeline sahip 
müstesna bir proje olduğunu vurgulayan 
Varank, şu ifadeleri kullandı: “Büyük bir 
gururla ifade etmek isterim ki, Togg’un 
115 tedarikçisinden 86’sı yerlidir. Fikri 
mülkiyet hakları yüzde 100 bize ait olduğu 
için, bu yerlilik oranlarını çok daha yuka-
rılara taşıyabilmek yine bizim elimizde. 
Yüce Milletimizin, bu teknoloji harikası 
aracı bir an önce yollarda görmek için sa-
bırsızlandığını da biliyoruz. Bu amaçla, 
elektrikli araçların kullanımını yaygınlaş-
tıracak şarj istasyonlarının kurulumu nok-
tasında geçen sene sözünü verdiğimiz 
adımları attık. Uygulamaya aldığımız Elek-
trikli Araçlar Hızlı Şarj İstasyonu Destek 
Programı’yla, nisana kadar 81 ilimizde 
1571 şarj istasyonu kurulacak.”  

“33 YENİ OSB KURMAK  
ÜZERE ÇALIŞIYORUZ” 
Proje Bazlı Teşvikler sayesinde başlayan 

yatırımların, Türkiye’yi “Karbon-nötr Tür-
kiye” hedefine bir adım daha yaklaştıra-

cağına dikkati çeken Varank, şöyle devam 
etti: “Planlı sanayi bölgeleriyle, müteşeb-
bislere, verimli, sürdürülebilir ve çevre 
dostu yatırım alanları sunuyoruz. Bakan-
lığımız kaynaklarıyla desteklediğimiz 
OSB’lerin sayısını AK Parti hükümetleri 
döneminde 192’den 345’e çıkardık. Sadece 
son bir yılda 18 yeni OSB kurduk. Bugün 
124 OSB’mizde tahsis edilebilecek tek bir 
boş parsel dahi kalmadı. Yatırımcıların 
taleplerine yetişebilmek için 33 yeni OSB 
kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.” Bakan Varank, cari açığın azaltıl-
masına yönelik büyük çaplı yatırımların 
desteklendiği endüstri bölgelerinin sayısının 
da 29’a ulaştığını belirterek, buralardaki 
yeni yatırımlar tamamlandığında cari 
açığın azaltılmasına yıllık 35 milyar dolar 
katkı sağlanacağını bildirdi.  

“NEW YORK’A HAMBURGER  
YEMEYE GİTMEYE GEREK YOK” 
Bakan Varank, Türk teknoloji şirket-

lerinin 2021’de aldıkları yatırımın bir 
önceki yıla kıyasla 9 kat artarak 1,5 milyar 
dolara ulaştığını belirterek, “Bu yıl da per-
formansımız yükselerek devam ediyor. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, bu ko-
misyonda ilk bütçe sunumumu yaptığımda 
ülkemizde milyar dolar değerlemeye ulaşan 
tek bir teknoloji girişimi yoktu. Gururla 
ifade etmek isterim ki Türkiye’nin 6 uni-
cornu, bizim tabirimizle 6 turcornu var. 
Teknoloji ekosisteminde ne olduğunu gör-
mek için New York’a, Londra’ya hamburger 
yemeye gitmeye gerek yok. Türkiye’deki 
teknoparkları gezdiğiniz zaman bu eko-
sistemin ne hale geldiğini görebilirsiniz.” 
değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Samsun Arıcılar Birliği Başkanı 
Rasim Kaplan, sahte balın önüne 
geçmek için arıcılarda barkod sis-
temi kullandıklarını ve her arıcıya 
üretim kapasitesi kadar barkod ve-
rildiğini söyledi. Gerçeğinden ayır-
manın oldukça zor olduğu ‘sahte 
bal’ konusu bir süredir Türkiye 
gündeminde yer alıyor. Sahte balın 
sadece Türkiye’nin sorunu olma-
dığını ve dünya genelinde sahte 
balla ilgili birçok mücadelenin ve-
rildiğini ifade eden Başkan Rasim 
Kaplan, aldıkları önlemler hakkında 
basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. 

Arıcılara üretim kapasitesi kadar 
barkod verileceğini ve üretilen bal-
lara barkod yapıştırılacağını ifade 
eden Rasim Kaplan, “Yapay ve 
sahte balla mücadele ile ilgili dev-
letimiz çalışıyor. Raflardan alınan 
ve balların yüzde 80’inin sahte çık-
tığı haberlerini bizler de gördük. 
Bunları, ‘arıcılar piyasaya sürüyor’ 
diye lanse etmek doğru değil. Piyasa 
yapay bal sürülüyor, sınırlardan 
kaçak bal giriyor, bunlarla ilgili 
devlet mücadele ediyor. Birlik olarak 
biz de gerekli çalışmaları yapıyoruz, 
bakanlığımız da gerekli çalışmaları 
yapıyor. Sahte ve yapay balı önle-
mek için üreticilerin kovanlarına 
taktığımız plaka gibi ürettikleri bal 
kadar da teneke bazında ürettiyse 
tenekelere, çerçeve ürettiyse çer-
çevelere barkod vereceğiz. Bunlar 
bakanlık ve birlik kontrolünde ve-
rilecek. Her arıcıya üretim kapasitesi 
kadar barkod vereceğiz. Üretici bin 
barkod alıp, 3 bin barkod kullan-
dıysa bu dikkat çekecek. Orada bir 
sahtecilik olduğu anlaşılacak. Ör-
neğin bin arısı olan bir arıcı 20 
kilo bal üretebilir. Ona o kadarlık 
barkod vereceğiz. Üretici ürününe 
barkodu yapıştıracak. Paketlemeye 
kadar sorumluluk üreticide. Paket-
lemeden sonra üründe rafta bir 
sorun çıkarsa, paketleyicinin bala 
dışarıdan bir şey kattığı ortaya çık-
mış olacak” dedi. (İHA)

Bakan Muş’tan 
‘zincir market’lere 
ceza açıklaması  

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
zincir marketlere ilişkin iddialar 
konusunda, “Piyasa koşulları için-
de, serbest piyasa ilkelerine aykırı 
davrandıkları yerde, mevzuatın 
el verdiği ölçüde idari ve cezai 
yaptırımları uyguluyoruz.” dedi. 
Muş, AK Parti TBMM Grup Top-
lantısı öncesinde Meclis’te gaze-
tecilerin gündeme ilişkin soru-
larını yanıtladı. 

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli’nin, “sürekli zam yapan 
zincir marketlerin, FETÖ ile ir-
tibat ve ilişkisinin titizlikle araş-
tırılması” şeklindeki sözleri ha-
tırlatılarak, “Bu konuda herhangi 
bir inceleme yürütüyor musu-
nuz?” sorusu üzerine Muş, ko-
nuyu rekabet hukuku açısından 
denetlediklerini, Rekabet Kuru-
lunun, 6 zincir markete yaklaşık 
2,7 milyar lira para cezası verdi-
ğini kaydetti. 

Bu dönem içinde yürüttükleri 
denetimlerin de bulunduğunu 
belirten Muş, “Piyasa koşulları 
içinde, serbest piyasa ilkelerine 
aykırı davrandıkları yerde, mev-
zuatın el verdiği ölçüde idari ve 
cezai yaptırımları uyguluyoruz. 
Ticaret Bakanlığı olarak şu an 
yaptığımız uygulamalar bunlar.” 
diye konuştu. (AA)

Sahte balı  
önlemek için 
“barkod sistemi”  

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin 
Nebati, Atatürk Kültür Merkezi’nde 
(AKM) Darphane ve Damga Matbaası 
Genel Müdürlüğü’nün 555. yılı dolayısıyla 
düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 
sabaha karşı Düzce’nin Gölyaka ilçesinde 
meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki dep-
remde yaralananlara acil şifa, etkilenen-
lere ise geçmiş olsun dileklerini iletti.  

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ge-
lişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin 
son dönemde önemli bir değişim ve dö-
nüşüm geçirdiğini ifade ederek, dijital 
dönüşüm, blokzincir, dijital ödeme sis-
temleri gibi gelişmelerden bahsetti. Tür-
kiye’nin yerli ve milli kartı TROY ödeme 
sistemine değinen Nebati, tüm kart kul-
lanıcılarına ve bankalara bu sistemi kul-
lanmaları çağrısında bulundu. 

Nebati, halihazırda Türkiye’de toplam 
29 ödeme kuruluşu ve 45 elektronik 
para kuruluşunun aktif faaliyet göster-
diğine işaret ederek, sözlerine şöyle sür-
dürdü: “Ödeme ve elektronik para ku-
ruluşlarının yenilikçi ve inovatif yaklaşımı, 
hanehalkının finansal hizmetlere erişi-
minde finansal kapsayıcılık bakımından 
dijitalleşme sürecinde önemli bir rol oy-
nuyor. Öte yandan, dijitalleşmenin ge-
tirdiği fırsatlar kadar risklerin de oldu-
ğunu göz ardı edemeyiz. Geçtiğimiz gün-
lerde ABD’de iflas süreci başlayan kripto 
para borsası FTX kapsamında, ilişkili 
olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde 
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 
gerekli tedbirleri ivedilikle alıp inceleme 
başlatmıştır. Böylesine büyük bir olu-
şumun çok hızlı bir şekilde iflas ve kriz 
sürecine girebildiğini hatırlatmak ve 
mevcut haliyle kripto para piyasasının 
azami ihtiyatla yaklaşılması gereken bir 
alan olduğunun altını çizmek isterim.” 

“ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ  
AKINDA GERÇEKLEŞECEKTİR” 
Nureddin Nebati, salgın süreciyle 

birlikte oluşan zorlu küresel koşullara 
rağmen Türk ekonomisinin güçlü ve di-
namik bir şekilde ilerlemeye devam et-
tiğini belirterek, bu süreçte yaşanan 
olumsuzluklara değindi. 2022’ye gelin-
diğinde, Rusya-Ukrayna arasında ortaya 
çıkan savaş koşullarına ve başta enerji 
olmak üzere hızla yükselen emtia fiyat-
larına rağmen Türkiye’nin yatırım, is-
tihdam, üretim ve ihracatı odağına alan 
Türkiye Ekonomi Modeli sayesinde den-

geli ve istikrarlı büyüme eğilimini sür-
dürdüğünü aktaran Nebati, istihdam, 
ihracat ve turizmde yaşanan olumlu ge-
lişmeleri paylaştı. Salgın, savaş, bozulan 
küresel tedarik zincirleri, enerji ve gıda 
arz güvenliği sıkıntıları, emtia fiyatla-
rındaki artışlar gibi pek çok etmenin 
dünyada enflasyonu bir süredir yukarı 
yönlü baskıladığını vurgulayan Nebati, 
şunları kaydetti: “Enflasyonla mücadele 
hedefiyle birçok ülke politika faizlerini 
artırma yoluna gitmişse de bu tercihleri, 
resesyon endişelerini de giderek körük-

lemiştir. Nitekim uluslararası kuruluşlar 
bu kapsamda sürekli yeni uyarılar yapıyor. 
Dünya değişiyor. Yeni şeyler söyleme 
zamanı geldi. Yeni şeyler söyleyeceksiniz 
ki dünyayı yakalayacaksınız, yeni şeyler 
uygulayacaksınız ki dünyayı geçeceksiniz, 
o kadar önemli adımlar atacaksınız ki 
bir yüzyılı kendi yüzyılınız ilan edecek-
siniz. Bizler de ülkemizde fiyat istikrarını 
sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü 
artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. 
İnşallah, enflasyondaki tedrici düşüş ya-
kın zamanda gerçekleşecektir.” (AA)

Hazine ve Maliye 
Bakanı Nebati, Mali 
Suçları Araştırma 
Kurulu’nun (MASAK) 
kripto para işlem 
platformu FTX’in 
ilişkili olduğu gerçek 
ve tüzel kişiler 
nezdinde inceleme 
başlattığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, 

“Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi 

döneminde, pandemiye 
rağmen sanayide tam  

1 milyon ilave istihdam 
oluşturduk.” dedi.

Yeni Nesil Darphane Dijital Altını geliyor
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür-
lüğü tarafından yakın zamanda hayata geçir-
ilecek Dijital Altın Projesi kapsamında Yeni 
Nesil Darphane Dijital Altını ile altın tasarruf 
sistemine ve altının ekonomideki işlevine 
önemli katkı sağlanacak. Darphane ve Damga 
Matbaası Genel Müdürlüğü’nün 555. yılı 
dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 
katılımıyla etkinlik düzenlendi. Bakan Nebati, 
açılışta yaptığı açıklamada, Darphane’nin, yakın 
zamanda “Dijital Altın Projesi” ile altın tasarruf 
sistemine ve altının ekonomideki işlevine 
önemli katkı sağlayacağını söylemişti. 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü 
Abdullah Yasir Şahin de konuya ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, Darphane’nin, taşıdığı ge-

leneğin verdiği deneyimi bugüne aktaran bir 
kurum olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 
“Günümüzde madeni ve hatıra paralar ile 
Cumhuriyet ziynet altınlarının basımı, resmi 
mühürlerin, madalyon, madalya ve nişanların 
üretimi, her çeşit vize ve harç pulları ile değerli 
kağıtların basımı ve dağıtımı görevleri bugün 
Darphane tarafından yürütülmektedir. 21 
Kasım’da Borsa İstanbul’da değerli metaller 
emtia pazarına açılan Darphane, Darphane 
Altın Sertifikası’nı halka arz etti. 2022’de külçe 
altın üretimine başladı. Önümüzdeki dönemde 
de Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde Yeni 
Nesil Darphane Dijital Altını ile ülkemizi 
tanıştıracağız. Sahtecilikle mücadele kap-
samında da ‘Ürün İzleme Sistemi’ ve ‘Milli 
Barkod Sistemi’ ile ülkemize hizmet edeceğiz.”

Pandemiye rağmen sanayide 
1 milyon ilave istihdam 



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada, toplantının ülke, millet ve tüm 
insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz 
etti. Bu sabah erken saatlerde meydana gelen Düzce 
Gölyaka merkezli 5,9 şiddetindeki depremi hisseden 
tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Er-
doğan, geniş bir alanda etkisini hissettiren depremde 
yaralanan vatandaşlara Allah’tan acil şifalar temenni-
sinde bulundu. Erdoğan, “Deprem, Gölyaka’da çok 
sayıda binada hasara yol açmakla birlikte hamdolsun 
vahim bir yıkım ve kayıpla karşılaşmadık.” diye konuştu.  

“DÖKÜLEN MASUM KANLARININ  
HESABI MİSLİYLE SORULACAK” 
Erdoğan, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör 

saldırısı faillerinin ve bağlantılarının kısa sürede ay-
dınlatıldığını, bombayı koyan terörist ile ona yardımcı 
olan çok sayıda kişinin bulundukları yerlerde yaka-
lanarak adalete teslim edildiğini söyledi. Saldırıya 
karışanların nerede olursa olsun mutlaka bulunacağını 
belirten Erdoğan, “Dökülen masum kanlarının hesabı 
misliyle sorulacak, cezası kesilecektir.” dedi. 

Türkiye’nin ülkeye ve millete yönelik saldırılara 
karışan teröristlerle, onlara yardım eden herkesi sı-
nırları içinde ve dışında tespit etme, yakalama, ceza-
landırma kabiliyetine ve gücüne sahip olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“İstanbul’daki eylemi timsah gözyaşları ile kınayanların 
gerçek yüzleri hemen arkasından başlattığımız ope-
rasyonlara verdikleri tepki ile ortaya çıkmıştır. Suriye’de 
kontrolleri altında tuttukları bölgelerden ülkemize 
yönelik herhangi bir tehdit gelmeyeceği güvencesi 
veren güçlerin bu sözlerini tutamadıkları ve tuta-
mayacakları son olayla bir kez daha anlaşılmıştır. 
Biz yaptığımız her anlaşma gibi Suriye sınırlarımızla 
ilgili ahitlerimizde de sonuna kadar sadık kaldık ama 
madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor, 
yapılan anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor 
öyleyse bizim kendi başımızın çaresine bakma hak-
kımız doğmuştur. Bizim her sözümüz gibi bu beya-
nımızın da gerisinde çok somut gerekçeler, haklı se-
bepler, inkarı mümkün olmayan hakikatler var.” 

“GÜNEY SINIRLARIMIZIN TAMAMINI  
GÜVENLİK ŞERİDİ İLE KAPATACAĞIZ” 
Batılı ülkelerin terör örgütünün Suriye’deki 

kolunu PKK’dan ayrıştırma gayretlerinin boşuna 
olduğunun, yaşanan her gelişme ile ortaya çıktığını 
belirten Erdoğan, “Ölü, yaralı veya sağ olarak yaka-
ladığımız teröristlerin üzerlerinden çıkan donanımlar 
ile eğitim gördükleri yerler Suriye’de farklı isimlerle 
sahaya sürülen örgütün bizzat PKK’nın kendisi 
olduğu gerçeğini teyit etmektedir. Artık hiç kimsenin 
bu yalanla karşımıza gelmesine tahammülümüzün 
olmadığını ifade etmek isterim. Uçaklarla, toplarla, 
SİHA’larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır.” 
ifadelerini kullandı. Türkiye topraklarına saldırı 
imkanı bırakmayacak şekilde Hatay’dan Hakkari’ye 
kadar güney sınırlarının tamamını güvenlik şeridi 
ile kapatma kararlılıklarının her zamankinden bugün 

daha güçlü olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Ger-
çekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla bu şeridin 
bir kısmını zaten oluşturduk. Kalanlarını da Tel 
Rıfat, Münbiç, Aynularab gibi çıbanbaşı yerlerden 
başlayarak adım adım halledeceğiz.” dedi. 

“HERKES GİBİ BİZİM DE KENDİMİZE  
GÖRE BİR OYUN PLANIMIZ VAR” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle 

sürdürdü: “Ülkemizin maruz kaldığı hangi haksızlığı, 
adaletsizliği, nobranlığı kazısak altından hep aynı 
anlayış, aynı hazımsızlık, aynı husumet çıkıyor. Biz 
bunu Avrupa Birliği tam üyeliğimizin engellenmesinde 
yaşadık. Biz bunu Amerika ile aramızda vuku bulan 
F-35 krizinde yaşadık. Biz bunu sınırlarımıza füzeler 
yağarken ülkemizdeki hava savunma sistemlerinin 
sökülüp götürülmesinde yaşadık. Biz bunu Kıbrıs 
konusunda, enerji anlaşmalarına kadar Akdeniz’deki 
her tartışmada yaşadık. Biz bunu milyonlarca ma-
sumun canını ve onurunu kurtarmak için yaptığımız 
fedakarlıkların görmezden gelinmesinde yaşadık. 
Hemen her uluslararası platformda bu bakış açısının 
emarelerine şahit oluyoruz. Herkes gibi bizim de 
kendimize göre bir oyun planımız var. Geçmişten 
aldığımız dersler ışığında Türkiye’nin ve milletimizin 
menfaatleri neyi gerektiriyorsa ona göre hareket 
ediyoruz. Bunu yaparken tahammül sınırlarımızı 
zorlayan hadiseler karşısında da tepkimizi göster-
mekten geri kalmıyoruz. En çok da bel altı vuruşlara 
tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz.” 

“HANGİ HESAPLARIN PEŞİNDE OLDUKLARINI  
GEZİ OLAYLARINDA GÖRDÜK” 
Erdoğan, dünyada ülkesinde orman ve yeşil var-

lığını en çok artıran bir yönetime, “ağaç” diyerek 
saldıranların, hangi hesapların peşinde olduklarını 
Gezi olaylarında gördüklerini belirtti. CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini 
sürdüren Erdoğan, “CHP’nin başındaki zat da ‘ağaç’ 
diye gevelemeye başladığına göre demek ki bu nöbet 
kendisine geçti. Hele bir de dış politikadan söz 
etmesi yok mu, tam da bu noktada insanın artık 
‘sözün bittiği yer’ diyesi geliyor. Bütün dünya Türki-
ye’nin Rusya-Ukrayna savaşından, Türk Devletleri 
Teşkilatının kuruluşuna kadar her alanda dış politikada 
elde ettiği başarıları konuşurken, bu zatın ‘dış politika’ 
diye eveleyip gevelemesi karşısında söylenecek her 
lafı israf görüyoruz.” diye konuştu. (AA)

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bir gece 
ansızın gelebiliriz” diyerek, terör örgütü hedeflerine 
karşı yeni bir operasyonun sinyalini vermesinin ar-
dından, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye’nin 
ve Irak’ın kuzeyine eş zamanlı olarak düzen-
lenen Pençe Kılıç Harekatının başarıyla icra 
edildiğini söyledi. Terör örgütünün nasıl bir 
tehdit oluşturduğunu, nasıl canice saldırılar 
gerçekleştirebildiğini Mersin’de, Taksim’de, 
Karkamış’ta düzenlenen saldırılarla da 
görüldüğünü ifade eden Yılmaz, üç 
saldırının da Pençe Kılıç Harekatının 
ne kadar haklı olduğunu bir kez daha 
ortaya koyduğunu ifade etti. 

TSK’nın tek bir sivilin bile zarar 

görmemesi için gösterdiği hassasiyet ve titiz bir 
şekilde yürütülen operasyona karşın, Türkiye düş-
manlarının yalanlara ve iftiralara sarıldığını kaydeden 
Yılmaz, “Ülkemiz içinde ve sınır ötesinde yapılan 
saldırılara, meşru müdafaa hakkımıza ve harekatın 
tüm aleniyetine karşın, terör örgütünün siyasi uzan-
tıları ve işbirlikçileri bu operasyondan rahatsız ol-
muşlardır. Biz buna şaşırdık mı? Elbette hayır. Te-
röristlere ve terör yuvalarına yönelik yapılan ope-
rasyonu, CHP’nin ortağı HDP’nin ‘meşruiyetten 
yoksun’ olarak nitelendirmesi, AK Parti iktidarımızı 
‘seçim kampanyası çerçevesinde savaş politikası’ 
yapmakla suçlayıp, Karkamış saldırısına ‘tezgah’ di-
yerek bühtan etmeleri, Selahattin Demirtaş’ın ‘kirli 

senaryo’ diye küçümseyerek eleştirmesi, öldürülen 
teröristlere ‘rahmet’ dilemeleri, HDP Avrupa 
Temsilciliğinin, ‘tüm saldırılar derhal durdu-
rulmalı’ diyerek ülkemizi uluslararası mecralara 
şikayet etmeleri ve yardım dilenmeleri gaflet, 
dalalet ve hıyanet içinde olduklarını bir kez 

daha göstermiştir” diye konuştu. Yılmaz; 
Türkiye’nin, Pençe Kılıç Harekatı ile aynı 

anda iki farklı ülkeye son derece güçlü 
bir gece harekatı düzenleyerek 

‘dosta güven, düşmana korku’ 
saldığını aktardı. (İHA)
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BURSA İLİ BÜYÜKORHAN İLÇESİ ORHAN  
MAHALLESİ MUHTARLIK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 

YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME  
VE KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI BURSA  

YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
Bursa İli Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek 
olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.   
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                   : 2022/1258038 
1- İdarenin 
a) Adı                                                : YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE  
                                                           KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI BURSA YATIRIM  
                                                           İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 
b) Adresi                                           : Çırpan Mahallesi 2.Güçlü Sokak No:2 OSMANGAZİ/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası             : 2249992333 - 2242718754 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Adı                                                : Bursa İli Büyükorhan İlçesi Orhan Mahallesi Muhtarlık 
                                                           Hizmet Binası Yapım İşi 
b) Niteliği, türü ve miktarı                 : Tek Katlı Muhtarlık Hizmet Binası Yapımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     : Bursa İli; Büyükorhan İlçesi 
ç) Süresi/teslim tarihi                        : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi                         : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
                                                           yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 05.12.2022 - 10:30 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)            : Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
                                                           Çırpan Mahallesi 2.Güçlü Sokak No:2 Osmangazi/Bursa 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-
cak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; 
İsteklilerin Yapı Müteahhitliği  Yetki Belgesi  Numarası; Yapı müteahhitliği yetki belgesi 
numarasının başvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca alınmış olması gere-
kir. Ayrıca aday veya isteklilerin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine ( YAMBİS) kayıtlı ve 
kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olması gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yükleni-
cilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-
sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 
bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühen-
dislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III 
grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek-
life ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01736151

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep 
Gül Yılmaz, “Alçaklardan hain 
saldırıların hesabı sorulmuştur. Bu 
operasyon ile ülkemiz bir kez daha, 
güçlü bir şekilde, ‘milli güvenlik benim 
kırmızı çizgim’ mesajını dünyaya net 
bir şekilde vermiştir” dedi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesin 
basın mensuplarının sorularını ce-
vaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, “85 milyon vatandaşımızın ve 
hudutlarımızın güvenliği için çalışı-
yoruz” dedi. Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, AK Parti Grup Toplantısı 
öncesinde basın mensuplarının so-
rularını yanıtladı. Akar, gerçekleştirilen 
operasyonların sadece terör odaklı ol-
duğunu belirterek, “Biz ülkemiz ve 
milletimizi, 85 milyon vatandaşımızın 
ve hudutlarımızın güvenliği için çalı-
şıyoruz. Bu manada terörle mücade-
lemiz devam ediyor ve diyoruz ki en 

son terörist infilak edilinceye kadar 
mücadeleye devam edeceğiz. Terö-
rist neredeyse hedefimiz orası. Bizim 
hiçbir şekilde herhangi bir etnik, 
dini, mezhepsel sorunumuz 
yok. Hedefimizde onlar yok, 
asla öyle bir şey yok. Masum 
insanlara zarar gelmemesi 
için gerçekten olağanüstü 
gayret gösteriyoruz. Bizim 
tek hedefimiz teröristler, 
bunlar neredeyse bizim 
hedefimiz orası” ifade-
lerini kullandı.  

(AA)

Akar: “Vatandaşımızın  
ve hudutlarımızın  
güvenliği için çalışıyoruz” 

“Karadan da teröristlerin  
tepesine tepesine bineceğiz”  

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Uçaklarla, 

toplarla, SİHA’larla 
yaptığımız operasyonlar 

sadece başlangıçtır.” 
ifadesini kullanarak, 

“Bizim için en uygun 
olan vakitte karadan da 

teröristlerin tepesine 
tepesine bineceğiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Ab-
dülfettah es-Sisi ile görüşmesine ilişkin, “Siyasette küslük, dargınlık 
olmaz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplan-
tısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile 
görüşülmesinin doğru bir karar olduğunu, hatta Suriye’de Beşşar Esed 
ile de görüşülebileceği yönündeki söyleminin hatırlatılması üzerine 
Erdoğan, “Olabilir, siyasette küslük, dargınlık olmaz. Eninde sonunda 
en uygun şartta bunun adımları atılır.” ifadelerini kullandı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile ikinci bir görüşme olup 
olmayacağı sorusunu, “Tarih verilir mi?” diye yanıtladı.

Erdoğan: “Siyasette küslük, 
dargınlık olmaz”

Yılmaz: “Pençe Kılıç Harekatı 
ile net bir mesaj verilmiştir”  
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BURSA İLİ HARMANCIK İLÇESİ MERKEZ  
MAHALLESİ MUHTARLIK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ 
YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE 
KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI BURSA YATIRIM 

İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
Bursa İli Harmancık İlçesi Merkez Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.   
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                   : 2022/1258749 
1- İdarenin 
a) Adı                                                : YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM İZLEME VE  
                                                           KOORDİNASYON BAŞKANLIKLARI BURSA YATIRIM  
                                                           İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI 
b) Adresi                                           : Çırpan Mahallesi 2.Güçlü Sokak No:2 OSMANGAZİ/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası             : 2249992333 - 2242718754 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Adı                                                : Bursa İli Harmancık İlçesi Merkez Mahallesi Muhtarlık  
                                                           Hizmet Binası Yapım İşi 
b) Niteliği, türü ve miktarı                  : Tek Katlı Muhtarlık Hizmet Binası Yapımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     : Bursa İli; Harmancık İlçesi 
ç) Süresi/teslim tarihi                        : Yer tesliminden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi                         : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
                                                           yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 05.12.2022 - 14:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)            : Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı 
                                                           Çırpan Mahallesi 2.Güçlü Sokak No:2 Osmangazi/Bursa 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-
cak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge; 
İsteklilerin Yapı Müteahhitliği  Yetki Belgesi  Numarası ; Yapı müteahhitliği yetki belgesi 
numarasının başvuru veya ihale tarihi itibariyle ilgili mevzuatı uyarınca alınmış olması gere-
kir. Ayrıca aday veya isteklilerin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine ( YAMBİS) kayıtlı ve 
kayıtlarının aktif durumda ( belge numaralarının iptal edilmemiş) olması gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yükleni-
cilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-
sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 
bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühen-
dislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/III 
grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek-
life ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01736158

Suriye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 
sözde Cerablus hücre ve lojistik sorumlularının da 
aralarında bulunduğu 7 terörist yakalandı, çok sayıda 
patlayıcı ele geçirildi. 

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı koordinas-
yonuyla Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen 
operasyonda, aralarında sözde Cerablus 
hücre sorumlusu Muhammed Al Shrada 
ile sözde Cerablus lojistik sorumlusu 
Ebu Mahmud kod adlı Ali Temur’un 
da yer aldığı 7 DEAŞ terör örgütü 
mensubu yakalandı. Alınan bilgiye 
göre, Suriye Görev Gücü Cerablus ve 
Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları 
unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neti-
cesinde, Suriye Cerablus ve Bab bölgesinde 11 Kasım’da 
icra edilen operasyonda yakalanan 17 DEAŞ silahlı 
terör örgütü mensubu sevk edildikleri yerel adli ma-
kamlar tarafından tutuklandı. 

Konuyla ilgili devam eden çalışmalarda, ele geçirilen 
dijital materyallerin incelenmesi ve alınan ifadeler so-
nucunda, DEAŞ terör örgütünün sözde Şam vilayeti 
sorumluları tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekat bölgelerinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, 

Suriye Milli Ordusu gruplarına, Şurta Güvenlik 
Teşkilatına yönelik Suriye Cerablus’ta hücre 

oluşturulduğu ve eylem hazırlığı içeri-
sinde olunduğu bilgisi elde edildi. Bu 
kapsamda, Gaziantep İl Jandarma Ko-
mutanlığı takip ve koordinesinde, Suriye 

Görev Gücü Cerablus Jandarma Danış-
man Komutanlığı unsurları tarafından, 

Suriye Cerablus bölgesinde 19 Kasım’da icra 
edilen operasyonda, aralarında sözde Cerablus 

hücre sorumlusu ve mayın/EYP eğitmeni Muhammed 
Al Shrada ile sözde Cerablus lojistik sorumlusu Ebu 
Mahmud kod adlı Ali Temur’un da bulunduğu 7 DEAŞ 
silahlı terör örgütü mensubu yakalandı. (AA) 

HDP’li vekillerin Suruç’a girişlerine izin verilmedi  
HDP’li vekillerin Suriye’nin Ayn-El 

Arap kentinin sınırında Pençe Kılıç Ha-
rekatı’na karşı gerçekleştirmek istedikleri 
yürüyüşe izin verilmedi. Şanlıurfa’nın 
Suruç ilçesine giden vekiller, polis ve as-
kerlerin barikatına takıldı. Türkiye’nin, 
Suriye’nin kuzeyindeki 
PKK/YPG terör örgütüne 
yönelik gerçekleştirdiği 
Pençe Kılıç Harekatı’nı 
durdurmasını isteyen 
HDP Şanlıurfa millet-
vekilleri, Suruç ilçesinde 
bir yürüyüş düzenlemek 
istedi. Araçlarla ilçeye giden 
vekiller, kırsal Aligör Mahallesi girişinde 
polis ve jandarma barikatı ile karşılaştı. 
Araçtan inen milletvekillerinden Ayşe 
Sürücü, güvenlik güçlerinden yolu aç-
malarını istedi. Jandarma görevlileri de 

açık alanda yürüyüş ya da basın açıklaması 
yapılmasının il genelinde yasak olduğunu 
hatırlatarak, ilçeye girişlerine izin ver-
meyeceklerini dile getirdi. 

VATANDAŞLAR MAĞDUR EDİLMEDİ 
Yoğun güvenlik önlemlerinin 

alındığı bölgede vatandaş-
ların mağdur olmaması 

için alternatif güzer-
gahlar belirlendi. O 
yollara yönlendirilen 
vatandaşlar, araçları-

nın aranması ve kim-
liklerinin sorgulanmasının 

ardından ilçeye giriş çıkış ya-
pabildi. Suriye’nin kuzeyinde PKK-YPG 
terör örgütüne yönelik düzenlenen Pençe 
Kılıç Harekatı’nda şu ana kadar 471 hedef 
ateş altına alındı. Harekatta 254 terörist 
etkisiz hale getirildi. (İHA)

Düzce depreminde 
80 kişi yaralandı  

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5,9 büyüklü-
ğünde depremin meydana geldiği Düzce’nin Göl-
yaka ilçesinde hasar tespiti yapılacağını bildirdi. 
Soylu, deprem bölgesindeki incelemelerinin ar-
dından gazetecilere açıklamada bulundu. Okul-
lardaki genel durumun tespiti için tarama yapı-
lacağını belirten Soylu, “Yaklaşık 50 hafif yaralımız 
var, 33’ü taburcu olmuş. Köylerden çok büyük 
hasar bilgisi almadık.” bilgisini paylaştı. Hasar 
tespitine ilişkin soru üzerine Soylu, bu konuda 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum’la görüşme yaptığını dile getirdi. Bakan 
Soylu, “8 bin konutta özellikle Gölyaka’da hasar 
tespit çalışması yapılacak. Gerekli ekipler gönderildi. 
Valiliğin koordinasyonunda Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün koordinasyo-
nunda gerekli taramalar yapılacak.” dedi. 

SOYLU, DÜZCE MERKEZ’DE  
İNCELEMELERDE BULUNDU 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce’deki 

5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kent 
merkezinde incelemelerde bulundu, sokakta bek-
leyişlerini sürdüren vatandaşlarla konuştu. İnce-
lemelerde bulunmak üzere depremin merkez 
üssü Gölyaka ilçesine gelen Soylu, yetkililerden 
bilgi aldı. Soylu, deprem nedeniyle panikle dışarı 
çıkarak sokakta bekleyişlerini sürdüren vatan-
daşlarla görüştü. Battaniyelere sarılan ve soğuk 
hava nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışan va-
tandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu, 
kent merkezinde incelemelerde bulundu. (AA) 

Soylu: “8 bin konutta hasar 
tespit çalışması yapılacak”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “8 bin 
konutta özellikle Gölyaka’da hasar 
tespit çalışması yapılacak.” dedi.

Cerablus’ta 7 DEAŞ’lı terörist yakalandı 

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, 
depremin ardından bölgede en bü-
yüğü 4,3 olmak üzere toplam 138 
artçı sarsıntı meydana geldi. Dep-
rem nedeniyle Düzce’de 37, İs-
tanbul’da 2, Zonguldak’ta 10, Sa-
karya’da 26, Bolu’da 1 ve Bursa’da 
4 kişi olmak üzere toplam 80 kişi 
yaralandı, yaralılardan 23’ünün te-
davisi hastanelerde sürüyor. İlgili ba-
kanlık, kurum ve kuruluşlardan toplam 
2 bin 234 personel ve 444 aracın görevlendi-
rildiği bölgeye, AFAD lojistik deposundan 10 bin 
battaniye, 20 genel maksat çadırı ile 489 aile yaşam 
çadırı, 480 yatak, 480 yastık-çarşaf seti ve 1200 
ısıtıcı sevk edildi. 

Afet Psikososyal Grubu tarafından 1057 kişiye 
psikososyal destek hizmeti verildi. Afet Zarar Tespit 
Grubu da 20 personel ile bölgede çalışmalara başladı. 
Düzce ilinin bazı bölgelerinde kontrol amaçlı elektrik 
kesintisi yapılırken, 10 mobil baz istasyonu bölgeye 
sevk edildi. Ayrıca AFAD tarafından Düzce’ye gön-
derilen Acil Yardım Ödeneği 1 milyon lira oldu. 

MARMARA’DA BEKLENEN  
DEPREM TETİKLENDİ Mİ? 
Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 

büyüklüğündeki depremin, Marmara Denizi’ndeki 
fay hatlarına etki etmesinin ve Marmara’da beklenen 
depremi tetikleme ihtimalinin zayıf olduğu belirtildi. 
Merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara 
başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen ve 80 
vatandaşın yaralandığı deprem ve etkileri hakkında 
uzmanlar, değerlendirmede bulundu. Kandilli Ra-
sathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür 
Yardımcısı Prof. Dr. Ali Pınar, dün sabah 04.08’de 
meydana gelen depremin, 1999 depreminde kırılan 

fay segmentlerinden farklı bir hat üzerinde bulun-
duğunu söyledi. Prof. Dr. Pınar, 1999 depreminin 
özellikle deprem bölgesinin doğu ucu olan ve “Ka-
radere segmenti” diye adlandırılan Gölyaka’ya kadar 
uzandığını, daha sonra 12 Kasım 1999’da Gölyaka’dan 
Kaynaşlı’ya doğru uzanan bir deprem meydana gel-
diğini anımsattı.  

Olası Marmara depreminin bu fay hattında 
beklenmediğini belirten Pınar, “Marmara 

bölgesi için özellikle Marmara Denizi 
içinden geçen Kuzey Anadolu fay 

segmentleri, büyük bir deprem 
üretme potansiyeline sahip. Bu 
denizin içinden geçen fayların 
deprem üreteceğini artık tüm 
bilim adamları söylüyor. Şunu da 

söylüyor bilim adamları, ‘Bu dep-
remin zamanı gelmiştir ve hatta 

geçmiştir.’ Dolayısıyla Marmara De-
nizi’nde meydana gelebilecek bir depremin 

süresi geldiği için bunu herhangi bir dış etkenle 
tetiklemek gerekmiyor. Ancak bu sabahki depremle 
Marmara fayları birbirine oldukça uzak, 150-160 
kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla birbirini etkileme 
ihtimali çok zayıf.” değerlendirmesinde bulundu.  

“BU DEPREM, MARMARA’YI  
HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLEMEZ” 
Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Okan Tüysüz de depremin 
17 Ağustos 1999 depreminde önemli kısmı kırılan 
bir fayın kuzeydoğu ucunda, Karadere fay hattında 
meydana geldiğini ifade etti. Tüysüz, Türkiye’de 
485 bilinen, onun yarısı kadar da bilinmeyen fayın 
yer aldığını, bu nedenle ülkenin her yerinde depremin 
beklenebileceğine işaret etti. Düzce’deki depremin 
beklenen Marmara depremini etkileyip etkileme-
yeceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Tüysüz, 
“Bu deprem, Marmara’yı hiçbir şekilde etkilemez. 
Bir defa tetikleme fayın komşuları arasında olur. 
Bu fay, İstanbul’daki faylara komşu değil. İkincisi, 
tetikleme büyük fayda, büyük depremler esnasında 
olur. Bu deprem o kadar büyük değil. 5,0 büyüklüğüne 
kadar kendi artçıları olacaktır, birkaç hafta sürer. O 
artçılar olduktan sonra da sakinleşip bitecektir.” 
diye konuştu. (AA)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce 
Gölyaka’da meydana gelen 5,9 
büyüklüğündeki depremde 
yaralanan 80 kişiden 23’ünün 
tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
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220 31 19 
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451 21 50 
272 16 00 
413 27 37 
221 80 69 
220 88 47 
544 09 48

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Bursa’yı daha sağlıklı geleceğe taşı-
yacak projeleri kararlı adımlarla hayata 
geçiren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçenin 
de güçlü altyapıya kavuşması amacıyla 
yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. 
Çalışmalar kapsamında; geçtiğimiz yıl 
17 kilometrelik içme suyu hattı imalatının 
tamamlandığı Orhangazi’nin yaklaşık 4 
bin nüfuslu Yeniköy Mahallesi’nde, şimdi 
de kanalizasyon ve yağmur suyu hattı 
imalatlarına başlandı. Yeniköy ile Çakırlı’da 
eş zamanlı başlatılan ve dere inşaatlarını 
da kapsayan çalışma kapsamında Yeni-
köy’de, 14 bin 500 metre kanalizasyon 
hattı ve 6 bin metre de yağmur suyu 
hattı imalatı gerçekleştirilecek. Bölgenin 

kısa sürede sağlıklı altyapıya kavuşması 
için mesai gece gündüz devam ederken; 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın 
ile birlikte Yeniköy’de gerçekleştirilen ça-
lışmaları yerinde inceledi. 

“YENİKÖY’Ü GELECEĞE  
HAZIRLIYORUZ” 
Yeniköy’ün Orhangazi’nin eski belde 

belediyelerinden biri olduğunu ve 3500–
4000 kişilik nüfusu bulunduğunu belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, 50-60 yıllık altyapıyı kullanan bölgede 
sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Yeniköy’de 
içme suyu hattı imalatı çalışmalarını ge-
çen yıl tamamladıklarını ve 17 kilomet-

relik hat imalatı gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Başkan Aktaş, “Burası Orhan-
gazi’nin büyük yerleşim birimlerinden 
olmasına rağmen, altyapı yıllardır ihmal 
edilmiş. Çalışmalara başladık ve yüzde 
40’lar seviyesine geldik. Sorunu bitirmek 
bizlere nasip oldu. Yaklaşık 18-20 milyon 
TL’lik yatırım sayesinde Yeniköy’de, ge-
lecek 80-100 yıl boyunca altyapı sorunu 
yaşanmayacak. Altyapı çalışmaları sı-
kıntılıdır ama bittiğinde, bölge halkının 
rahat hayat süreceği güzel bir ortam ha-
zırlayacağız. Önümüzdeki yıl mayıs-ha-
ziran aylarında, ‘asfaltı-kilit parkesi 
bitmiş’ pırıl pırıl bir Yeniköy’ü hazırlamış 
olacağız” dedi. (İHA)

Gürsu Belediyesi ve Bursagaz iş birliğinde, 
iki ay önce başlatılan çalışmalar tamamlanarak, 
Gürsu’nun Yenidoğan Mahallesi’nin doğalgaz 
bulunmayan sokakları da doğalgaza kavuş-
turuldu. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa 
Işık, “Yaklaşık iki ay önce başladığımız son 
doğalgaz çalışmalarımızla, Yendioğan Ma-
hallemiz’deki bin 400 bina ve 3 bin 
hane daha doğalgaza kavuşmuş 
oldu. Böylece Yenidoğan Ma-
hallemiz’de yaşayan hemşeh-
rilerimizin önemli taleplerin-
den birini daha gerçekleştirmiş 
olduk. Yenidoğan Mahal-
le’mizde yaşayan hemşehrile-
rimize verdiğimiz doğalgaz sö-
zümüzü de, göreve geldiğimiz 
günden beri etap etap yapılan çalış-
malar ve Ağustos ayı içerisinde başlattığımız 
son çalışmalarla yerine getirmiş olduk. Ma-
hallemize hayırlı olsun” dedi. Başkan Işık 
konuşmasına şöyle devam etti; “Bugüne 
kadar, Yenidoğan Mahallemiz’in ihtiyacı olan 
birçok yatırımı da hayata geçirerek hemşeh-
rilerimizin hizmetine sunmuş olmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Yenidoğan Mahallemiz’in 
altyapıda yaşadığı sorunu bugünkü değerle 
yaklaşık 25 milyonluk yatırımla çözdük. As-
faltsız sokakları asfalta kavuşturduk. Mahalle 
sakinlerinin önemli ihtiyaçlarından biri olan 
Kapalı Pazar Alanı’nı ve Sağlık Ocağı’nı 
hizmete sunduk. Yenidoğanlı hemşehrileri-
mizin park talepleri doğrultusunda, kamu-
laştırdığımız iki farklı alanda, iki adet park 

oluşturarak hizmete sunduk. Hemşehrileri-
mize verdiğimiz sözü tutmanın huzuru ve 
ilçemize hizmet getirmenin şevkiyle, inşallah 
Gürsu’muza çok daha güzel hizmetler yapmak 
için gece gündüz demeden, ilk günkü heyecan 
ve güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemize 
kazandırdığımız her hizmet sonraki hizmet-
lerimizin motivasyonu olarak yeniden güç 
toplamamızı sağlıyor. Yenidoğan Mahalle-
miz’in ihtiyacı olan sokaklarını doğalgaza 
kavuşturuyor olmamızın mutluluğu da ilçe-
mize kazandıracağımız diğer yatırımlar için 
verdiğimiz mücadelelerin en büyük moti-
vasyon kaynaklarından biri oldu.” “2019 
seçim döneminde, Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan önderliğinde çıktığımız 
bu yolda verdiğimiz sözleri, Gür-

su’muzun gelişimini sağlama yo-
lunda belirlediğimiz hedefleri 
tek tek hayata geçirmenin mut-
luluğunu yaşıyoruz” diyen Baş-
kan Işık, “Yenidoğan Mahal-
lemiz’de, 2021 yılında başlat-

tığımız doğalgaz çalışmaları; ana 
arterler, kadastro yolları ve daha 

sonra da ara sokaklar, parsel içi yollar 
olmak üzere yapılan planlamayla devam etti. 
Ana arterler ve kadastro yolları çalışmaları 
yapılırken bir yandan da geri kalan parsel içi 
yollar ve kadastro yollar için yasal ve bürokratik 
süreçler devam etti. Gürsu’muza bu hizmeti 
kazandırmamızda, vatandaşın mağdur ol-
maması için yeni yasal düzenlemelerle yolu-
muzu açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan başta olmak üzere, vatandaşlarımızın 
doğalgaz taleplerini ileterek sürece katkı sağ-
layan Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve 
milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş’a, Bursagaz yetkililerine, 
AK Parti Gürsu İlçe Başkanlığına, kurum 
temsilcilerimize ve emeği olan herkese te-
şekkür ediyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli 
Savunma Bakanlığı’nın 2021 yılı kesin hesabı 
ile 2023 yılı bütçe kanun teklifi görüşmeleri sı-
rasında HDP’li ve CHP’li milletvekillerinin terör 
ve Yunanistan konusunda takındıkları tavrın 
kabul edilemez olduğunu belirten MHP Bursa 
Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Tak-
sim’deki terör saldırısının zanlılarından Albas-
hır’ın ifadesini kastederek, “Alıyorsunuz başını 
kes, sonunu kes, ortada işinize geleni söyleyin. 
Yok böyle bir şey. Türkiye’nin sağladığı demo-
kratik ortamı Türkiye’nin aleyhine kullanamaz-
sınız. Yaptığınız bütün ithamlar, dile getirdiğiniz 
bütün konular Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 
töhmet altına sokmak üzere kurgulanmış” dedi. 

“BİZ BU OYUNLARI OSMANLI  
DÖNEMİNDE GÖRDÜK” 
Garo Paylan’a “HDP’li hatip, dinle beni dinle” 

diye çıkışan Vahapoğlu, şöyle devam etti: “Bakın, 
(Albashır) terör örgütü YPG’den Türkiye’ye 
gitmesi için talimat aldığını ancak niye gitmesi 
gerektiğinin söylenmediğini, ailesinin tehdit al-
tında bulunduğunu, Türkiye’ye Bilal Hassan’la 
geldiğini ve daha önce 3 kez Taksim’e keşif için 
gittiğini söyledi. Bilal’le birlikte taksiye bindiklerini 
ve taksideyken Bilal’e telefon geldiğini ‘Sen git, 
ben geleceğim’ dediği ifadesinde yer alıyor. İfa-
desinin devamında ise, ‘Elimdeki çantayla İstiklal 
Caddesi’ne gittim, bankta oturuyordum çantayı 
elledim, cips falan vardı, altında da yumuşak 
bir şey vardı. Kırk dakika bekledim’ demiş. 
Bakın, burası önemli. Ve diyor ki, ‘Telefon geldi, 
çantayı oraya bırak, oradan ayrıl’. Bunları niye 
söylemiyorsunuz, kimin sözcülüğünü yapıyor-
sunuz?” “Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni gerçekler dışında 
birtakım iftiralarla töhmet altında bırakamazsınız, 
güvenlik güçlerini töhmet altında bırakamazsınız” 
diyen Vahapoğlu, HDP’li milletvekillerini seçil-
dikleri gün kürsüye çıkarak Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’ne sadakatle bağlı hizmet etmek üzere 
ettikleri yemine sadık kalmaya çağırdı. Vahapoğlu, 
“Biz bu oyunları Osmanlı döneminde gördük. 
Dünkü Osmanlı yok, bugün güçlü bir Türkiye 
var. Size yol vermeyecek, geçit vermeyecek. 
Bunu bilin, yazın bir tarafınıza” dedi. Garo 
Paylan, Vahapoğlu’nun bu sözlerine cevap ver-
mezken, MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, 
HDP’lilere dönerek “Bu kadar” dedi. 

“TERÖR SORUNU VAR, PKK SORUNU VAR” 
HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları 

Oruç’un “Taksim ve Gaziantep’teki patlamaların 
tasarlanmış saldırılar olduğuna dair kanaat 
yüksektir. Bunu bir seçim siyaseti olarak görü-
yoruz” şeklindeki teröre destek veren tavrını 
sürdüren HDP Diyarbakır Milletvekili Garo 
Paylan, Taksim ve Gaziantep’te masum sivillerin 
can verdiği saldırıyı “Bu tip olaylarda olayın 
hep bir görünen tarafı vardır ve görmemiz 
istenen tarafı var. Bir de büyük fotoğraf vardır” 
derken, Paylan’a “Parmak sallamadan konuş” 
diye çıkışan MHP Bursa Milletvekili Vahapoğlu, 
“Terör sorunu var, PKK sorunu var” karşılığını 
verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da 
katıldığı görüşmeler sırasında CHP İstanbul 
Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu ise, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ege Deni-
zi’nde kıta sahanlığını 12 mile çıkartmak için 
fırsat kollayan ve Türkiye’ye yakın adaları 
Lozan’a aykırı bir şekilde silahlandıran Yuna-
nistan’a yönelik “Bir gece ansızın gelebiliriz” 
şeklindeki sözlerinin Anayasa’ya aykırı olduğunu 
iddia etti. Kaboğlu’na AK Parti Trabzon Millet-
vekili Salih Cora, “Yunan milletvekili olsa böyle 
konuşur”, MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa 
Hidayet Vahapoğlu da “Yok böyle bir rezillik” 
şeklinde tepki gösterdi. (İHA)

Bursa’da, Marmara Bölgesi’nde 
bulunan 20 ilin trafik birim amirlerinin 
katıldığı “Trafik Birim Amirleri Bölge 
Değerlendirme Toplantısı” yapıldı. 

Bursa’da, Marmara Bölgesi’nde 
yer alan 20 ilin trafik birim amirlerinin 
katılımıyla “Trafik Birim Amirleri 
Bölge Değerlendirme Toplantısı” ger-
çekleştirildi. Toplantıda, ‘Kara Yolu 
Trafik Güvenliği Eylem Planı’ çerçe-
vesinde yürütülecek faaliyetlerin de-
ğerlendirilerek, trafikle ilgili sorunların 
incelenmesi, bu sorunların çözümüne 
yönelik görüş ve önerilerin ortaya 
konularak istişare edildi. Toplantıda 
konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü 
Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, 
“2016’dan sonra trafik konusunda 
çok ciddi, toplumun tüm kesimlerini 
kapsayan bu sorunun sadece kolluk 
birimlerinin, denetim birimlerinin 
sorunu olmadığını ve kara yollarından 
ulaştırmasına, sağlıktan eğitime va-
rıncaya kadar tüm kurumları ilgilen-
diren bir sorun olduğu ortaya çıktı. 
Bu süreç, 2020 sonunda yüzde 56’yla 
bu noktaya geldi. Bunu başarabilen 
birkaç ülkeden biri olduğumuzu söy-
leyebiliriz. Buraya sadece denetimlerle 
gelinmedi. Denetimle dünyada ne 
kadar uğraşırsanız uğraşın, trafik ka-
zalarındaki can kayıplarını en fazla 
yüzde 25-35 arasında azaltırsınız. 
Trafik tek başına polis ve jandarmadan 
ibaret değil. Sokakta kime sorsanız 
bunu sadece polis olarak düşünür. 
Halbuki tüm aktörlerin ortak bir so-
rumluluğu var” dedi. 

Türkiye’de trafik sebebiyle yaşanan 
can kayıplarının yüzde 50 azaltıldığını 
belirten İl Emniyet Müdürü Tacettin 
Aslan, “Dünyada her yıl, ölümcül ol-
mayan ancak birçok insanın engelli 
olmasına sebep olan 50 milyon civa-
rında trafik kazası meydana gelmek-
tedir. Her yıl 1 milyon 300 bin insan 
trafik kazalarında hayatını kaybet-
mektedir. Sayın Bakanımızın öncü 
rolü ve bire bir takibiyle hayata geçi-
rilen projelerle Türkiye, Birleşmiş Mil-
letlerin 2011-2020 arasındaki trafikte 
can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasını 
tutturan iki ülkeden biri olmuştur. 
2030 yılına kadar verilen taahhütler 
doğrultusunda bizler çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz” diye konuştu. Toplan-
tıya; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik 
Başkanı Mehmet Yavuz, Bursa İl Em-
niyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Sol-
maz, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuz-
yılmaz, Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğüne bağlı 20 ilin birim amirleri 
ve polis memurları katıldı. (İHA) 

Büyükşehir gece gündüz sahada
Büyükşehir Belediyesi, 
Orhangazi ilçesindeki 

altyapı çalışmalarını 
gece gündüz demeden 

sürdürüyor. Yeniköy 
Mahallesi’ndeki 

kanalizasyon ve yağmur 
suyu hattı çalışmalarını 
gece yerinde inceleyen 

Başkan Aktaş, bölgenin 
gelecek 80-100 yıl 

boyunca altyapı sorunu 
yaşamayacağını söyledi.

MHP Bursa Milletvekili Mustafa 
Hidayet Vahapoğlu, seçim takvimi 
gereği Taksim ve Gaziantep 
saldırılarının önceden tasarlanmış 
eylemler olduğunu iddia eden 
HDP’li Garo Paylan ile Tulay 
Hatımoğulları Oruç’a sert çıktı. Bu 
tarz iftira ve oyunların Osmanlı 
döneminde de sahnelendiğini 
belirten Vahapoğlu, “Dünkü 
Osmanlı yok, bugün güçlü bir 
Türkiye var. Size yol vermeyecek, 
geçit vermeyecek. Bunu bilin, yazın 
bir tarafınıza” dedi.

Gürsu’nun Yenidoğan 
Mahallesi’nde, iki aydır süren 
son doğalgaz çalışmalarıyla 
doğalgaz bulunmayan  
sokak kalmadı.

MHP’li Vahapoğlu, 
HDP’lilere sert çıkıştı

Yenidoğan’ın tüm sokakları 
doğalgaza kavuştu

Trafik “Bölge  
Değerlendirme 
Toplantısı” yapıldı

Mudanya’da polis ekipleri, 
uyuşturucu ticareti yapan ve üze-
rinde satışa hazır halde uyuşturucu 
bulunduran bir kişiyi kıskıvrak ya-
kaladı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Nar-
kotik Suçlarla Mücadele Büro Amir-
liği ekiplerince, uyuşturucu veya 
uyarıcı madde ticaretini ve kulla-
nımını önlemeye yönelik çalışmada 
Siteler Mahallesi’nde bir miktar 
paketlenmiş halde uyuşturucu 
madde ele geçirilirken, şüpheli 
E.B. gözaltına alındı. Emniyetteki 
işlemlerin ardından adliyeye sevk 
edilen şüpheli, çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı. İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Suçlarla Müca-
dele Büro Amirliği ekipleri, uyuş-
turucu madde imal ve ticareti ya-
panlara yönelik çalışmalarını sür-
dürmeye devam ediyor. (İHA)

Mudanya polisinden 
başarılı operasyon
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Avrupa Parlamentosu (AP), "insanlık dışı ve
zalimce eylemler" düzenlediği suçlamasıyla
Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak ta-
nıyan karar tasarısını kabul etti. Fransa'nın
Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Par-
lamentosu Genel Kurulunda yapılan oyla-
mada, tasarı 58'e karşı 494 milletvekilinin
oyuyla geçti. Bağlayıcılığı bulunmayan sem-
bolik tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'da sivil
halka kasıtlı olarak saldırılar düzenlediği,
sivil altyapıyı tahrip ettiği, uluslararası insani
hukuku tanımadığı, gıdayı silah olarak kul-
landığı belirtildi. Rusya'nın "savaş suçu" işle-
diği, eylemlerinin Ukrayna halkına karşı
"terör niteliği taşıdığı" ifadesine yer verilen
tasarıda, bu sebeplerle Avrupa Parlamento-
sunun, Rusya'yı "terörü destekleyen ülke"
olarak tanıdığı kaydedildi. Tasarıda, AB'nin
terör listesiyle ilgili yasal çerçevenin yenilen-
mesi, böylece Rusya'nın bu listeye alınması-
nın sağlanması talep edildi. Bu sırada
Wagner Grubu ile Rusya'nın finanse ettiği
silahlı grupların terör listesine alınması is-
tendi. AP milletvekilleri tasarıda, Rusya'yı
Ukrayna'da binlerce sivilin, yüzlerce çocu-
ğun ölümünden sorumlu tutarak Rus-
ya'nın, şu ana kadar 40 binden fazla "savaş
suçunun" belgelendiğini kaydetti. Tasarıda,
Rusya'nın uluslararası izolasyonunun yo-
ğunlaştırılması, AB'de propaganda yapan
Rusya ile bağlantılı kuruluşların kapatılması
veya yasaklanması çağrısı yapıldı. Milletve-
killeri ayrıca AB'nin Rusya'ya yönelik doku-
zuncu yaptırım paketinin de
tamamlanmasını istedi. (AA)

AP, Rusya'yı "terör
destekçisi ülke" sayan
tasarıyı kabul etti

Suriye’de terör örgütü PKK’nın Azez’e
düzenlediği roketli saldırı sonucu yer-
leşim bölgesinde büyük hasar mey-
dana geldi. Suriye’de terör örgütü
PKK, Halep’in kuzeyindeki Azez ilçe-
sine roketli saldırı düzenledi. İlçe mer-
kezinin hedef alındığı saldırıda 1’i
çocuk 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırı
sonucu dükkanların ve evlerin bulun-
duğu yerleşim bölgesinde hasar mey-
dana geldi. Saldırının gerçekleştiği
bölgede yaşayan Abu Ahmad yaptığı
açıklamada, roket düştüğü sırada uyu-
duğunu ve o an ne yapacağını bileme-
diğini söyledi. Kardeşinin hedef alınan
bölgede yaşadığını ve panikle ona yar-
dım etmeye gittiğini anlatan Ahmad,
ölen insanları gördüğünü belirtti. Kar-
deşinin durumunun iyi olduğunu ak-
taran Ahmad, Türkiye’nin PKK’ya
karşı harekata başlamasını umduğunu
ifade etti. (İHA)

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur
Ahmet Güldere, Ukrayna’nın Mikolayiv
ve Herson kentlerini ziyaret ederek, “Ya-
pacak çok iş, sarılacak çok yara var” dedi.
Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik
saldırıları devam ederken, Türkiye'nin
Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere,
Ukrayna’nın Mikolayiv ve Herson kentle-
rini ziyaret etti. Ziyaret sonrası yazılı açık-
lama yapan Güldere, “Dün Ukrayna
Dışişleri Bakanlığının düzenlediği özel
program kapsamında Mikolayiv ve Her-
son'daydık. Hasarlı binaları gördük. Vali-
lerden mevcut sorunları dinledik.
Şimdiden kendini hissettiren kış koşulla-
rında jeneratör ve yakıt temini en büyük
öncelik” dedi.
Gördükleri ve dinlediklerinin programa
katılan tüm Büyükelçilerin yüreğini burk-
tuğunun belirten Güldere, “Herson kent
meydanında rastlaştığımız iki vatandaşı-
mızla ayaküstü sohbet etmek ve Ukray-
nalı çocuklarla yaptığımız arma değiş
tokuşu ise yüreğimizi ısıttı” dedi. (İHA)

Azez’deki PKK saldırısında
büyük hasar meydana geldi

Güldere, Mikolayiv ve
Herson'u ziyaret etti

Türkiye'deki hayırseverler 
654 Afgan'a ışık oldu
Cansuyu Yardımlaşma
ve Dayanışma
Derneğince,
Afganistan'da tedavi
olamadığı için görme
yetisini kaybeden 
654 katarakt hastasının
ameliyatı yapıldı.

Derneğin Dış İlişkiler Koordinatörü
Bilal Değirmenci, AA muhabirine, Tür-
kiye'deki hayırseverlerin bağışlarıyla Af-
ganistan'da haziran ve kasımda 2 göz
sağlığı kampı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Özellikle ileri yaşlardaki kişilerde görülen
kataraktın, gelir seviyesi ve sağlık im-
kanlarının iyi olduğu ülkelerde erken
teşhis ve tedaviyle kolaylıkla giderilebil-
diğine işaret eden Değirmenci, bu ra-
hatsızlığın tedavi edilmediğinde ise ileri
derecede görme kaybına yol açtığını be-
lirtti. Değirmenci, Türkiye ve batı ülke-
lerinde katarakt kaynaklı görme kaybı
oranlarının çok düşük olduğunu belir-
terek, "Bu oran Afganistan, Pakistan,
Hindistan gibi ülkelerde yüzde 80'e kadar
çıkıyor. Afganistan'da karşılaştığımız
her 10 görme engelliden 8'i aslında tedavi
edilebilir katarakt rahatsızlığının tedavi
edilememesi sebebiyle görme yetisini
tamamen kaybetmiş durumda. Bu Afri-
ka'da da yüzde 65 oranında. Oranlar ol-
dukça yüksek çünkü burada başkentte
bile doğru düzgün sağlık imkanları yok."
dedi. Dernek olarak Afganistan başta
olmak üzere gelir seviyesi düşük ve sağlık
hizmetlerinin yeterli olmadığı ülkelerde
katarakt operasyonları planladıklarını
ifade eden Değirmenci, "Bazen bölgedeki
uzman hekimlerce bazen de Türkiye'den
davet ettiğimiz uzman hekimlerce ope-
rasyonları gerçekleştiriyoruz. Kataraktın

tedavisi, basit bir cerrahi operasyonla
30 dakikada mümkün." ifadelerini kul-
landı.

"12 BİN AFGANİSTANLI 
BAŞVURDU"
Değirmenci, Afganistan'ın Tahar,

Kunduz ve Bedahşan gibi vilayetlerinde
sağlık tarama kampları düzenlediklerini
belirterek, "Bu yıl yaklaşık 12 bin Afga-
nistanlı, şikayetleri sebebiyle bu kamplara
başvurdu. Bunların içerisinden katarakt
teşhisi yapılanlar, belirli günlerde kli-
niklerimize davet edildi. Göz rahatsızlığı
bulunan 12 bin kişinin 1500'ü kliniklere
davet edildi. Bunlardan 654'ünün kata-
rakt operasyonu tamamlandı. Hastalar,
Türkiye'deki hayırseverlerimizin katkı-
larıyla en fazla yarım saat süren operas-
yonla kaybettikleri görme yetisine tekrar
kavuştular." diye konuştu.

Hastaların, operasyonun ardından

en geç bir hafta içerisinde görme yetilerine
tamamen kavuşarak gündelik hayatlarına
döndüğünü söyleyen Değirmenci, şunları
kaydetti: "Katarakt projelerimize destek
olan hayırseverlerimiz, bir insanın dün-
yasının tekrar aydınlanmasına hayatının
değişmesine belki ilerleyen yaşlarında
yeniden doğmuş gibi olmasına vesile
oluyorlar. Bu operasyondan önce yüzleri
asık, hayat enerjileri düşmüş, belki de
başka pek çok sorun yaşayan büyükleri-
miz, kardeşlerimiz evlerine dönüp görme
yetilerini kazandıktan sonra çok farklı
şeyler ifade ettiler bize. Bu imkanların
sunulmasından dolayı da Türkiye halkına
teşekkürlerini, selamlarını ve dualarını
ileterek mutluluklarını ifade ettiler."

"TÜRK MİLLETİNE, BU 
HİZMETİNDEN DOLAYI ÇOK 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Katarakt ameliyatı ile sağlığına ka-

vuşan Afganlı Hal Bibi Miran Şah,
"Ameliyat olmadan önce gözüm gör-
müyordu. Gözüm sürekli yaşarıyordu,
çok sıkıntı çekiyordum. Allah'a şükürler
olsun ameliyat olduktan sonra gözüm
çok iyi görüyor, çok mutluyum, çok se-
vinçliyim. Türk milletine, bu hizme-
tinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."
dedi. Sağlığına kavuşan Muhammedi
Bil Murat da Türkiye'ye ve Türk mille-
tine teşekkür ederek, "Önceden çok sı-
kıntı çekiyordum. Hiçbir şeyi doğru
düzgün göremiyordum. Bir yere gider-
ken de sıkıntı çekiyordum. Ameliyat
geçirdikten sonra her şeyi çok iyi gö-
rüyorum. Şu anda etrafımda insanları
çok iyi görüyorum, sizleri de iyi görü-
yorum. Bu sebepten dolayı mutluyum,
sizlere çok teşekkür ederim." şeklinde
konuştu. (AA)

Kosova ve Sırbistan arasında temmuz so-
nunda başlayan gerginlik ciddiyetini korurken
Avrupa Birliği (AB) ve ABD'nin girişimleri,
aylar geçmesine rağmen henüz sonuç vermedi.
İki komşu ülke arasındaki gerginlik, Kosova'nın
Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek
taraflı bağımsızlığını ilan etmesine ve Sırbis-
tan'ın Kosova'yı kendi toprağı olarak görmeye
devam etmesine dayanıyor. Kosova Savaşı'nın
(1998-1999) ardından geçen sancılı dönemde,
iki ülke arasında nihai sonucu karşılıklı tanıma
olacak şekilde ilişkilerin normalleştirilmesi
amacıyla 2011'de AB arabuluculuğunda diyalog
süreci başlatılmıştı. Aradan 10 yılı aşkın süre
geçmesine rağmen taraflar henüz anlaşmaya
varamadı. Bu süreç de yaşanan gerginlikler
nedeniyle sık sık sekteye uğradı. İki ülke
arasında gerilimin tırmanmasına neden olan
meselelerin listesi kabarık iken Kosova hü-
kümetinin temmuz sonunda Sırbistan'a mü-
tekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan
kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara
geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp ma-
kamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç
plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) pla-
kalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların

yürürlüğe gireceğini duyurması, son dönemde
bölgede tansiyonu yükseltti.

SINIR GEÇİŞLERİ KAPATILDI, 
SİREN SESLERİ DUYULDU
Kosova hükümetinin kararı üzerine, Ko-

sovalı Sırplar 31 Temmuz'da araçlarla ülkenin
kuzeyinde Sırbistan ile sınır geçişlerini kapa-
tırken Kosova'nın kuzeyinde siren sesleri du-
yulmuştu. Ardından, Kosova polisi Brnjak ve
Jarinje sınır kapılarını kapatmıştı. Gerilimin
tırmanmasıyla NATO'nun Kosova Gücü
(KFOR), Kosova'nın kuzeyinde istikrarın teh-
likeye girmesi durumunda müdahaleye hazır
olduğunu bildirmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu da Türkiye'nin gerilimi azaltmak
için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu
açıklamıştı. AB ve ABD'nin arabuluculuğu ve
yoğun mesaisi sonrasında Kosova hükümeti,
kararların uygulanmasını 1 Eylül'e ertelemişti.

BRÜKSEL'DEKİ GÖRÜŞMEDE 
SONUÇ ALINAMADI
Bu gelişmeler ışığında 17 Ağustos'ta NATO

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın
başkenti Brüksel'deki NATO karargahında
Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ayrı ayrı
görüşmüş, Kosova ile Sırbistan arasındaki
gerginliğin yatıştırılması çağrısında bulunmuştu.
Görüşmeden bir gün sonra, 18 Ağustos'ta
Kurti ve Vucic, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in
eşliğinde bir araya gelmiş, Brüksel'de 6 saatten
fazla süren toplantıdan Sırbistan ile Kosova
arasındaki normalleşme sürecini içeren süreç
konusunda bir sonuç alınamamıştı. (AA)

Kosova-Sırbistan geriliminde AB ve
ABD'nin girişimleri sonuç vermedi
İki ülke arasında gerilimin
tırmanmasına neden olan
meselelerin listesi kabarık iken
Kosova'daki Sırplara verilen
araç plakaları konusunda
temmuz ayından bu yana
yaşanan sorun hala çözüme
kavuşturulamadı.

Batı Kudüs'teki iki ayrı patlamada
1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

İsrail polisinden yapılan yazılı
açıklamaya göre, Batı Kudüs'te iki
ayrı noktadaki otobüs durakları
yakınında, bombalı saldırı oldu-
ğundan şüphelenilen patlamalar
meydana geldi. Açıklamada, sabah
saat 07:05 sıralarında, Batı Ku-
düs’ün çıkışındaki Givat Shaul kav-
şağındaki bir otobüs durağında
meydana gelen patlama sonucu en
az 11 kişinin farklı derecelerde ya-
ralandığı kaydedildi. Bu patlamanın
ardından, saat 07:35'te Batı Ku-
düs'ün Ramot kavşağında bir oto-
büs durağı yakınında ikinci bir
patlama yaşandığı ve olay yerindeki
3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan
birinin hayatını kaybettiği akta-
rılırken, 4’ünün durumunun ağır
olduğu bildirildi. İsrail polisinin
her iki olay yerinde de delil ve ta-
nıklıkları incelediği ve “şüphelilerin
yerini tespit etmek için çalışma
yürüttüğü” bildirildi. Öte yandan
İsrail polis şefi Kobi Shabtai, Givat
Shaul'deki patlama alanında ince-
leme yaptıktan sonra yaptığı açık-
lamada, Kudüs'te yıllar boyunca

böyle bir bombalı saldırı görülme-
diğini belirtti. Bölgede inceleme-
lerde bulunan Shabtai, halktan
"daha dikkatli olmalarını" talep
ederek, güvenlik güçlerinin failleri
ve "kentteki başka muhtemel pat-
layıcıları" aradığını kaydetti. Bu
arada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in
bugün öğlen saatinde bir özel gü-
venlik toplantısı gerçekleştireceği
aktarıldı.

Öte yandan İsrail güçleri, işgal
altındaki Batı Şeria'nın Nablus
kentinde 16 yaşındaki Filistinli bir
çocuğu öldürdü. Filistin Sağlık Ba-
kanlığından yapılan açıklamaya
göre, İsrail işgal askerlerinin Nablus
kentine baskınları sırasında açtık-
ları ateş sonucu kalbinden yarala-
nan Ahmed Emced Şahade (16)
hayatını kaybetti. Açıklamada,
Nablus'ta İsrail askerlerinin girişine
engel olmaya çalışan Filistinlilerle
çıkan çatışmada ayrıca biri ağır
olmak üzere 5 Filistinlinin de ya-
ralandığını duyuruldu. Filistin Kı-
zılay Cemiyetinden yapılan açık-
lamada ise, işgal güçlerinin alan-
daki yaralılara müdahale eden sağ-
lık çalışanlarına da ateş açtıklarını
ve araçlardan birine de kurşun isa-
bet ettiği bildirildi.

(AA)

Batı Kudüs'te bombalı saldırı
olduğundan şüphelenilen iki
ayrı patlamada ilk
belirlemelere göre 1 kişinin
öldüğü, en az 14 kişinin
yaralandığı bildirildi.
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Türkiye Futbol
Federasyonu’ndan
Bursaspor’a nefes aldıran bir
karar çıktı. TFF yönetimi,
yaptığı toplantıda, Kulüp
Lisans ve Finansal Fair-Play
Talimatı’nda değişiklikliğe
gidildiğini açıkladı.

Talimata eklenen 27.
geçici maddede, “Kulüp Li-
sans Kurulu’nun 2022-
2023 futbol sezonu için
Ulusal Kulüp Lisans baş-
vuruları ile ilgili nihai ka-
rar verme süresi 23 Aralık
2022 tarihine kadar uza-
tılmıştır” ifadesi kullanıl-
dı.

Daha önce 30 Kasım
2022’ye dek 2 ay uzatılan
karar verme sürecinin 23

gün daha uzatılması so-
nucu, Bursaspor ’un da
aralarında yer aldığı bazı
kulüplerin 3 puan silme
cezası, 23 gün ötelenmiş
oldu. Böylece, 3 puan ce-
zası gelmesin diye, 23 mil-
yon lira civarında ödeme
yapması gereken Bursas-
por yönetimi, mali kaynak
bulma konusunda az da
olsa nefes alarak, 23 gün
daha kazanmış oldu.

23 GÜN
DAHA
SÜRE

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Bursa Yıldırımspor
3 puanı hediye etti!

Saat 14:00'te oynanan Bursa Yıldı-
rımspor - Niğde Anadolu FK mücade-
lesini hakem Tayfun Sarı yönetti. Maçın
24. dakikasında Yıldırımspor'da Yusuf
Ali Çakır, Mehmet Bağlı'nın yerine oyuna
dahil oldu. 37. dakikada Furkan Uslu
rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı

kart gördü. Kaşrılaşmanın ilk 45 dakikası
karşılıklı ataklarla geçerken, takımlar
soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.
66'ıncı dakikada Bursa Yıldırımspor'da
ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşti.
Erdal Kaya’nın yerine oyuna Hakan Kuş
girdi. Bursa Yıldırımspor'da 80. dakikada
İlyas Sarı'nın yerine Hüseyin Furkan
Uslu oyuna girdi. 90. dakikada konuk
ekip Niğde Anadolu FK, Muhammed
Şiyar Eroğlu'nun golü ile 1-0 öne geçti.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Yıl-
dırımspor, konuk ettiği Niğde Anadolu
FK'ya mağlup oldu. Niğde Anadolu FK
ligdeki ilk galibiyetini Bursa Yıldırımspor
deplasmanında aldı.

SIRADA ORDU DEPLASMANI
Bursa Yıldırımspor TFF 3. Lig'in

14'üncü haftasında 27 Kasım Pazar
günü saat 14:00'te Ordu'da Fatsa İlçe
Stadyumunda, Fatsa Belediyesi ile kaşrı
karşıya gelecek.

TFF 3. Lig'in 13'üncü
haftasında Bursa
Yıldırımspor,
Minareliçavuş Spor
Tesisleri'nde konuk ettiği
Niğde Anadolu FK'ya son
dakikada yediği gol ile 1-0
mağlup oldu. Niğde
temsilcisi ligdeki ilk
galibiyetini Bursa
deplasmanında almış oldu.

Kafkasspor'dan Feriköy'e teşekkür

Taraftar ve yönetim kurulu arasında
bir dostluk köprüsü oluştuğunu belirten
Olcay Karakaya “Pazar günü İstanbul
deplasmanında Feriköyspor ile karşı-
laştık. 2 defa öne geçmemize rağmen,
duran toplardan yediğimiz gollerle 2-

2 beraberlik ile ayrıldık. Sonuç her ne
kadar bizim istediğimiz gibi olmasa da
deplasmandan güçlü bir rakibe karşı
aldığımız bir puanın iyi olduğunu dü-
şünüyorum. Ayrıca Feriköyspor yönetim
kuruluna ve taraftarlarına bizlere gös-
termiş oldukları misafirperverlikten
dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçek-
ten çok iyi ağırlandık ve aramızda bir
dostluk köprüsü oluştu. İnşallah Feri-
köy’lü kardeşlerimizi de İnegöl’de çok
iyi bir şekilde ağırlayacağız” diye ko-
nuştu. Taraftarların maç haftası öncesi
kendileriyle irtibata geçtiğini belirten
Nurullah Ordu “ Feriköyspor’lu kar-
deşlerimiz maçtan bir hafta önce bizimle

iletişime geçerek, bizleri ağırlamak is-
tediklerini söylediler, bizde bundan
memnuniyet duyacağımızı belirterek,
davetlerine icap ettik, ve sabah kahv-
altısında iki taraftar grubu bir araya
geldi. Maçın başından sonuna kadar
bizleri çok iyi bir şekilde ağırlayarak,
uğurladılar. Gönül isterdi ki burdan
galip bir şekilde dönelim, fakat bera-
berlikle ayrıldık. Feriköysporlu kardeş-
lerimize misafirperverliklerinden dolayı
teşekkür ediyorum. Bizde ikinci yarıda
oynayacağımız karşılaşmada en iyi şe-
kilde misafir edeceğimizden kimsenin
kuşkusu olmasın” diye konuştu.

Kafkasspor’un
taraftardan sorumlu
yönetim kurulu üyeleri
Olcay Karakaya ve
Nurullah Ordu Feriköy
maçıyla ilgili
açıklamalarda bulundu. 

TFF 2. Lig’in 16.
haftasında deplas-
manda Arnavutköy
Belediyespor ile kar-
şılaşacak olan Bur-

saspor, öğle saatle-
rinde Özlüce İbrahim

Yazıcı Tesisleri Nejat Bi-
yediç Sahası'nda yaptığı

antrenman ile bu maçın
hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör İsmail Er-

tekin gözetiminde gerçekle-
şen idman 1 saat 20 dakika
sürdü. Isınma ve çabukluk-
kuvvet hareketleriyle başla-
yan antrenman, dar alanda
çift kale maçlar ile devam
etti. Yeşil-beyazlı takım son
bölümde taktik çalışma yap-
tı. Bursaspor hazırlıklarını
bugün yapacağı antrenman
ile sürdürecek.

(İHA)

Fas-Hırvatistan karşılaşmasında gol sesi çıkmadı
2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan

F Grubu maçında Hırvatistan ile Fas 0-0
berabere kaldı. Karşılaşmanın ilk net gol
pozisyonunu 17. dakikada Hırvatistan ya-
kaladı. Perisic'in ceza sahası dışından çıkardığı
sert şutta, meşin yuvarlak üstten az farkla
auta çıktı. 45+2. dakikada Sosa'nın soldan
ön direğe yerden kestiği ortada Vlasic'in
vuruşunda, rakibinin açısını iyi kapatan
kaleci Bounou golü önledi. 52. dakikada sol
kanattan Hırvatistan'ın kullandığı kornerde
kaleci Bounou'nun çıkardığı topu altıpasın
içinde önünde bulan Lovren, kayarak şutunu
çekti. Kale çizgisi önünde bulunan Amrabat,
meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin
vermedi. 65. dakikada serbest vuruş orga-

nizasyonunda Hakimi'nin uzak mesafeden
yaptığı sert şutta, kaleci Livakovic topu güç-
lükle çeldi. Kalan bölümde iki takımın da
skoru değiştirme çabaları yeterli olmadı ve
karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı. Tri-

bünlerin büyük çoğunluğunu
Faslı taraftarlar oluşturdu.
Beşiktaş'ta forma giyen
Faslı futbolcu Romain Sa-
iss, kaptan olarak çıktığı müsabakada 90
dakika sahada kaldı. Karşılaşmayı 59 bin
407 taraftar izledi.

Luka Modric, Dünya Kupası'nda Hır-
vatistan forması giyen en yaşlı futbolcu
unvanını aldı. Fas karşısında kaptan
olarak sahaya çıkan Modric, 37 yaş 75
gün ile bu unvanı ele geçirdi. Modric,
Fransa 1998'te 35 yaş 191 gün-
lükken görev yapan kaleci Dra-
zen Ladic'i geride bırakmayı
başardı. (AA)

Bursaspor dar alanda
çift kale maç yaptı

Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 
16. hafta maçında deplasmanda

karşılaşacağı Arnavutköy Belediyespor
maçı hazırlıklarına bugün yaptığı dar

alanda çift kale maçla devam etti.
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Türklere
Anadolu'yu

yurt eden
komutan:

Dünya tarihinin
en büyük

kumandanların-
dan Sultan

Alparslan’ın
bugün ölüm
yıldönümü.

Sultan
Alparslan,

heybetli duruşu,
cesareti, inancı,

öngörüsü,
kararlılığı ve

uyguladığı savaş
taktiğiyle
Türklere

Anadolu'nun
kapılarını açtı.

Malazgirt'te Bizans ordusunu yenerek
1071 yılında Türklere Anadolu'nun kapılarını
açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan
Alparslan, kararlılığı, cesareti, inancı, öngörüsü
ve uyguladığı savaş stratejileriyle ön plana
çıktı.  Amcası Tuğrul Bey'in yerine 1064 yılında
Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarlığına
geçen Sultan Muhammed Alparslan, 42 yaşında
elde ettiği büyük başarıyla Türklerin Anadolu'yu
yurt edinmelerini sağladı Büyük bir devlet
adamı olan Sultan Alparslan, ordusundan
katbekat fazla Bizans ordusuna karşı 26 Ağus-
tos 1071'de kazandığı zaferle Türklere Ana-
dolu'nun kapılarını açarak tarihe geçti. Sultan
Alparslan bugün ölüm yıldönümünde saygı
ve minnetle anılıyor.

GÜRCİSTAN VE ANADOLU SEFERİ
Sultan Alparslan, ilk büyük askeri seferini

Gürcistan ve Anadolu üzerine düzenledi. Bu
sefer için çok güçlü bir ordu hazırlattı. Selçuklu
ordusu, 22 Şubat 1064 günü Rey’den hareket
etti. Sultanın yanında veziri Nizâmü’l-Mülk
ve oğlu Melikşah da yer alıyordu. Alparslan,
Bizans'ın elinde bulunan Kars ve Ani bölgesine
kadar ilerleyerek buraları ele geçirdi. Bu fet-
hinde kendisine "Ebu'-Feth" lakabını verdi.
Ani’nin 1064 yılında kaybı Hristiyan aleminde
büyük bir üzüntü ve matem havası yarattı.
Sultan ilk olarak Malazgirt ve Erciş'i ele ge-
çirdi. Diyarbakır bölgesinde Süveyda ve Tul-
hum başta olmak üzere birçok kaleleri ele
geçirdi. Sultan Alparslan, o yıl dört ay zarfında
yedi şehir, 20 muhteşem kale fethetti, Gür-
cistan'ın her tarafına akıncılar gönderip Tiflis'i
ele geçirdi. Bizans'ın Doğu sınırları Türk akın-
larına daha fazla direnemiyordu. İmparator
Romanos Diogenes, Bizans tarihinin en büyük
ordusu ile İstanbul'dan hareket etti, 22 Ağus-
tos'ta Malazgirt'i tekrar aldı. Bunun üzerine
Mısır seferine çıkan Sultan Alparslan, ordusu
ile geri döndü.

ANADOLU’NUN KADERİNİ 
BELİRLEYEN SAVAŞ: MALAZGİRT
Yaklaşık 30 yıldır Sultan Alparslan üzerine

çalışmalar yapan Prof. Dr. Muharrem Kesik,
bilgi, belge topluyor. Kesik, Sultan Alparslan’ın
yürüttüğü diplomasi ve hazırlıklarını şöyle
anlatıyor: ‘‘Sultan Alparslan savaş öncesi,
Bizans İmparatoru Romanos Diogenes’e şu
teklifte bulundu “Ülkene geri dön, eğer barış
arzu ediyorsan bunu, Halife aracılığıyla yaparız,
aksi takdirde biz azmimizle Yüce Allah’a iç-
tenlikle bağlıyız ve işi ona bırakırız.” Yapılan
görüşmede imparator, sultanın talebini dikkate
almadığı gibi Selçukluları ve Alparslan’ı önem-
semediğini göstererek elçilik heyetini aşağılayan
davranışlarda bulundu, alaycı bir ifade ile “Is-
fahan mı iyidir yoksa Hemedan mı?” dedi.
İmparator, “Ben bu duruma pek çok para sar-
federek ve çok asker toplayarak geldim. Şimdi
bu üstün durumu elde etmişken bundan nasıl
vazgeçebilirim, çok geç! Barış ancak Rey’de
yapılabilir. Ben de İslam ülkelerine kendi
ülkem gibi hâkim olmadan geri
dönmem” diyerek sulh ka-
pısını kapattı. Bizans İm-
paratoru, zaferden o kadar
emindi ki, işgal edeceği İs-
lam ülkelerini kendi adam-
ları arasında paylaştır-
mıştı bile. Kimine Mısır’ı
kimine Suriye’yi, kimi-
ne Horasan’ı kimile-
rine de Rey’i, Irak’ı
ve Isfahan’ı verdi.
“Rey’de kışlar,
Irak’ta yazı
geçirip dö-
nüşte de
Suriye
ülke-

sini alırız.” diyen Bizans imparatoru,
ordusunun çok kalabalık oluşuna gü-
veniyordu. Bizans ordusu, Sultan Al-
parslan’ın ordusundan 4 kat daha
büyüktü. Alparslan’ın kendisinden
ve ordusunun sayıca üstün olma-
sından korktuğunu düşündü; ancak
unuttuğu bir şey vardı: Savaşların
sonucunu orduların sayısı değil,
bu orduları sevk ve idare eden ko-
mutanlar ile onların uyguladıkları
savaş strateji ve taktikleri be-
lirlerdi.
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Uşak Üniversitesi Eşme Meslek
Yüksekokulu Laborant ve Veteriner
Sağlık Bölümü'nden geçen yıl mezun
olduktan sonra baba mesleği hay-
vancılığı sürdürmeye karar veren 21
yaşındaki Sueda Demirci, Mayıs
2022'de Bakanlığın Uzman Eller
projesine müracaat etti.
Temmuz ayında projesi
kabul edilen Demirci,
Kırsal Kalkınma Yatı-
rımlarının Desteklen-
mesi Programı
kapsamında geri
ödemesiz verilen

100 bin lirayla 50 koyun ve 2 koç
aldı. Ailesiyle yaşadığı mahalledeki
ağılda hayvanlarının bakımıyla ilgi-
lenen Demirci, ailesine ait mevcut
hayvanlarının yanı sıra koyunlarının
yavrulamasıyla sürüyü
100 başa çıkardı. Süt,
peynir ve yağ üreterek
ekonomiye katkı sağ-
layan Demirci,
sürüsünü bü-
yütme yi
hedef-
l i y o r .

Genç girişimci Sue-
da Demirci, AA
muhabirine, an-
nesi, babası ve ba-
baannesiyle birlik-

te hayvancılık yaptıklarını söyledi.
Proje başvurusu sürecinde yetkili-
lerin kendisine çok destek olduğunu
belirten Demirci, "Genç yaşımda ken-
dime ait bir işletmem oldu, bu durum
sabahları uyanmak için güzel bir ne-
den. Kuzularım çok tatlı, aşırı se-
vimliler. Hastalandıklarında aşırı
üzülüyorum. Gece gündüz koyunla-
rımla ilgileniyorum. Kuzularımızın
eğlenmesi bizi çok mutlu ediyor,
oturup keyifle izliyoruz." diye ko-
nuştu. Demirci, işletmesini kurma
sürecinde ailesinin hep yanında ol-
duğunu dile getirdi. Bu tür işler yap-
mak isteyen gençlere çağrıda bulunan
Demirci, şunları kaydetti: "Hiç çe-
kinmesinler. İl ve ilçe tarım ve orman
müdürlüklerindeki görevliler çok il-
gilenip yardımcı oluyorlar. Yetkililer
gerekli yönlendirmeleri yapıyor. Hiç
korkmasınlar, Allah bir şekilde yar-
dım ediyor. Yeter ki kendilerine gü-

ven-
sinler. Bir
de 'Ben kadınım, yapamam' gibi bir
düşünceleri olmasın, kadınlar bu
işi daha güzel yapıyor. Bizim elimize
daha çok yakışıyor. Şu an bir sürü
koyunum ve kuzum oldu. Her iş
çok özel ve güzel ama kendi işimi
yapmak benim için daha mutluluk
verici. Kendi işimin patronu oldu-
ğum için de daha çok benimsedim.
Başka işlerde de çalışılabilir ama
imkanı olan ve isteyen bu tür giri-
şimlerde bulunsun. Birçok proje var,
ben bu projeden hibe aldım fakat
yem bitkileri projesi ve bunların
desteklemeleri var." 

(AA)

Balıkesirli kadın girişimci
Sueda Demirci, Tarım ve
Orman Bakanlığından aldığı
hibe desteğiyle kurduğu
işletmede coğrafi işaret tescilli
Balıkesir kuzusu yetiştiriyor.

Coğrafi işaret
tescilli Balıkesir

kuzusu
yetiştiriyor

Kadir Umut
PEHLİVAN


