
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
ocak ayının başında özel öğretim ku-
rumları yöneticileriyle yaptığı toplantı 
sonrası 2023 fiyatlarına yapılacak 
zammın yüzde 65 olarak belirlendiğini 
açıkladı. Bu açıklamaya rağmen, özel 
okullar Milli Eğitim Bakanlığı tarifesini 
kale almaması dikkati çekti. Eğitime 
yapılan yüzde 65 zammı az bulan 
özel okullar; yemek, servis, kıyafet 
ve kitap fiyatlarıyla ücretlerini nere-
deyse 3’e katladı. Yapılan zamma 
karşı tepkili olan aileler, sosyal med-
yayı ayağa kaldırdı. Bursa’daki özel 
Yedi Renkli Çınar Okulları’nda iki 
çocuğunun okuduğunu belirten aile, 
“Geçen sene yemek ve eğitim için 65 
bin lira ödedik. Bu sene 189 bin lira 
oldu. Eğitimden yapamadıkları zammı 
yemek ve servisten yapıyorlar” diye 
dert yandı. Başka bir aile ise yaptıkları 
araştırma karşısında yaşadıkları şoku 
şöyle dile getirdi; “Anaokulu için ver-
dikleri ortalama fiyat eğitim ve kır-
tasiye ortalama 100 bin lira civarın-
dadır. Daha üstü fiyat veren okulda 
var. Şu an içinde bulunduğumuz yıla 
ortalama 30 ile 50 bin civarında kayıt 
yapılmışken, önümüzdeki yıl 100 bin 

liranın üzerinde ödeme yapılması 
korkunç bir durumdur. Ayrıca söz-
leşme harici enflasyona ve asgari üc-
rete dayalı ara zamda yapıyorlar. 4 
Şubat’a kadar kayıt için zaman biçip, 
daha 4 Şubat gelmeden kırtasiye 
masrafına 2 bin lira zam yaptılar. 
‘Kırtasiye masrafları dolarla alındığı 
için gün geçtikçe fiyat artıyormuş’ 
diye de açıklamada bulunuyorlar.” 

İŞTE UYGULANAN FİYATLAR 

Bazı velilerden alınan bilgiye 
göre ise fiyat değişimlerinin şu şe-
kilde olduğu dile getirildi; “Mavi 
Dünya Okulları, 3. sınıf geçen sene 
32 bin iken, bu sene 4’üncü sınıf 
için 75 bin lira istendi. Sınav Okulları 
Kestel için 17 bin lira olan fiyat 53 
bin liraya çıktı. Bu fiyat merkez şu-
belerde 70-75 bin liraya kadar çıkı-
yor. Özel Tan Okulları, 6 yaş ana-
okulu 40 bin lira eğitim ve yemek, 
1. sınıf ise eğitim ve yemek 108 
bin lira. Bursa Özel Final Okulları, 
geçen yıl 23 bin lira olan ücreti, bu 
sene 60 bin lira olduğunu ve bunun 
23 bin lirasının yemek olduğunu 
belirtiyor. Çocuklarımıza olan has-
sasiyetimizi kullanmaya çalışıyorlar.” 

Bur-
sa’nın bir ilçesinde öğrencisini oku-
tan bir aile ise sesini duyurmak 
için şikayetini şu şekilde dile getirdi; 
“Sınav Koleji Bursa Mustafakemal-
paşa okul öncesi gurubuna geçtiği-
miz yıl 15 bin 500 yemek dahil 
ücret bu sene yüzde 65 ekleyip bir 
de 20 bin yemek ücreti adı altında 
haksız bir kazanç elde etmeye çalı-
şıyorlar. Bakanlığın yaptığı zam 
oranı hiç dikkate alınmamıştır. Ve-
liler bu duruma zorlanmaktadır. 
Muhtemelen istenmeyen şikayet, 
mahkeme gibi yasal yollara baş vur-
mak gerekecektir. Ülkenin içinden 
geçtiği bu durumun faturası okul 
sahipleri tarafından velilere çıka-
rılmaktadır. Konunun Bursa Mus-
tafakemalpaşa Sınav Koleji yönetimi 
tarafından yeniden gözden geçiril-
mesini dilerim.” (İHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa 
ziyaretiyle ilgili hummalı bir çalışma içerisinde 
olduklarını belirten AK Parti Bursa İl Başkanı 
Davut Gürkan, 20 yıldır yapılan çalışmalara 
teşekkür mahiyetinde 21 Ocak Cumartesi günü 
saat 13.00’te tüm Bursalıları Gökdere Meyda-
nı’na beklediklerini söyledi. O gün metro se-
ferlerinin de ücretsiz olacağını belirten Gürkan, 
21 milyarlık yatırımın açılışının da Erdoğan 
tarafından yapılacağını ifade etti. n 4. sayfada

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, açılış 
için gün sayan 6 asırlık geçmişi bulunan Molla 
Yegân Çocuk Üniversitesi’ni incelemelerde bu-
lundu. Yıldırım’ın en önemli değerlerinden olan 
Molla Yegan Medresesi, restore edilerek Çocuk 
Üniversitesi olarak hizmet verecek. Fatih Sultan 
Mehmet’in hocalarından Molla Yegan’ın ders 
verdiği ve karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir 
ders alanından oluşan medrese 2 bin 407 met-
rekarelik alandan oluşuyor.   n 2. sayfada

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 
“Yüzyılın Toplu Konut Hamlesi” doğrul-
tusunda Bursa’da hayata geçirilecek 8 bin 
650 konut için hak sahibi belirleme kura-
larının 23-28 Ocak 2023 tarihleri arasında 
çekileceğini duyurdu.  n 5. sayfada
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Bursa’da Erdoğan 
heyecanı!
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adaylığının 

önünde hiçbir 
engel yok”
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Bursa’da özel eğitim kurumları yüzde 200’e 
varan zamlarla velilerin tepkisini çekti:

Özel öğretim kurumlarının 2023 yılı zam 
oranları Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 
tarafından yüzde 65 olarak belirlenmesine karşı, 
eğitim kurumlarının yemek ve ulaşımda yüksek 
fiyat talebi velileri çileden çıkardı. Zammı az 
bulan kurumların yemek ve ulaşımla birlikte 
yaptıkları zam oranları yüzde 200’leri buldu.

Özel okullarda 
fahiş zam krizi!
Özel okullarda 
fahiş zam krizi!

Sosyal medyada ve internetteki 
şikayet kanallarında buna benzer yüz-
lerce şikayetin olduğunu belirten 
Bursa Tüketiciler Derneği (BTD) 
Başkanı Sıtkı Yılmaz, son aylarda sıkça 
özel okulların velilerden ek ücret 
talebi konusunda şikayetler geldiğini 
belirterek, “Özel okullar eğitim-öğre-
tim yılının 10 ay öncesinden kayıt açar. 
Öğrenci velileri de artan maliyetler-
den etkilenmemek için indirimli fiyat-
lardan yararlanmak için çocuklarını 
özel okullara kaydeder. Ancak kayıttan 
10 ay sonra peşin eğitim-öğretim 
ücretlerini ödemelerine rağmen okul 
yöneticileri gerek eğitim öğretim 
ücreti adı altında, okul kıyafetleri, 
servis ücretleri, yemek masrafları üze-
rinden ek ücret talep ediyor. Sözleş-
meye aykırı yapılan bu taleplerin 
hukuka uygun olmadığını ve 
tüketicinin hakkının korunması 
hakkındaki kanunun 4’üncü mad-
desinin 2’nci fıkrasına da aykırı 
olduğunu bilhassa belirtmek istiyoruz. 
Taraflar sözleşmenin gerekliliğini 
yerine getirmek zorundadır” dedi. 

SOSYAL  
MEDYADAN 
BÜYÜK 
TEPKİ

Bursa’da sosyal konut kuraları 
23-28 Ocakta çekilecek

Molla Yegân Medresesi, 
çocuklara hizmet verecek

“Cumhuriyetin 
ikinci asrını  

terakki devrine 
dönüştüreceğiz”

n Haberi 6’da

Bülent 
Arınç  
neyin  
peşinde?



Yıldırım Belediyesi’nin iyilik gönüllüleri 
Değirmen Gençlik ekibi, Bursa Teknik Üni-
versitesi Mimar Sinan yerleşkesi kütüpha-
nesinde final sınavlarına çalışan öğren-
cileri düşünerek “Yoğun Çalışma 
Temponuza Tatlı Bir Mola” slo-
ganıyla ders çalışan gençlere 
salep ve çikolata ikramında 
bulundu. Ders çalışmaya 
ufak bir mola verip saleplerini 
içen öğrenciler, Yıldırım Be-
lediye Başkanı Oktay Yılmaz’a 
ve Değirmen Gençlik Hareketi gö-
nüllülerine teşekkür etti. 

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
gönüllü gençlerin “İyilik İçin Harekete Geç” 
sloganıyla ilçeye dair sosyal sorumluluk pro-

jeleri ürettiklerini belirtti. Değirmen Gençlik 
projesi ile gençlerin Yıldırım’da daha çok söz 
sahibi olduklarını dile getiren Belediye Başkanı 

Oktay Yılmaz, “Yıldırım ilçemizde 
bugüne kadar geleceğimiz 

olan gençlerimiz ile bir-
çok projeyi hayata ge-
çirdik. Gençlerimizin 
enerjileri ve fikirleriyle 
Yıldırım’ın dört bir 

yanında iyiliği ve gü-
zelliği yaymaya gayret 

ediyoruz. Yıldırım için hare-
kete geçmek isteyen ve ilçeye dair fi-

kirleri olan tüm gençlerimizi Değirmen Gençlik 
ekibimize katılmaya ve iyilik için harekete 
geçmeye davet ediyorum” dedi. (İHA)
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Ortaokulun ardından liseyi de HEM’de 
tamamlayan Suzan Kara (60) ve Hafize Çelik 
Çandar (62), yıllar sonra diploma almanın se-
vincini yaşadı. Azimleriyle takdir toplayan 
mezunlar, lise diplomalarını Milli Eğitim Mü-
dürü Veysel Çalık’ın elinden aldı. Mustafake-
malpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu HEM’de, 
Açık Öğretim Lisesi ((AÖL) eğitimlerini ta-
mamlayan 2022 Yılı’nın 1’inci Dönem me-
zunları için diploma töreni gerçekleştirdi. 
1302’si açık lise, 412’si ise açık ortaokul olmak 
üzere bu yıl 1714 öğrencinin eğitim gördüğü 
HEM’in Hamidiye Mahallesi’ndeki merkez bi-
nasında düzenlenen törende, 3 çocuk 6 torun 
sahibi 60 yaşındaki Suzan Kara ile 2 çocuk 3 
torun sahibi 62 yaşındaki Hafize Çelik Çan-
dar’da diploma heyecanı yaşadı. Törene katılan 
Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Veysel 
Çalık, yıllar sonra gelen mezuniyetle büyük 
sevinç yaşayan öğrencilerin mutluluğuna ortak 
oldu. Çalık, HEM Müdürü Zafer Göllü’nün 
de hazır bulunduğu programda öğrencileri 
tebrik ederek, diplomalarını takdim etti. 

HEDEFİ ÜNİVERSİTE 
60 yaşında lise diplomasına kavuşan Suzan 

Kara; “3 çocuğum ve 6 torunum var. Gençli-
ğimde okumaya imkân bulamadığım için eği-

timim yarım kaldı. Açık öğretim hizmeti ile 
önce ortaokulu daha sonra da liseyi bitirerek 
3,5 yılda mezun oldum. Şimdi hedefim üni-
versiteyi bitirmek” dedi. Diğer mezun öğrenci 
Hafize Çelik Çandar ise eğitimin önemine 
dikkat çekerek; “62 yaşındayım. 2 çocuğum 
ve 3 torunum var. 4 yıl içerisinde hem ortaokulu 
hem de liseyi bitirerek diplomamı aldım. Çok 
mutluyum. Okumanın yaşı yoktur. Eğitimime 
devam edeceğim” diye konuştu. Törenin ar-
dından Halk Eğitimi Merkezi’ndeki Kâğıt 
Rölyef Kursu’nda yapılan eserlerin bulunduğu 
sergiyi gezen Milli Eğitim Müdürü Veysel 
Çalık’a kâğıt-rölyef sanatı hakkında bilgi verildi. 
Eğitici Türkan Bahçeci; “Rölyef, farklı boyut-
lardaki kâğıtların kabartılıp inceltilmesiyle 
oluşturulan bir tür kâğıt kabartma sanatıdır. 
Tarihi yapılar ya da insan figürlerinin, özel 
kâğıtlar kullanılarak tablolara 3 boyutlu halde 
yerleştirilmesidir” dedi. Veysel Çalık, Eğitmen 
Türkan Bahçeci ve kursiyerleri çalışmalarından 
dolayı tebrik etti. (İHA)

Yıldırım’ın en önemli değerlerinden 
olan Molla Yegan Medresesi, restore edi-
lerek Çocuk Üniversitesi olarak hizmet 
verecek. Fatih Sultan Mehmet’in hoca-
larından Molla Yegan’ın ders verdiği ve 
karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve bir ders 
alanından oluşan medrese 2 bin 407 
metrekarelik alandan oluşuyor. Çalış-
maları tamamlanan ve son düzenlemeler 
yapılan Molla Yegân Çocuk Üniversitesi, 
Uzay ve Dünya Atölyesi, Es-Sufi’nin gök 
küresi ve Piri Reis’in haritası, güneş, ay 
ve dünya’nın küçük modellerinin, artı-
rılmış gerçeklik uygulamalarının yanı 
sıra drama, matematik, sanat, hayal ta-
sarım, biyoloji, kimya, elektrik ve yeni-
lenebilir enerji, bilişim ve robotik kodlama 
atölyeleri ile oyuncak kütüphanesi, anne-
çocuk etkinlik mutfağı yer alacak. 

DERS BAŞI 24 OCAK 
Yıldırım ve Bursa’nın Osmanlı’nın 

beylikten devlete geçişinin simgesi ol-
duğunu aktaran Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, “Üç kıtada asırlar boyunca 
adalet, barış ve huzuru tahsis ederek, 
mazlumların umudu olan Osmanlı fidanı 
Bursa’da kök salmış ve yeşermiştir. Yıl-
dırım Beyazıt ve Yeşil Külliyeleri, gibi 
Molla Yegan Medresesi bu devrin en 
önemli miraslardır. Sayısız alim yetiştiren, 

Molla Yegan Medresesi’ni aslına uygun 
restore etmekle kalmayıp, işlevsel olarak 
da özüne uygun bir ilim yuvası haline 
dönüştürüyoruz. Molla Yegân 
Çocuk Üniversitesi’nde 
bilimsel ve sanatsal 
atölyelerin yanın-
da çocukların 
eğlenceli vakit 
geçireceği ser-
gi alanları ve 
etkinlik atöl-
yeleri de ola-
cak. Burada ço-
cuklarımızın bili-
mi severek yetişme-
si, onların ufuklarını aça-
cak faaliyetler ile gelişimine 
katkı sağlayacağız. Molla Yegan Çocuk 

Üniversitesi’nde dersler 24 Ocak’ta baş-
lıyor. Tüm evlatlarımızı bekliyoruz” dedi. 

MOLLA YEGAN MEDRESESİ 
Yıldırım Bayezıd’ın emir-

lerinden Kara Eyne Bey 
tarafından 14. yüzyı-

lın sonunda yaptı-
rılmıştır. Kara 
Eyne Bey Medre-
sesi olarak da bi-
linir, ancak bura-
da II. Murad dö-

neminin bilim 
adamlarından Molla 

Yegan 15. yüzyılın ilk 
yarısında uzun süre müder-

rislik yaptığı için daha çok bu isimle 
anılır. Oniki oda ve bir dershaneden olu-

şan medrese, 1723 yılında geniş çaplı 
bir onarım geçirmiştir. Günümüze büyük 
bir avlunun içinde sadece karşılıklı doğu-
batı yönünde uzanan iki blok ulaşmış, 
klasik medrese tiplerindeki derslik ve 
şadırvan yapılan kazılara rağmen bulu-
namamıştır. Duvarları bir sıra moloz taş 
ve üç sıra tuğladan örülmüş olan medrese, 
karşılıklı iki blok halinde beşik tonozla 
örtülü altışar odadan oluşmakta olup, 
çatısı alaturka kiremitle kaplıdır. Yapı 
yıllar içinde harap duruma gelmişken 
Yıldırım Belediyesi tarafından 2006-
2007 yılları arasında restore edildi. Yıl-
dırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
Medrese’nin yine eğitim gayesiyle hizmet 
vereceğini ve çocuklara hitap edeceğini 
ifade etti (İHA)

Molla Yegân Medresesi, 
çocuklara hizmet verecek
Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, 
açılış için gün sayan 6 
asırlık geçmişi bulunan 
Molla Yegân Çocuk 
Üniversitesi’ni 
incelemelerde bulundu.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatla-
rının ustaları ile mesleklerinde yarım 
asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Be-
lediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” pro-
jesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. 
Bu doğrultuda çıraklığıyla birlikte elli 
yedi yıldır berberlik yaparak geçimini 
sağlayan Recep Altın icra ettiği mesleğini 
genç yaştan buyana aşkla devam ettiriyor. 
1954 yılında Osmaneli’ne bağlı Boyunkaya 
köyünde dünyaya gelen Recep Altın, ilk-
okul yıllarında meslek öğrenmek için 
geldiği İznik’te dedesi tarafından berberlik 
mesleğinde çırak olarak dönemin ustası 
Şevket Özer’in yanına verilir. O yıl-
larda ki usta çırak ilişkilerine deği-
nen Altın “Usta çırak ilişkisi bir 
kültürdür. Bizler bu kültürde bü-
yüdük, yetiştik bu yaşa geldik. 
Ustamızın yanında konu-
şamaz, oturamaz say-
gıda kusur etmezdik. 
O dönemin çırakları 
hep bu kültürler yetişti 
ve zanaatkâr oldu. Çıraklığı 

bugünde ve gelecekte de yaşatmak devam 
ettirmek önemlidir” diye konuştu. 

“GENÇLİĞİ MUHAKKAK  
BİR ZANAATI OLSUN” 
Meslekte çıraklık ile birlikte geçirdiği 

elli yedi yıllık serüvenini o günleri yaşar-
casına anlatan Recep Altın konuşmasında 
“Zor dönemlerde bu mesleklerde zorluklar 
içinde yapılıyordu. 1966’da başladığım 
çıraklık hayatımda taşıma suyla, mangal 
kömüründe suyu ısıtarak eski usturalar 
ile sakal traşı yapıyorduk. O usturaları 
bileme taşı ve kayışlarında bir saat bilerdik. 
Esnaflıkta önemli olan dürüstlük, güve-
nilirlik ve saygılı olmak. O dönemlerde 
belediye çay bahçesinde takım elbiseli 
kundura ayakkabılı büyüklerimiz otu-
rurdu. O bahçenin önünden geçerken 
bile kendimize çeki düzen verirdik. Çırak 
olarak dükkânımıza gelen büyüklerimizin 
ceketlerini şapkalarını fırçalar bahşiş alır-
dık. Gençlere tavsiyem muhakkak bir 
zanaatları olsun”diye konuştu. Altın ko-

nuşmasında ayrıca İznik Belediye Baş-
kanı Kağan Mehmet Usta’ya bu ça-

lışmalar ile gelecek kuşaklara ak-
tarılan tecrübeler ve meslekler 

dolayısıyla teşekkür etti. Ya-
şayan İznik Hazineleri 

projesi önümüz-
deki süreçte de us-

taları ekranlara 
yansıtmaya de-

vam edecek. 
(İHA)

Bursa’da sabah saatlerinde 
görülen ve UFO’ya benzetilen 
mercek bulutlarla ilgili Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş da paylaşım yaparak, olum-
suz bir durumun olmadığına dik-
kat çekti. 

Türkiye’nin gündemine otu-
ran, Bursa’nın merkez ilçeleri 
başta olmak üzere sabah saatle-
rinde Uludağ’ın üzerinde UFO’ya 
benzeyen bulut, binlerce kişi ta-
rafından cep telefonlarıyla kay-
dedildi. Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş da 
bulutlarla ilgili sosyal medya he-
saplarından yaptığı gökyüzü fo-
toğraflı paylaşımda, “Merak et-
meyin, ekiplerimiz görevlerinin 
başında. Herkese ışıl ışıl, mutlu 
günler dilerim” ifadelerine yer 
verdi. Meteoroloji Genel Müdür-
lüğünün internet sitesinden edi-
nilen bilgiye göre, mercek bu-
lutları engebelerden kaynaklanan 
rüzgar dalgalanmalarının bir so-
nucu olarak meydana geliyor ve 
engebenin kuytu tarafında aşağı 
doğru hareketli türbülansın ol-
duğunu gösteriyor. Orografik bir 
olayın sonucu olan ve UFO’yu 
andıran bulutun, fön rüzgarla-
rının bulunduğu her türlü coğrafi 
alanda görülme ihtimalinin yük-
sek olduğu belirtiliyor. (İHA)

Tam 57 yıldır elinden 
makas eksik olmadı
İznik Belediyesi hayata geçirdiği 
“Yaşayan İznik Hazineleri” 
projesi çerçevesinde 
22.belgeselinde İznik’te elli yedi 
yıldır berberlik yapan 69 
yaşındaki Recep Altın’ın 
hayatını ve mesleğini ele aldı.

Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı 
Şenpamukçu Halk Eğitim 
Merkezi’nde (HEM), Açık 
Öğretim Lisesi eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan 
mezunlara diplomaları verildi.

Mustafakemalpaşa’da açık 
lise mezunları diploma aldı

Yıldırım’da ders çalışmaya salep molası

Bacağı kırılan  
koyuna sanayide 
aparat yaptılar

İznik’te bacağı kırılan koyun 
veteriner tarafından sanayide 
bulunan profilci dükkanına ge-
tirildi. Profil ustası; koyun için 
özel bir aparat tasarladı. Profil 
Ustası Mesut Acar, “Profilciy-
dim, protezci oldum” dedi. 

İznik’e bağlı Bayındır Kö-
yü’nde Erdal Yıldız’a ait bir ko-
yunun bacağı kırıldı. Yıldız, du-
rumu üye olduğu Bursa Damız-
lık Koyun Keçi Yetiştiricileri 
Birliği’ne bildirdi. Bacağı kırılan 
koyun Birlik Başkanı Veteriner 
Hekim Yıldırım Oran ve ekibi 
tarafından İznik Koyutürk Sa-
nayi Sitesinde profil ustası Me-
sut Acar’ın dükkanına getirildi. 
Burada Mesut Acar koyuna özel 
aparat yaptı. Sanayi önünde 
bulunan koyuna hemen aparat 
takıldı ve koyun yürümeye baş-
ladı. Konuyla ilgili açıklamada 
bulunan Bursa İli Damızlık Ko-
yun Keçi Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Veteriner Hekim Yıl-
dırım Oran, “Koyun sahibi bi-
zim üyemiz. Bu iş için bir aparat 
yapılması lazımdı. Bunun da 
yapılacağı yer burasıydı. Onun 
için buraya getirdik. Biz bunu 
1980 yılından beri bu şekilde 
yapıyoruz” dedi. Profil ustası 
Mesut Acar ise, “Profilciydim 
protezci oldum. Benden bu apa-
ratı yapmamı istediler bende 
yapmaya çalıştım. İnşallah so-
nuca ulaşırız da faydalı olur” 
diye konuştu. (İHA)

Mercek bulutlar 
Bursa’da  
gündem oldu
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

20/10

18/10

17/7

20/9
20/11

16/10

18/9

15/13

15/13
15/10

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:47
08:15
13:20
15:51
18:14
19:37

BURSA
CUMA

20/10

PAZAR

18/8

CUMARTESİ

18/6

14/10 İMSAK İYE

Orhangazi’de seyir halindeyken 
motor bölümünden alev alan oto-
mobil küle döndü. 

Edinilen bilgiye göre olay, saat 
20.00 sıralarında Orhangazi-Yalova 
Karayolu, Süpürgelik mevkiinde mey-
dana geldi. Mehmet Ö. (38) idare-
sindeki 16 AZH 185 plakalı otomo-
bilin, seyir halindeyken motor bö-
lümünden dumanlar çıkmaya başladı. 
Sürücünün aracı emniyet şeridine 
çekmesinden sonra otomobil bir 
anda alev topuna döndü. Olay yerine 
gelen itfaiye ekiplerinin müdahale-
siyle yangın söndürüldü. Otomobil 
kullanılamaz hale gelirken, olayda 
ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Orhangazi’deki kaza 
dün saat 12.00 sıra-
larında TOKİ bölge-
sinde meydana geldi. 
Alınan bilgilere göre 
Kemal Saim (47) ida-
resindeki 16 M 8538 
plakalı şehir içi yolcu 
minibüsü TOKİ bölgesinde 
dik yokuştan çıkış yapmak is-
tediği esnada bir anda minibüs geri geri 
sürüklenmeye başladı. 

MİNİBÜSTEKİ KADIN  
ARAÇTAN ATLADI 
Minibüsün hızla sürüklendiğini far-

keden ve minibüste yolcu olarak bulunan 
Şükriye Kanbur (43) panikle minibüsün 
açık bulunan kapısından kendini aşağı 
attı. Sürüklenen minibüs bu esnada aynı 
yol üzerinde bulunan Serkan Saygın ida-
resindeki 16 VT 610 plakalı otomobile 
çarptı. Savrulan minibüs sürüklenerek 
yolun sonunda bulunan bahçe çitine çar-
parak durabildi. 

YARALANAN KADIN  
HASTANEYE KALDIRILDI 

Olay sonrasında mini-
büsten atlayan ve yarala-

nan Şükriye Kanbur, 
olay yerine çağrılan am-
bulansla Orhangazi 
Devlet Hastanesine kal-
dırılarak burada tedavi 

altına alındı. Görgü şa-
hitleri minibüsün hızla yo-

kuştan sürüklendiğini ve bah-
çe çitine çarparak durabildiğini 

belirttiler. Polis ekipleri kaza ile ilgili in-
celeme başlattı. (İHA)

Bursa’da yakıt tankeri ile kam-
yonun çarpıştığı kazada sürücü araç 
içinde sıkıştı. Kurtarma ekipleri za-
manla yarışırken, itfaiye muhtemel 
bir sızıntıya karşı tedbir aldı. 

Yıldırım’daki kaza, saat 13.00 sı-
ralarında Otosansit Kavşağı’nda mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. 
idaresindeki 16 ASB 787 plakalı yakıt 
tankeri, O.B. idaresindeki 61 AES 
966 plakalı kamyona arkadan dolayı 
çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tanker 
sürücüsü E.K. 
kamyonette sıkış-
tı. İhbar üzerine 
bölgeye itfaiye, 
sağlık ve polis 
ekipleri sevk edil-
di. Olay yerine ge-
len itfaiye ekipleri 
sıkışan sürücüyü 
kurtarırken polis ekipleri de yakıt 
tankerinde olması muhtemel bir sı-
zıntıya karşı çevrede güvenlik önlemi 
aldı. İtfaiye ekipleri yakıt tankerindeki 
gerekli tedbirleri alırken sıkışarak ya-
ralanan sürücü ise olay yerinde yapılan 
ilk müdahalesinin ardından Yüksek 
İhtisas Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’ne kaldırıldı. Kaza yapan tanker 
güvenli bir şekilde çekiciyle kaldırı-
lırken, soruşturma başlatıldı. (İHA)

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Em-
niyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğünce yürütülen 
“bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle 
dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklanması” suçları 
çerçevesinde, internet üzerinden ‘ya-
tırım danışmanlığı’ adı altında 72 va-
tandaşın mağdur edildiği tespit edildi. 
72 vatandaşı dolandırarak 22 milyon 
TL kazanç elde eden 20 şüpheli, Sakarya 

merkezli Kocaeli, İstanbul, Bursa, Ba-
lıkesir, Ankara, Adana, İzmir, Hatay 
ve Muğla olmak üzere 10 ilde eş zamanlı 
operasyonla yakalandı. 8’i kadın 20 
şüphelinin evlerinde yapılan aramada, 
çok sayıda dijital materyal, 452 gram 
esrar, ruhsatsız tabanca ve 44 fişek ele 
geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler 
Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. 
(İHA)

Korkunç cinayet, geçtiğimiz salı 
günü Mustafakemalpaşa’ya bağlı Seli-
miye Mahallesi İrfan Kaplan Sokak’ta 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Ş.T., dini nikahla birlikte yaşadığını söy-
lediği Pelin Sezer’den haber alamayınca 
ev sahibinden yedek anahtarı istedi. 
Anahtarı alarak eve giren Ş.T., Pelin Se-
zer’i kanlar içerisinde yerde yatarken 
gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve 
sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen 
sağlık ekipleri ise Pelin Sezer’e yaptığı 
kontrollerde hayatını kaybettiğini be-
lirledi. Sezer’in tabanca ile vurularak 
öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 
11 merminin isabet ettiği tespit edildi.  

ZANLI İSTANBUL’DA  
YAKALANDI 
Bunun üzerine cinayete ilişkin ça-

lışma başlatan polis ekipleri, geçen hafta 
Pelin Sezer ile Ş.T.’nin, Mehmet Mehdi 
Okulevi ile birlikte Mustafakemalpa-

şa’dan bir ev kiraladıklarını ve Sezer’in 
ev sahibine Ş.T.’yi eşi, 66 yaşındaki 
Mehmet Mehdi Okulevi’ni ise babası 
olarak tanıttığı tespit etti. Polis ekipleri, 
cinayet şüphelisi olan Mehmet Mehdi 
Okulevi’nin cinayeti işledikten sonra 
İstanbul’a gittiğini tespit etti. Bunun 
üzerine hemen İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü ile irtibata geçilerek İstanbul’da 
kızının evinde yapılan operasyonla göz-
altına alınan Okulevi ardından Bursa’ya 
getirildi. Mehmet Mehdi Okulevi, em-
niyetteki işlemlerinin ardından dün 
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mah-
kemece tutuklandı. 

CİNAYETİN SEBEBİ  
KAN DONDURDU 
Emniyetteki ifadesi ortaya çıkan 

Mehmet Mehdi Okulevi’nin “Pelin ile 
bir tanıdığım aracılığıyla tanıştım, bana 
yakın davranıyordu. Evlenmek için ta-
nımak istedim ancak buluşunca çok 

genç olduğu için evlenmekten vazgeçtim. 
12 çocuğum var, Pelin çocuklarım ya-
şındaydı. Eşimden boşanmıştım. Pelin 
ve birlikte yaşadığı Ş.T., bir gün beni 
arayıp, buluşmak istediler. Buluştuğu-
muzda bana ‘Bize babalık yap, bağımızı 
koparmayalım’ dediler. Ben de bu teklifi 
kabul ettim” dedi. 

“POLİS YATAĞIMDAN ALDI” 
66 yaşındaki Mehmet Mehdi Okulevi 

şöyle devam etti, “Pelin, benden sürekli 
altın yüzük, bilezik veya para istiyordu. 
Olay günü tekrar benden altın yüzük 
ve para istedi. Ben de almayı reddettim 
sonra tartışmaya başladık. Pelin, bıçakla 
benim üzerime doğru saldırdı. Ben de 
o sırada yanımda getirdiğim tabancamı 
çıkarıp, Pelin’e doğru ateş ettim. Cina-
yetten sonra İstanbul’a, kızımın yanına 
kaçtım ve gece uyurken polisler eve 
gelip, beni yataktan kaldırıp, gözaltına 
aldılar” dediği öğrenildi. (İHA)

Genç kadını para 
ve altın için 

öldürmüş!

Genç kadını para 
ve altın için 

öldürmüş!

Genç kadını para 
ve altın için 

öldürmüş!

Bursa’da 28 yaşındaki 
genç kadının öldüğü 

cinayetin sebebi 
dehşete düşürdü.

Yokuşta geri kayan 
minibüsten atladı
Orhangazi TOKİ bölgesinde 
meydana gelen trafik kazasında 
dik yokuş çıkmak isteyen bir 
minibüs bir anda geri kaymaya 
başladı. Hızla geri giden 
minibüste yolculuk eden bir 
kadın panikle kendisini 
minibüsten attı. Minibüs bir 
otomobile çarptıktan sonra 
bahçe çitine çarparak durabildi. 
Kazada minibüsten atlayan 
kadın yaralandı.

İnternet üzerinden ‘yatırım 
danışmanlığı’ adı altında  
72 kişiyi 22 milyon TL 
dolandıran 8’i kadın 20 
şüpheli, aralarında Bursa’nn 
da olduğu Sakarya merkezli 
10 ilde düzenlenen eş zamanlı 
operasyonla gözaltına alındı.

Vurgun çetesi çökertildi

Eskişehir’den Bursa’ya gelen ve 900 
bin TL’lik ziynet eşya çalan şüpheliler, 
160 kamera kaydı incelenerek kıskıvrak 
yakalandı. 

Yıldırım’daki olay Şükraniye Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, kart yöntemiyle evlerin 
kapılarını açarak 900 bin TL değerinde 
ziynet altın hırsızlığı yapılmasıyla bir-
likte Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık 
ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri 
harekete geçti. Yapılan çalışmalarda 
neticesinde 160 tane güvenlik kamerası 
izlenerek eve kart yöntemiyle giren 
şüphelilerin 16 adet suç kaydı bulunan 
F.Y. ve 8 adet suç kaydı bulunan G.G. 
olduğunu tespit etti. Şüpheliler hır-
sızlığı yaptıktan sonra minibüse bin-

dikleri ve daha sonra yemek için in-
dikleri ardından ise ticari taksiye bi-
nerek Kestel ilçesi Dudaklı Köyü yol 
ayırımında Eskişehir’den gelen aile 
fertlerinden 9 adet suç kaydı bulunan 
C.Y. ile birlikte araca binerek Eskişehir’e 
gittiğini tespit etti. Bunun üzerine Es-
kişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve 
Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ile 
3 ayrı adrese müşterek yapılan ope-
rasyonda 3 şüpheli ziynet eşyalar ile 
birlikte kıskıvrak yakalandı. 3 şüphe-
linin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

(İHA)

Eskişehir’den gelip Bursa’da büyük soygun yaptılar

Bir köpeği 
daha vurmuş

İnegöl’ün kırsal Deydinler Ma-
hallesi’nde meydana gelen olayda, 
bir kişi pompalı tüfekle sokak köpe-
ğini acımasızca katlederken, güvenlik 
kamerasına yansıyan olayda bir başka 
köpeğin ise aynı kişi tarafından aya-
ğından vurulduğu ortaya çıktı. 

İnegöl’deki olay, 13 Ocak tari-
hinde Deydinler Mahallesi’nde mey-

dana geldi. O.A. 
isimli şahıs so-
kakta dolaşmakta 
olan köpeği elin-
deki pompalı tü-
fekle kovalamaya 
başladı. Köpeğin 
sokağın sonunda 
durduğunu gören 
zanlı, yere eğile-
rek elindeki tü-
fekle köpeğe ateş 

etti. Yaralanan hayvan can havliyle 
olay yerinden kaçtı ancak kısa süre 
içinde öldü. O.A. isimli kişinin köpeği 
vurduğu anlar sokakta bulunan gü-
venlik kamerası tarafından saniye 
saniye kaydedilirken, jandarma ekip-
leri saldırganı yakalamak için çalışma 
başlattı. 

DİĞER KÖPEK DE  
AYAĞINDAN VURULMUŞ 
Güvenlik kamerası görüntülerine 

yansıyan olayda videoda aksayarak 
kaçmaya çalıştığı görülen siyah renkli 
bir başka köpeğin ise ayağından vu-
rulduğu ortaya çıktı. Arka sağ ayağına 
gelen saçmalarla yaralanan köpek, 
İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağında 
tedavi altına alındı. (İHA)

Seyir halindeki  
otomobil küle döndü

Yakıt tankeri 
kamyona çarptı
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Türkiye’nin siyasi iklimindeki so-

runlardan biri hiç şüphesiz Bülent 
Arınç. Mutlaka tartışmalara yol aça-
cak bir yol ve yöntem bulup, bulanık 
cümleler etmekten geri kalmıyor. 
Hakkını yemeyelim Türkçe’nin es-
nekliğini en iyi kullanan isimlerden 
birisi kendisi ve bu yöntemle gün-
deme gelmeyi her defasında 
başarıyor.  

Şimdi yine söyledikleri ile değil 
söylediklerinin izdüşümünde oluş-
turduğu algıyla bir kez daha gün-
demde yer buldu kendisine. DW 
Türkçe’de Can Bursalı’nın sorularını 
yanıtlamış Bülent Arınç.  

Bir süredir merak ediyorduk ses-
sizliğini anladığımız kadarıyla o da 
daha fazla sabredemedi. Sahalara 
dönmeyeceğini, milletvekili adayı ol-
mayacağını, kabinede de görev alma-
yacağını ifade ediyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasının 

olmadığını herkes biliyor. Zaten ka-
bineye alınması ütopik bir beklenti 
olur. Siyasette her şey olabilir ancak 
bunlar biraz daha ütopya.  

Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
mesaj yolluyor ve bunu kamuoyu 
önünde yapıyor. Mesaj üstü kapalı 
ve zihinleri bulandırıcı. Şimşekleri 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üstüne 
çekmek için oldukça iyi kurgulanmış 
sözler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Arınç’a olan sabrı da gerçekten tak-
dire şayan.  

“Ben kabineye girmeyi, şunu 

bunu falan düşünmem. Sayın Cum-
hurbaşkanımıza da söyledim. Yapıla-
cak görevler var. Bu görevleri hiçbir 
unvan beklemeden dahi yapmak is-
terim”  

Cümle tam da bu. Yapılacak gö-
revler nedir? Madem bunlar bir 
görev ne olduklarını neden açıkla-
maz Bülent Arınç? 

Can Bursalı o soruyu kendisine 
yöneltmiş, “Nedir onlar?”, Her 
zaman olduğu gibi Arınç, tam da 
kendi tarzı bir yöntemle puslu ve 
sisli bir iklim oluşturan o cevabı ve-
riyor; “Onlara girmem. Belli yerler 
mesajı alırlarsa onları da konuşuruz. 
Sadece benim yapabileceğim işler 
var. Yapmam gereken işler var. Bun-
lar için bir görev tevdi ederlerse 
başım gözüm üstüne”  

Dava arkadaşlığından dem vuru-
yor, Cumhurbaşkanının kendisine 
yönelik çıkışından rahatsız oldu-
ğunu ifade ediyor ve aradaki dostlu-
ğun mafyayla fotoğraf çektirenlerle 
karıştırılmamasını istiyor? Yani? 

 Kafaları karıştırma noktasında 

elinden geleni, algı oluşturmak için 
var gücünü kullanmaya da devam 
ediyor açıkçası. Konu Türkiye ka-
muoyunda hassasiyet oluşturan ve 
vicdanlarda sorgulan Ülkü Ocakları 
eski Genel Başkanı Sinan Ateş sui-
kasti.  

Sinan Ateş’in sorulması üzerine 
Arınç, çok şey bildiğini ancak hedef 
olmamak için konuşmayacağını söy-
lüyor. Biliyorum bakın demeye geti-
rip bildiğiniz her zamanki gibi aba 
altından sopayı gösteriyor.  

Belki de belli bir projenin sonucu 
öldürüldü sözleri ise oldukça dikkat 
çekici. Bu da bir mesaj sanırım.  

İşte Sinan Ateş sorusuna verdiği 
o gizemli cevap:  “Yapabileceğim tek 
şey onun hakkında bir Fatiha oku-
maktı, Yasin okumaktı. Bunu da 
yaptım. Bunun dışında bir yorum 
yapmayı çok şeyler bilsem de doğru 
bulmam. Çünkü birilerinin hedefi 
olmak istemem. Ama bu konuda 
benim, yani samimi olarak duydu-
ğum kadarı ile Sayın Cumhurbaş-
kanı da fevkalade üzülmüş, neye 

mal olursa olsun bu işin bütün yön-
leri ile araştırılmasını istemiş. Ken-
disinin, Sinan Ateş’in ailesiyle 
görüştüğünü ifade ediyorlar. Belki 
de belli bir projenin sonucu olarak 
öldürüldü. Kızlarının hatırına, eşi-
nin hatırına bu cinayetin sonuna 
kadar aydınlatılması lazım”. 

Son mesaj ise Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a: “Biz birbirimizi her 
zaman bağışlayabiliriz”. Hemen 
bunun önündeki cümle ise “Bizim 
dava arkadaşlığımızda hep güzel 
şeyler vardır. Evet, beni çok kıran, 
üzen bir konuşma yaptı.”  

Soru şu Bülent Arınç hangi gör-
evin kendisine verilmesini istiyor. 
Bu görevin kendi açısından önemi 
ne? Görevin ne olduğunu kamuo-
yuna açıklamaktan neden çekiniyor? 
Oysa Arınç, düşündüğünü direk 
söyleyen bir isim. Burada neden gi-
zemli ve mesaj kaygılı açıklamalar 
yapıyor?  

 Ton düşük, seçim yakın bir 
bağlantı kurabiliriz ama ispat 
edemeyiz!

Bülent Arınç 
neyin peşinde?

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı teşkilatlar olarak karşılamaya hazır 
olduklarını belirten AK Parti Bursa İl 
Başkanı Davut Gürkan, yaptığı açıkla-
mada şu ifadeleri kullandı; “21 Ocak 
Cumartesi günü saat 13.00’te Gökdere 
Meydanı’nda Cumhurbaşkanımız va-
tandaşlarla bir araya gelecek. Coşkulu 
bir kalabalık ve güzel bir motivasyonla 
Cumhurbaşkanımızı ağırlamanın der-
dindeyiz. Uzun bir süreden beri, Cum-
hurbaşkanımız Bursa’ya gelememişlerdi. 
Bu ziyaretle birlikte resmi kurumların 
ve özel sektörün yapmış olduğu yatı-
rımları gerçekleştirmiş olacağız. Yaklaşık 
6 milyar civarında resmi kurumların, 
15 milyar civarında da özel sektörün 
yapmış olduğu yatırımların açılışları 
gerçekleşecek. Bunlar Bursa’nın sana-
yisine ve istihdamına katkıları olması 
sebebiyle bizler için önemli. Cumhur-
başkanımız tarafından ‘Türkiye yüzyılı’ 
diyerek bir proje başlatmıştı. Bursa’nın 
da mottosu, ‘Başarının yüzyılı’ oldu. 
Kısmetse bu yapmış olduğumuz açılış-
larla, başarının yüzyılı noktasında Tür-
kiye’ye bu konudaki bizim ‘Türkiye yüz-
yılı’ başlangıcımız olacak” dedi. 

“METRO SEFERLERİ  
ÜCRETSİZ OLACAK” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın 20 yıldır Türkiye’nin kalkın-
masında, istihdamında, önümüzdeki 
süreçleri yürütmesi noktasında çok 

ciddi mesafeler kat ettiğini belirten 
Gürkan, “Bu mitingimizle cumhurbaş-
kanımızın yanında olarak yapmış olduğu 
hizmetlere takdirimizi göstermek isti-
yoruz. Tüm vatandaşlarımız Cumartesi 
günü saat 13.00’te Gökdere Meydanına 
bekliyoruz. O gün, metro seferleri saat 
10.00 ile 18.00 arasında ücretsiz olarak 
hizmet verecek. Bunların müracaatlarını 
yapıp ödemelerini de gerçekleştirdik. 
Ayrıca mahallelerimizden metroya ula-
şılması için ring araçlarımız da olacak. 
Bütün sokaklarımızda bunlarla ilgili 
çalışmalarımız var. İsteyen herkes metro 
ile ücretsiz bir şekilde Gökdere Mey-
danına gelebilir. Coşkulu bir şekilde 
Cumhurbaşkanımızı karşılamaya bek-

liyorum” diye konuştu. 
“ÖĞRENCİ VE SANAYİCİLERLE  
BİR ARAYA GELECEK” 
Gökdere Meydanı’ndaki mitingden 

sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın öğrenci ve sanayicilerle bir 
araya geleceğini belirten Gürkan, “Diğer 
illerde yaptığı gibi, mitingden sonra öğ-
rencilerle bir araya gelecek. Özellikle ‘ilk 
oyum Erdoğan’a mottosuyla yapmış ola-
cağımız bir çalışmadır. Bunun ardından 
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın dü-
zenlemiş olacağı ‘Ekonomiye Değer Ka-
tanlar’ ödül töreninde 2 yıl içerisinde 
Türkiye’nin istihdamına ve cari bütçesine 
katkı verenlerin ödül takdimini gerçek-
leştirecek” dedi. (İHA)

Bursa’da Erdoğan heyecanı!
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın 
Bursa ziyaretiyle ilgili 
hummalı bir çalışma 

içerisinde olduklarını 
belirten AK Parti 

Bursa İl Başkanı Davut 
Gürkan, 20 yıldır 

yapılan çalışmalara 
teşekkür mahiyetinde 

21 Ocak Cumartesi 
günü saat 13.00’te tüm 

Bursalıları Gökdere 
Meydanı’na 

beklediklerini söyledi. 
O gün metro 

seferlerinin de ücretsiz 
olacağını belirten 

Gürkan, 21 milyarlık 
yatırımın açılışının da 

Erdoğan tarafından 
yapılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 
Ocak Cumartesi günü 13. 00’ da Bursa’da ya-
pacağı mitingden dolayı, Gökdere ve Mey-
dancık kavşakları trafiğe kapatıldı. 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nden konu ile şu 
açıklama yapıldı “21 Ocak Cumartesi günü 
saat: 09.00 itibariyle Kemal Bengü Cadde-
si’nde bulunan Acemreis Cami kavşağından 
Gökdere gidiş - geliş, Mahmudiye kavşağından 
Gökdere gidiş - geliş, Meydancık kavşağından 
Gökdere kavşağına iniş ve çıkış, Etbalık 
kavşağı, Beyazıt Caddesi’nden Gökdere gidiş 
ve geliş istikametlerindeki yollar, Davut Kadı 
Caddesi’nden ( İncirli Caddesi)- Şenöz Işıklar- 
Meydancık kavşağı açık hava mitingi bitinceye 
kadar araç trafiğine kapatılacak Ayrıca Yıldırım 

ilçesinde bulunan Kurtuluş Caddesi’ni kul-
lanacak olan araç ve sürücüleri için cadde tek 
yön iniş olarak kullanılacak” Bu yolları kul-
lanılacak vatandaşlar için belirlenen alternatif 
güzergahlar şöyle; “Araç sürücülerinin miting 
öncesi ve miting süresince, İzmir yolu, yakın 
doğu çevre yolu, Ankara yolu, Avrupa Konseyi 
Bulvarı, Yeşil Türbe istikametinden Setbaşı is-
tikameti, İncirli Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Na-
mazgâh Caddesi, Teleferik istikameti, İpekçilik 
Caddesi, Beyazıt Caddesi, Mudanya yolu ve 
Eğitim Cadde istikametlerini kullanmaları, 
vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için 
özellikle trafiğe çıkacak olan sürücülerin toplu 
taşıma araçlarını kullanmalarının uygun ola-
cağı değerlendirilmektedir” (İHA)

Trafiğe miting ayarı!

‘’Mustafakemalpaşa’yı tarım devi yap-
mayı hedeflerken, dünya markası olma 
yolunda ilerliyoruz” ifadelerini kullanan 
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı 

Mehmet Kanar, Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 
Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Uludağ Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
İrfan Kırıştıoğlu, Uludağ Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Adem Doğangün, Ulu-
dağ Üniversitesi Genel Sekreteri Osman 
Dikmen, Mustafakemalpaşa Meslek Yük-
sekokulu Müdürü Mehmet Öz, Meslek 
yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. 
Çağatan Taşkın ve Yapı İşleri Teknik 
Daire Başkanı Mustafa Bayar ile 4 yılda 
kat edilen başarılar hakkında istişarelerde 
bulunup, 2022-2024 yılı Tıbbi Aromatik 
Demonstrasyon Alanı protokolü yeni-

lediklerini açıkladı. 2020 yılında Mus-
tafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet 
Kanar’ın girişimleriyle kurulan Tarımsal 
Hizmetler Müdürlüğü, 4 yılda birçok 
başarıya imza atarken, onlarca üretici 
kadına istihdam sağladı. Uludağ Üni-
versitesi Meslek Yüksekokulu bahçesi 
içerisine kurulan bin 200 metrekarelik 
demonstrasyon alanı 20’den fazla tıbbi 
aromatik bitkiye yuva olurken, üreticiler, 
domatese bibere ek alternatif ürünler 
deneyerek, yeni kazanç kapılarını aralama 
fırsatı buluyorlar. Atıl arazileri değer-
lendirerek, 20 yıl aradan sonra topraklara 
can olan projelerini hayata geçiren Mus-
tafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet 

Kanar ‘’ Uludağ Üniversitesi Rektörümüz 
Prof Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve kıymetli 
ekibini ilçemizde, makamımızda ağırladık. 
Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
bahçemiz ile üreticilerimize alternatif 
ürünler sunup, yeni kazanç kapıları ara-
larken, kozmetik ve sağlık sektörüne de 
el atarak, ham maddeleri üretici ile bu-
luşturduk. Bu sayede onlarca kadın is-
tihdam sağlarken, kendi markalarını ku-
rarak, toprağın bereketinden faydalan-
dılar. Üretici mutlu, Mustafakemalpa-
şa’mızın toprağı verimli. Kıymetli hoca-
larıma ziyaretleri ve güvenleri için te-
şekkür ediyorum. En başından beri sa-
vunduğumuz gibi Mustafakemalpaşa’yı 
tarımda marka yapma çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.’’ İfadelerini kullandı. (İHA)

Kanar’ın tarım atağı sürüyor
Mustafakemalpaşa Belediyesi 
ve Uludağ Üniversitesi 
Meslek Yüksekokulu 
işbirliğiyle hayata geçiren 
‘’Tıbbi Aromatik Bitkiler 
Bahçesi’’ protokolü 2023 
yılında yenilendi, kurumlar 
arası bağlar güçlendi.

Marmara Bölgesi’nin en bü-
yük, Türkiye’nin üçüncü büyük 
sanayi sitesine Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi tarafından alter-
natif yol yapımı için çalışmalar 
başlıyor. 

YESAN’ı ziyaret eden Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, şantiye alanında 
açıklamalarda bulundu. Yeni-
şehir TSO Başkanı Orhan To-
run’un başkanlığını yaptığı YE-
SAN’ın bölgenin gelişimine ciddi 
katkılar sağlayacağını belirten 
Alinur Aktaş, “Yenişehir her ge-
çen gün gelişen güzelleşen, ta-
rım ve sanayi ile büyüyen bir 
ilçemiz. Hızlı tren 2024 sonu 
gelecek. Otoyol çalışması hızlı 
bir şekilde devam ediyor. Bun-
lara paralel olarak YESAN ku-
rulmuş. Subaşı Mahallesi’ne ilk 
etapta 210, ikinci etapta 104 
konut, Toplu Konut İdaresi ta-
rafından bu bölgeye yapılıyor. 
Bu resmen yeni bir yerleşim bi-
rimi demek. Taktir edersiniz ki 
yeni oluşan bir bölgenin ve sa-
nayiye kolay ve modern ulaşım 
için yol ve alt yapı gerekli. Bun-
ların hepsini aynı anda planla-
mak gerekiyor. Birinci amacımız 
Subaşı Mahallesi’ni rahatlatmak 
istiyoruz. Çünkü şu an inşaat 
nedeniyle ve bittiğinde ciddi 
bir araç sirkülasyonu olacak. 
Mevcut yol bu anlamda sağlıklı 
değil. Bunun için yaklaşık 2 ki-
lometrelik yeni bir çevre yolu 
yapmamız gerekiyor. Bunun için 
mahalle sakinlerimizden de an-
layış bekliyoruz” dedi. Çalışma-
lara kısa süre içinde başlaya-
caklarını belirten Aktaş, “Ya-
pacağımız bu yol aynı zamanda 
bölgede bulunan 7 kırsal ma-
hallemize de hizmet verecek. 
Onların sağlıklı ulaşım yapma-
larını sağlayacak. Bunlar ağır 
maliyetli işler. Ancak önemli 
olan ilçemizin gelişmesinin önü-
nü açmaktır. İş dünyası güzel 
bir iş yapıyor bize de onları des-
teklemek düşüyor. Ben özellikle 
muhtarımızdan ve Belediye Baş-
kanımız Davut Aydın’dan ka-
mulaştırma konusunda destek 
olmalarını rica ediyorum” diye 
konuştu. (İHA)

Aktaş’tan  
Yenişehir’e yeni 
yol müjdesi
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Bursa’da sosyal 
konut kuraları 
23-28 Ocakta 
çekilecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Li-
deri Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı bünyesinde Toplu Konut İda-
resi tarafından başlatılan “Yüzyılın 
Sosyal Konut Hamlesi” çerçeve-
sinde Türkiye çapında ilk olarak 
250 bin, Bursa’da ise 8 bin 650 
sosyal konutun hayata geçirileceği 
duyurulmuştu. AK Parti Bursa İl 
Başkanı Davut Gürkan, Bursa’daki 

8 bin 650 sosyal konut için ‘Konut 
Hak Sahibi Belirleme Kurası’ çe-
kilişlerinin 23-28 Ocak 2023 ta-
rihleri arasında gerçekleştirilece-
ğini belirtti. Bursa’da toplamda 
177 bin 479 başvurunun olduğunu 
hatırlatan Başkan Gürkan; kura-
ların aşağıda verilen tarihlerde 
saat 10.00’da Bursa Merinos 
AKKM Hüdavendigar Salonu’nda 
yapılacağını duyurdu:  

24.01.2023’te Karacabey (TEK-
NOSAB) Yenikaraağaç Mahalle-
si’nde 3 bin 316, 25.01.2023’te 
Nilüfer’de bin 400, 25.01.2023’te 
Orhangazi Arapzade Mahallesi 
150, 26.01.2023’te Kestel Seymen 
Mahallesi 750, 26.01.2023’te İne-
göl Karalar Mahallesi’nde 480, 
26.01.2023’te Gürsu Dışkayaköyü 
Mahallesi’nde 360, 27.01.2023’te 
Mustafakemalpaşa Yalıntaş Ma-

hallesi’nde 40, 27.01.2023’te Ye-
nişehir Subaşı Mahallesi’nde 140, 
27.01.2023’te Karacabey Taşlık 
Mahallesi’nde bin, 28.01.2023’te 
Orhaneli’nde 268, 28.01.2023’te 
Keles’te 140, 28.01.2023’te Har-
mancık’ta 150, 28.01.2023’te ise 
Büyükorhan Orhan Mahalle-
si’nde 96 sosyal konutun kurası 
çekilecek.  

(İHA)

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut 
Gürkan, “Yüzyılın Toplu Konut 
Hamlesi” doğrultusunda Bursa’da 
hayata geçirilecek 8 bin 650 konut 
için hak sahibi belirleme  
kuralarının 23-28 Ocak 2023 tarihleri 
arasında çekileceğini duyurdu.

“İstihdam odaklı birçok proje ve 
hizmete imza atarak, bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz 50 istihdam bu-
luşmamızda, 5 bin vatandaşımıza iş 
imkanı sunduk” diyen Gürsu Belediye 
Başkanı Mustafa Işık, “İstihdam bu-
luşmalarımıza katılan 5 bin vatan-
daşımız arasında 2 bin 500’ü iş sahibi 
oldu. Firmaların ihtiyaç duy-
duğu personellerde ara-
nan niteliklere göre 
iş arayan hem-
şehrilerimizin 
başvuru yap-
masını sağla-
yarak, iş ih-
tiyacı olan ki-
şilerin de ken-
di beklentileri-
ne uygun işlere 
başvuru yapmalarına 
imkan sunuyoruz. Gürsu 
sınırları doğrultusunda başlattığımız 
istihdam buluşmalarımızda geldiği-
miz noktada artık Gürsu dışından 
da başvuruların yapılıyor olması yap-
tığımız hizmetin faydasını görmemiz 
açısından bizleri motive ediyor. 2021 
yılında faaliyete aldığımız Kollektif 
Kariyer Merkezi’miz, Gürsu ve Bur-
sa’mızın sınırlarını aşarak birçok 
ilden de talep alır hale geldi” dedi. 

GÜRSU BELEDİYESİ’NDEN  
50. İSTİHDAM BULUŞMASI 
Gürsu Belediyesi hizmet binasında 

gerçekleştirilen 50. istihdam buluş-
masında, Yazaki Firması yetkilileriyle 
‘üretim operatörü’ pozisyonuna uy-
gun olan adayların görüşmesi sağ-

landı. İstihdam buluşması çerçeve-
sinde başvuru ve mülakat işlemleri 
gerçekleştirilerek, 18-40 yaş arası 
kişilerin iş görüşmesi gerçekleştirmesi 
için fiziki ve psikolojik bir ortam 
oluşturuldu. “İstihdam seferberliğine 
katkı sunmak amacıyla çalışma ar-
kadaşlarımızla birlikte dikkate değer 
bir çaba ortaya koyuyoruz. Bu amaçla 
oluşturduğumuz Kollektif Kariyer 
Merkezi’mizle, belediyemize iş baş-
vurusunda bulunan kardeşlerimizle 
firmalarımız arasında köprü olmaya 
devam ediyoruz. Her yönüyle işin 
özelliklerinin belirtildiği duyurula-
rımızla organize ettiğimiz istihdam 
buluşmalarında, iş arayan hemşeh-
rilerimizin kendilerinin beklentileri 
ve yeterliliklerine göre iş başvurula-

rını yapmalarını sağlıyo-
ruz. Tüm iş kollarında 

hizmet veren fir-
malarla kurdu-

ğumuz bağlan-
tılarla tüm 
hemşehrileri-
mizin kendi-
lerine uygun 

niteliklerde iş 
imkanları elde et-

melerine imkan su-
nuyoruz. Böylece şirket-

lerin eleman ihtiyaçlarını gider-
melerine, iş arayan vatandaşlarımızın 
da iş imkanlarına ulaşmalarına destek 
olarak dertlerine derman oluyoruz. 
Hem iş arayan kardeşlerimize hem 
de personel ihtiyacı olan firmaları-
mıza destek olmaya çalışıyoruz. Bu-
nun yanında sanayicimizin en çok 
ihtiyaç duyduğu iş dallarında eleman 
yetiştirilmek üzere meslek edindirme 
kursları, girişimcilik kursları da dü-
zenliyoruz. Böylece şirketlerin ihtiyacı 
olan ara eleman ihtiyacının gideril-
mesine katkı sağlıyoruz. İstihdam 
buluşmalarımıza katılan tüm firma-
lara istihdama destekleri için teşekkür 
ediyorum“ dedi.  

(İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan 
(TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, 
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu baş-
kanlığında toplanan Kurul’un, politika faizinin 
yüzde 9 düzeyinde sabit tutulmasına karar 
verdiği bildirildi. Duyuruda, yakın dönemde 
iktisadi faaliyete ilişkin açıklanan verilerin tah-
min edilenden daha olumlu seviyelerde ger-
çekleştiği belirtilerek, buna rağmen, jeopolitik 
riskler ve faiz artışlarının da etkisiyle gelişmiş 
ülke ekonomilerinde resesyon endişelerinin 
sürdüğü kaydedildi. Türkiye’nin geliştirdiği 
stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde 
temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki 
arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa 
da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici en-
flasyonunun yüksek seviyelerini sürdürdüğü 
aktarılan duyuruda, “Yüksek küresel enflas-
yonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası 
finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından 
izlenmektedir. Ülkeler arasında farklılaşan ik-
tisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke 
merkez bankalarının para politikası adım ve 
iletişimlerindeki ayrışma devam etmektedir.” 
denildi. Duyuruda, finansal piyasalarda artan 
belirsizliklere yönelik merkez bankaları tara-
fından geliştirilen yeni destekleyici uygulama 
ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sür-
düğüne işaret edilerek, finansal piyasaların da 
artan durgunluk risklerine karşı faiz artışı 
yapan merkez bankalarının faiz artırım dön-
gülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine 
yansıtmaya başladığı vurgulandı. 

“TURİZMİN CARİ İŞLEMLER  
DENGESİNE KATKISI YILIN  
TÜM AYLARINA YAYILARAK  
DEVAM ETMEKTEDİR” 
Duyuruda, 2022’nin ilk üç çeyreğinde güçlü 

bir büyüme gerçekleştiği anımsatılarak, yılın 
son çeyreğine dair göstergelerin ise zayıflayan 
dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eği-
liminin iç talepteki görece güçlü seyirle telafi 
edildiğine işaret ettiği bildirildi. İmalat sanayi 
üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep 
ve arz kapasitesi üzerindeki etkilerinin şimdilik 
sınırlı düzeyde kaldığına işaret edilen duyuruda, 
şunlar kaydedildi: “İstihdam kazanımları benzer 
ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. 

Özellikle istihdam artı-
şına kat-

kı veren sektörler dikkate alındığında büyüme 
dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklen-
mekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kom-
pozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı 
artarken, turizmin cari işlemler dengesine bek-
lentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına 
yayılarak devam etmektedir. Bunun yanında, iç 
tüketim talebi, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye 
ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme ola-
sılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tut-
maktadır.” Duyuruda, cari işlemler dengesinin 
sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesinin 
fiyat istikrarı için önemine vurgu yapılarak, kre-
dilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kay-
naklarının amacına uygun şekilde iktisadi faali-
yetle buluşmasının da yakından izlendiği belir-
tildi. 

“TÜM POLİTİKA ARAÇ SETİ  
LİRALAŞMA HEDEFLERİYLE  
UYUMLU HALE GETİRİLECEK” 
Duyuruda, Kurul’un 2023 Yılı Para Politikası 

ve Liralaşma metninde belirttiği üzere, parasal 
aktarım mekanizmasının etkinliğini destek-
leyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam 
edeceği, fonlama kanalları başta olmak üzere 
tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle 
uyumlu hale getireceği bildirildi. Sürdürülebilir 
fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendi-
rilmesi için uygulanan bütüncül politikaların 
desteğiyle enflasyonun seviyesinde ve eğiliminde 
iyileşmeler görülmeye başlandığı vurgulanan 
duyuruda, “Azalan dış talebin toplam talep 
koşulları ve üretim üzerindeki etkileri yakından 
izlenmektedir. Küresel büyümeye yönelik be-
lirsizliklerin ve jeopolitik risklerin daha da 
arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan 
ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sür-
dürülmesi ile arz ve yatırım kapasitesindeki 
yapısal kazanımların sürekliliği açısından fi-
nansal koşulların destekleyici olması kritik 
önem arz etmektedir. Bu çerçevede Kurul, po-
litika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.” 
ifadeleri kullanıldı. Duyuruda, TCMB’nin fiyat 
istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda 
kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler olu-
şana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya 
kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullan-
maya devam edeceği belirtilerek, şu değerlen-
dirmelere yer verildi: “TCMB, fiyat istikrarının 
kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde kurumsal-
laşması için Liralaşma Stratejisi’ni tüm unsur-
larıyla uygulayacaktır. Fiyatlar genel düzeyinde 
sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki dü-
şüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki 
artış eğiliminin sürmesi ve finansman mali-
yetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla mak-
roekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu 
etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve 
istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir 

şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. 
Kurul, kararlarını şeffaf, ön-

görülebilir ve veri odaklı 
bir çerçevede almaya 
devam edecektir. Para 
Politikası Kurulu 
Toplantı Özeti beş 
iş günü içinde ya-
yımlanacaktır.” 
(AA)

Türkiye’deki bisiklet, mopet (mo-
torlu bisiklet) ve motosiklet üreticileri, 
2022’de 130 ülkeye ihracat yaptı. 

AA muhabirinin Otomotiv En-
düstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden 
yaptığı derlemeye göre, rekor kırılan 
2021’de 141 milyon 526 bin dolar 
olan sektörün dış satımı, geçen yıl 
141 milyon 282 bin dolar olarak ka-
yıtlara geçti. Geçen seneyi 2021’e 
yakın rakamlarla kapatan sektör tem-
silcileri, en fazla ihracatı Avrupa’ya 
gerçekleştirirken, bu ülkelerin başında 
Almanya geldi. Bu ülkeye dış satım, 
bir önceki yıla göre yüzde 30’dan 
fazla artışla 17 milyon 406 bin do-
lardan 22 milyon 738 bin dolara yük-
seldi. Almanya’nın ardından en fazla 
ihracatın gerçekleştirildiği Fransa’ya 
dış satım da yüzde 20’lik artışla 17 
milyon 314 bin dolardan 20 milyon 
918 bin dolara çıktı. 2021’de 17 
milyon 43 bin dolarlık bisiklet, mopet 
ve motosiklet gönderilen üçüncü sı-
radaki Finlandiya’ya ihracat ise yüzde 
7’ye yakın artışla 18 milyon 226 bin 
dolar oldu. 

LETONYA, PORTEKİZ VE  
ABD’YE CİDDİ İHRACAT ARTIŞI 
Sektör temsilcilerinin ihracat sı-

ralamasındaki ilk 15 ülkeyi Avrupa 
ülkeleri oluştururken, 1 milyon doların 
üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 
ise 19 olarak kayıtlara geçti. Bisiklet, 
mopet ve motosiklet üreticileri, önemli 
pazarlardan Hollanda’ya 17 milyon 
571 bin, Romanya’ya 10 milyon 687 
bin, İspanya’ya 7 milyon 383 bin, 
Birleşik Krallık’a 6 milyon 353 bin, 
İsveç’e 6 milyon 140 bin ve İtalya’ya 
6 milyon 66 bin dolarlık dış satım 
gerçekleştirdi. Geçen sene Letonya’ya 
yapılan ihracat büyük oranda arttı. 
Sektörün bu ülkeye yaptığı ihracat 
48 bin dolardan 1 milyon 281 bin 
dolara yükseldi. Portekiz’e dış satım 
ise 45 bin dolardan 551 bin dolara 
ulaştı. 2021’de 27 bin dolarlık iki te-
kerlekli taşıt gönderilen ABD’ye ihracat 
530 bin dolara çıktı. Bu arada, 2021’de 
bisiklet, mopet ve motosiklet gön-
derilmeyen Danimarka, İzlanda, Seyşel 
Adaları, Estonya, Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, 
Guyana, Cape Verde, Sri Lanka, Ko-
lombiya, Ekvador ve Kuzey İrlanda’ya 
geçen yıl ihracat yapıldı. (İHA)

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
imzaladığı protokolle, Bursa’daki 74 
okulda yaklaşık 150 adet araç şarj is-
tasyonu kurulacak. Sürdürülebilir bir 
dünya için Millî Eğitim Bakanlığı ön-
derliğinde okullarda doğa dostu temiz 
enerji kaynaklarının kullanılmasını 
teşvik eden ‘Çevre Dostu Okul’ projesi 
uygulamaya konuldu. Proje çerçeve-
sinde okul çatısına kurulumu yapılan 
25 kilovat gücünde Güneş Enerjisi 
Santrali (GES) ile bir yandan okulun 
elektrik ihtiyacını karşılamak, diğer 
yandan da ihtiyaç fazlası üretilen elek-
trikle de okul-aile birliğine gelir elde 
edilmesi hedefleniyor. Farklı alanlarda 
sürdürülebilirliğe katkı sağlamak adına, 
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 
çatısına kurulan GES yenilenebilir 
enerji sisteminden üretilen enerji ile 
beslenecek elektrikli araç şarj istasyonu 
kurulumu da proje çerçevesine alındı. 
GES yenilenebilir enerji sisteminden 
üretilen elektrik enerjisi ile beslenecek 
iki adet araç şarj ünitesi kurulumu 
için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile Zorlu Enerji Grubu arasında işbirliği 
sağlandı. Bu işbirliği çerçevesinde Bur-
sa’da 74 konumda yaklaşık 150 adet 
istasyon kurulacak. İlk etapta 2 istas-
yonun kurulumu Bursa İl Millî Eğitim 
Müdürlüğü otoparkında yapıldı. Bu 
çerçevede hazırlanan protokol Bursa 
İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür ile 
ZES Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt 
Öner Tınaz tarafından imzalandı. (İHA)

Merkez Bankası politika 
faizini yüzde 9’da tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) Para Politikası 
Kurulu (PPK), politika faizi 
olan bir hafta vadeli repo ihale 
faiz oranını değiştirmeyerek 
yüzde 9’da bıraktı.

Gürsu Belediyesi Kollektif 
Kariyer Merkezi, bugüne 
kadar gerçekleştirdiği 50 
istihdam buluşmasında 5 bin 
kişiyle firmalar arasında köprü 
oluşturdu. Bu kişilerin  
yarısı iş sahibi oldu.

Gürsu Belediyesi 2 bin 
500 kişiyi iş sahibi yaptı

Türkiye’den 130 ülkeye 
bisiklet, mopet ve  
motosiklet ihraç edildi

Bursa’da 150 okulun 
bahçesine araç  
şarj istasyonu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi’nden, Amasya Badal 
Tüneli Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, 
tünelin bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. 
Amasya’nın Orta Karadeniz sahilini iç kesimlere 
bağlayan ve oradan sınırlara kadar uzanan yol 
güzergahlarının önemli bir geçiş noktası olduğunu 
vurgulayan Erdoğan, ülkenin her şehri gibi son 
20 yılda hızla gelişen Amasya’nın ulaşım ihtiyacına 
cevap vermek için başlattıkları kara yolu projesinin 
en önemli bölümlerinden birinin de bu tünel ol-
duğunu söyledi. Merzifon-Osmancık arasındaki 
güzergahta 921 metrelik tünelin yanı sıra 3,6 
kilometreyi bulan bağlantı yolları ve 4 köprünün 
de yer aldığını anımsatan Erdoğan, keskin virajları 
sebebiyle yolculuk süresini ve güvenliğini olumsuz 
etkileyen, eski yolu devre dışı bırakan tünel 
geçişi sayesinde artık vatandaşların bu güzergahta 
huzurla seyahat edebileceklerini bildirdi. 

“VAKİT VE AKARYAKITTAN  
YILDA 21,4 MİLYON LİRA  
TASARRUF SAĞLAYACAK” 

“Özellikle kış mevsiminde bu yolun çilesini 
bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük bir 
anlama sahiptir” diyen Erdoğan, sadece vakitten 
ve akaryakıttan yılda 21,4 milyon lira tasarruf 

sağlayacak, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak 
projeyi, 760 milyon liralık yatırımla hayata ge-
çirdiklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kalkınmanın temel altyapılarından olan ulaş-
tırmada devreye aldığımız her projenin bizi 2023 
hedeflerine kavuşturma yanında Türkiye Yüz-
yılı’na bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz.” 
diye konuştu. Geride kalan 20 yılda asırlık 
eksikleri tamamlayarak, ihmalleri telafi ederek 
yürüttükleri eser ve hizmet siyasetlerinin en 
somut örneklerinin, bu yatırımlar olduğunu an-
latan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün 
ülkemizin 81 şehrinin tamamı altyapı yatırım-
larımızın katkısıyla üretim ve istihdamda katettiği 
mesafe sayesinde ihracat yapabilir hale gelmiştir. 
Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştır-
madan enerjiye, tarımdan spora tüm başlıklarda 
gerçekleştirdiğimiz atılımların özellikle meyvelerini 
her alanda toplamaya başladık. İnsanlarımız 
fikri ve bedeni çabalarının, kabiliyetlerinin, im-
kanlarının karşılığını almak için başka yerlere 
gitmek mecburiyetinde kalmıyor. Artık her va-
tandaşımız yaşadığı yerde girişimi ve emeğiyle 
kendi düzenini kurabiliyor, kendi hayalini ger-
çekleştirebiliyor, geleceğine umutla bakabiliyor.” 

Kara yoluyla, hava yoluyla, demir yoluyla 
ulaşımın tüm sektörlerinde ülkenin altyapı 
ihtiyacını önemli oranda tamamlamış olmanın 

mutluluğu içinde olduklarını belirten Erdoğan, 
“Halen devam eden yatırımları da süratle bi-
tirerek kaynaklarımızı çağın önümüze çıkardığı 
fırsatları değerlendirmek için daha etkin şekilde 
kullanabilme imkanına kavuşacağız. Gençle-
rimizin ülkemizi ve dünyayı kucaklayan geniş 
muhayyilelerine şahit oldukça hayata geçirdi-
ğimiz projelerle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı 
tekrar tekrar görebiliyoruz.” ifadesini kullandı. 
Cumhuriyet’in 100. yılına milletle birlikte daha 
büyük umutlar ve daha büyük hedeflerle gir-
diklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam 
etti: “Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin 
ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri 
haline dönüştürmekte kararlıyız. Elbette bu 
noktaya kolay gelmedik. Küresel yönetim ve 
ekonomi sistemi salgınla, savaşla, krizle kö-
künden sarsılırken ülkemizin sahip olduğu 
güçlü altyapı üzerinde büyük bir atılıma ha-
zırlamak için çok mücadele verdik, çok gayret 
gösterdik. Önümüze çıkartılan engelleri birer 
birer aşarak, kurulan tuzakları birer birer bo-
zarak, maruz kaldığımız saldırıları birer birer 
göğüsleyerek, bölgesinde ve dünyada söz sahibi 
ülke konumuna yükseldik. Geçmişte kendi 
krizlerinde boğulup kalan bir ülkeydik, şimdi 
küresel krizleri fırsata dönüştürebilen bir ülke 
olarak gıptayla takip ediliyoruz. Bu sürecin en 

kritik noktasında ülkemizi yeni vizyona, yeni 
hedeflere kavuşturmanın eşiğindeyiz. İnşallah 
pek çok büyük projemizin, yatırımımızın, eme-
ğimizin hayırlı neticelerini alacağımız 2023’ü 
tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz. 
Rabb’imizin yardımı ve milletimizin desteğiyle 
bunu da başaracağımıza inanıyorum.” 

“ÜLKEMİZİN KÜRESEL  
DÜZEYDE SÖZ VE KARAR  
SAHİBİ OLMA İRADESİNİ  
GÜÇLENDİRMELİYİZ” 

Türkiye’nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği 
seviyenin kendilerini sevindirdiği kadar üzerlerine 
yeni sorumluluklar da yüklediğini vurgulayan 
Erdoğan, “Evvela ülkemizin büyük fedakarlıklar 
ve çabalarla sahip olduğu kazanımları korumamız 
gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye Yüzyılı viz-
yonumuz doğrultusunda ülkemizin küresel dü-
zeyde söz ve karar sahibi olma iradesini güç-
lendirmeliyiz.” görüşünü paylaştı. Türkiye’nin 
siyasi ve ekonomik gücünü katlayarak artırmak 
suretiyle önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi 
arasına girmesi, ardından da ilk sıralara doğru 
yükselmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Aksi 
takdirde önümüze çıkan tarihi fırsatı bir kez 
daha kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz.” 
sözlerini sarf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

şunları kaydetti: “Altyapıda gösterdiğimiz başarıyı 
bilimde, teknolojide, araştırma geliştirmede 
sürdürmedikçe, evlatlarımızı değerlerimizle yo-
ğurarak yetiştirmedikçe bu hedefi yakalayamayız. 
İşte bunun için önümüzdeki dönemde bilim ve 
teknolojiyi hem de değerler eğitimini, medeniyet 
ve kültür bilincini önceliklerimizin en başına 
alıyoruz. Hiçbir günlük tartışma bu temel ön-
celiğin önüne geçemez, geçmemelidir. Maziden 
atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak 
gördüğümüz evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe 
hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bu amaçla Cum-
huriyetimizin 100. yılını demokrasi ve kalkınma 
atılımlarımızın sembolü haline getirdik. Aynı 
şekilde 2053 ve 2071 tarihlerini, Türkiye Yüz-
yılı’nın ara hedefleri olarak kayıtlara geçirdik. 
Açılışını yaptığımız tünel gibi projeleri, bu tarihi 
yürüyüşün son eksiklerini tamamlama vesilesi 
olarak görüyoruz.” Açılışı yapılan tünelin, bağlantı 
yollarının, köprülerin hayırlı olmasını dileyen 
Erdoğan, yapımında emeği geçenleri tebrik etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ar-
dından, alandakiler kurdele keserek tünelin 
açılışını yaptı. Erdoğan, açılış sırasında, “Her 
zaman söylüyoruz; yol medeniyettir. Medeniyet 
yolumuz, medeni dünyanın güçlü ülkesi Tür-
kiye’nin şehzadeler şehri Amasya’ya hayırlı 
olsun.” diye konuştu. (AA)

Komisyon, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf 
Beyazıt başkanlığında toplandı. Görüşmelere 
geçilmeden önce konuşan Beyazıt, başörtüsünü 
yasaklayan bir kanun olmamasına rağmen Tür-
kiye’de yıllarca başörtüsü yasağı uygulandığını 
söyledi. Bunun sonucu olarak bir daha asla 
görmek istenmeyecek mağduriyetlerin ortaya 
çıktığını dile getiren Beyazıt, “Başörtüsü nedeniyle 
haksızlığa uğrayan, başörtüsü zorla açılmaya ça-
lışılan kızlarımıza, kadınlarımıza yaşatılan trajedi 
bir dönemin kara lekesi olarak tarihe geçti.” dedi. 
Bugün artık Türkiye’de başörtüsü yasağı ve bun-
dan kaynaklanan herhangi bir hak mahrumiyeti 
yaşanmadığını belirten Beyazıt, “Ülkemizin başı 
örtülü ve başı açık tüm kadınları her türlü temel 
hak ve hürriyetini kullanabiliyor, kamu veya 
özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmet-
lerden yararlanabiliyor. Bu konuda bir hukuki 
düzenleme yapılması gündeme geldiğinde ise 
çözümün ancak anayasal düzeyde hayata geç-
mesinin gerekliliği açık. Bu bakımdan konuya 
ilişkin olarak anayasal güvence getirilmesi mak-
sadıyla isabetli şekilde gündemimizdeki Anayasa 
değişikliği teklifinin verildiği görülüyor.” ifadelerini 
kullandı. Teklifin diğer maddesinin ise ailenin 
korunmasına ilişkin olduğunu kaydeden Beyazıt, 
şöyle devam etti: “Ailenin korunması ve güçlen-
dirilmesi toplumumuzun ve devletimizin güç-

lendirilmesi açısından son derece önemli. Bu 
kapsamda teklifle aile kurumumuza ve insan 
fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set çekilmiş 
olunacak. Kültürümüzün ve medeniyet anlayı-
şımızın gereği evlilik birliği ancak bir kadın ile 
erkeğin evlenmesiyle kurulabilir. İnsan tabiatına 
uygun bir birliktelikle iki ayrı cinsiyetin yani 
kadın ve erkeğin evlenmesi yoluyla kuracağı aile, 
Türk milleti olarak varlığımızın da teminatıdır. 
Teklifle getirilen değişiklikle de evlilik birliğinin 
ancak kadın ve erkeğin evlenmesi yoluyla kuru-
labileceği hususu, kanunlarımızla uyumlu şekilde 
ve açıkça düzenlenerek, aile birliğinin korunması 
ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.” 

“TOPLUMSAL BARIŞLA İLGİLİ ÇOK  
BÜYÜK BİR ADIM ATMIŞ OLACAĞIZ” 
Teklif sahibi olarak komisyona bilgi veren 

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Tür-
kiye için çok önemli bir konuyu konuşmak için 
toplandıklarını söyledi. Başörtüsü meselesini 
anlamanın Türkiye’yi anlamak olduğunu dile 
getiren Zengin, “Biz başörtüsü meselesini anla-
yabilirsek; serencamını, bu yasağın neden uy-
gulandığını, uygulanma şeklini ve bu yasağın 
toplumdaki, kadınların hayatındaki etkilerini 
anlayabilirsek geçmişin yaralarını iyi etmek 
mümkün olacak ama devamında da toplumsal 
barışla ilgili çok büyük bir adım atmış olacağız.” 
değerlendirmesinde bulundu. Zengin Meclis’te, 
kamuda ve eğitim hayatında artık fiilen başörtüsü 
yasağı olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bundan daha önemlisi bugün bu 
masa etrafında ‘Hayır, başörtüsü yasak olsun.’ 
diyen birinin olmadığını, oturmadığını düşü-
nüyorum. Daha önce vardı, sayı olarak özgür-
lükleri isteyen insanların sayısı çoktu ama karar 
verici masalarda oturan insanların sayısı azdı, 

büyük direnç vardı. Bu manada AK Parti ve 
MHP, Türkiye’de muazzam dönüşümün öncüsü 
oldu. Bugün bu masada oturuyorsak her şeye 
rağmen çözemediğimiz bir şey var. Çözemedi-
ğimiz bir şey olduğu için bugün bu masada otu-
ruyoruz. Ümit ediyorum bu Anayasa değişikliğini 
yaptığımızda Türkiye tarihinin 60 yıla sari en 
uzun, en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan 
bir problemini tamamen ortadan kaldırma im-
kanını bulacağız. Tek temel çizgimiz var, bu 
masadan başörtüsüyle ilgili meseleyi kapatarak 
kalkalım.” Bu sırada CHP Grup Başkanvekili 
Engin Altay, Zengin’den konuşmasını tamam-
lamasını istedi. Zengin ise Altay’a, “Yetmez, 
devam edeceğiz. İnsaf, 60 sene beklemişiz.” kar-
şılığını verdi. Altay, “Sayemizde oluyor. 60 sene 
beklediniz, cesaret edemediniz, bizim sayemizde 
bugün hep beraber buradayız.” dedi. MHP Grup 
Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, “Ana-
yasa değişikliği teklifinin 400’den fazla oyla ge-
çeceğini anlıyorum.” ifadesini kullandı. Özlem 
Zengin’in, “Sayın Altay, buradan anlıyoruz ki 
siz bizim teklifimize ‘evet’ diyeceksiniz.” sözlerine 
Altay, “Belki siz bizimkine dersiniz.” karşılığını 
verdi. Zengin ise,”Sizin daha bir Anayasa değişikliği 
teklifiniz yok. Kanun değişikliğine ‘hayır’ diyoruz.” 
dedi. Bu arada basın mensuplarının yoğun ilgi 
gösterdiği komisyon toplantısına HDP millet-
vekilleri katılmadı. Toplantıda, Adalet Bakanlığı, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, Yükseköğ-
retim Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye 
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri 
Koruma Kurumu, Bilgi Edinme Değerlendirme 
Kurulu, Türkiye Barolar Birliği, Memur-Sen, 
Türk-İş, KADEM’in yanı sıra birçok kamu kurum 
ve kuruluşun temsilcileri de yer aldı. (AA)

AK Parti MKYK üyesi ve Ankara Mil-
letvekili Lütfiye Selva Çam, sosyal medya 
hesabından başörtülü kadınların aksi yö-
nünde ilerleyen başı açık bir kadın görselini 
paylaşan ve “Dünyanın baskıya direnen 
tüm cesur kadınlarına selam olsun” ifadesini 
kullanan CHP İstanbul Milletvekili Ünal 
Çeviköz’e tepki gösterdi. AA muhabirine 
konuşan Çam, TBMM Avrupa Birliği Uyum 
Komisyonu’nda başkanvekilleri olarak bir-
likte görev aldığı Çeviköz’e “AB Uyum Ko-
misyonunda birlikte çalıştığımız sayın bü-
yükelçi, milletvekili çalışma arkadaşlarını 
da acaba cesur görmüyor mu?” diye sordu. 
Bir fotoğraf karesi üzerinden birtakım 
imalar yapan bir siyasetçiye cevap vermenin 
ne kadar doğru olduğunu bilmediğini ifade 
eden Çam, “Ana muhalefet partisinin önemli 
bir temsilcisinin, üst düzey görevlerinden, 
diplomatik birikimlerinden sonra ergenlerin 
sosyal medya paylaşımlarına benzer türden 
bir yorum yapmasını, dünyada onca ulus-
lararası mesele varken kadın üzerinden bir 
ayrımcılık çabası içine girmesini milletimizin 
takdirine bırakıyorum.” dedi. Kadınların 
cesaretli olmasının önemli olduğunu belirten 
Çam, “Ama bir fotoğraf karesi üzerinden 
bir takım imalar yapılmasını, hiç de inan-
dırıcı olmayan ‘helalleşme’ söylemleri ya-
parken, bu tür subliminal mesajlarla kendi 
siyasi tabanlarına akılları sıra gerçek dü-
şüncelerini aktarma çabalarını, bir acziyet 
ve zavallılık örneği olarak görüyorum.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. AK Parti’nin 
siyaset anlayışında her zaman aileye sahip 
çıkan güçlü ve cesaretli kadın duruşunun 
olduğunu vurgulayan Çam, aile değerlerine 
önem veren, girişimci ruhu olan, belli bir 
davası olan, milli ve manevi değerlerini 
önemseyen bir anlayışla yeni nesillerini 
yetiştiren, tarihine, kültürüne ve köklü 
medeniyetinden gelen değerlerine her 
daim sahip çıkan Türk kadınına karşı 
öncelikle saygı ve minnetle yaklaşmak 
gerektiğini söyledi. Lütfiye Selva 
Çam, “Şanlı tarihimizin o cesaretli 
kadınlarının, başı açık ya da kapalı 
olmasına bakılmaksızın tama-
mının azimli mücadeleleri 
sayesinde bu topraklar 
bize vatan olarak miras 
bırakılmıştır. Halka rağ-
men, çoğunluğun isti-
kametine değil de ak-
sine giden bir kadının 

ancak cesaretli olacağına dair bir yaklaşımla 
bu resim karesini yorumlamaya kalkışmak 
da saçmadır, yanlıştır ve sahte algılar oluş-
turmaya yönelik seviyesiz bir girişimdir.” 
görüşünü paylaştı. 

“BU, TİPİK BİR CHP  
ZİHNİYETİNİN TEZAHÜRÜDÜR” 
Milletin birlik ve beraberliğini öncele-

yenleri hafife alan, milli duruşu olan bireyleri 
özellikle aşağılayan, her konuda ayrık otu 
gibi sözde aykırı veya özgün olmak adına 
tepkisel davrananların, tek başına topluma 
kafa tutanların “her zaman doğru olduğu 
algısının oluşturulmasını” eleştiren Çam, 
“Çoğu kez de işin ucu terörize olmaya kadar 
giden, illegal hareket ve duruşları teşvik 
eden, eski Tabipler Odası Başkanı gibilerin 
ordumuza iftira atmasını adeta birer cesaret 
örneğiymiş gibi gösterilmesine zemin teşkil 
eden zihinsel karanlığı ve rezilliği de pekala 
ifade edebilir bu kare.” diye konuştu. Çam, 
“Şayet bu fotoğraf karesi bir kadının cesa-
retini anlatmaya matufsa bile niçin başı 
kapalı kadınların ters yöne gittiğini başı 
açıkların ise doğru yöne gittiğini ima eden 
bir ifade tarzı ile aklı sıra yine kılık ve 
kıyafet üzerinden bir kadın ayrımcılığına 
gidiliyor? Aslında cevabı çok açık; bu, tipik 
bir CHP zihniyetinin tezahürüdür.” yoru-
munu yaptı. 

“FERASET SAHİBİ BİR  
MİLLETİMİZİN OLDUĞUNU  
HATIRLATMAK İSTERİM” 
CHP anlayışını, bir fotoğraf karesi üze-

rinden toplumu kutuplara bölen, ayrıştıran 
ve küçümseyen üstenci bakış açısıyla aşa-
ğılayan bir siyasi ahlakın yansıması olarak 
görmek gerektiğini anlatan Çam, “Bu dinazor 
kafalı CHP’liler farkında değiller ama artık 
21. yüzyılda, Türkiye Yüzyılı olarak ilan et-
tiğimiz yeni bir dönemde bu gibi ucuz is-
tismar kokan açıklamalarla, kılık kıyafet 
üzerinden, yaşam tarzı üzerinden ayrıştırıcı 
lisanlar ile siyaset yapmaktan bıkmış feraset 
sahibi bir milletimizin olduğunu hatırlatmak 
isterim.” ifadesini kullandı. CHP’nin ba-
şörtüsü üzerinden söylemler geliştirdiğini, 
sözde duygusal 28 Şubat eleştirileri yaptığını, 
ama asla bu milleti aldatamadığını kaydeden 
Çam, “Sayın Çeviköz’e sadece şu kadar tav-

siyede bulunmak isterim; iktidara al-
ternatif olmak için güçlü bir siyasi 

mücadele vermeleri gerekirken, çelik 
çomak oynamayı bıraksınlar, biraz 
daha etkili ve güçlü argümanlarla 
karşımıza rakip olarak çıksınlar. 

Milletin zekasını ve algısını asla 
hafife almamalarını tavsiye 

ediyorum. Akşam başka, 
sabah başka siyasi söy-
lemlerle ne helalleşme 
olur ne de iktidara ge-
linir.” düşüncesini dile 
getirdi. 

(AA)

“Cumhuriyetin  
ikinci asrını  
terakki devrine 
dönüştüreceğiz”

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 

Erdoğan, 
“Türkiye  

Yüzyılı ile 
Cumhuriyetimiz

in ikinci asrını 
telafiyi geride 

bırakıp terakki 
devri haline 

dönüştürmekte 
kararlıyız.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Sayın Cum-
hurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, 
önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma 
yerine herkes seçime çalışsın, meydanda reka-
betimizi yapalım.” dedi. 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara 2 No’lu 
Barosu tarafından ATO Congresium’da düzen-
lenen Güçlü, Etkin ve Saygın Savunma İçin 
Avukatlık Kanunu Çalıştayı’nda basın mensup-
larının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2023 seçimlerinde 
Cumhur İttifakı ve milletin ortak adayı olduğunu 
söyleyen Bozdağ, Erdoğan’ın adaylığının anayasal 
hakkı olduğunu, adaylığın önünde hiçbir hukuki 
engel bulunmadığını bildirdi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018’de se-

çildiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Şu anda yapılacak 
seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaş-
kanı’mız, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’nin ikinci cumhur-
başkanı olarak adaydır ve ikinci 
adaylığıdır. Herhangi bir anayasal 
engel yoktur. Kaldı ki bunun yoru-
munu yapanlar, yürürlük maddesine 
baktığında, Anayasa’nın 75, 77 ve cum-
hurbaşkanı seçimine ilişkin 101. madde-
sinin, çok net bir şekilde 2018’de 
yapılan Cumhurbaşkanı ve Par-
lamento seçimiyle yürürlüğe 
girdiğini ifade ediyor. Do-
layısıyla 101. maddenin 
ilk uygulaması, Anaya-

sa’ya göre de 2018’de oldu, ikinci uygu-
laması 2023’te olacaktır. Yani hukuk 
bunu söylüyor. Ama kendilerine göre 
hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia 

ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun 
söylediği ifadedir.” Erdoğan’ın aday-
lığında hiçbir sıkıntı bulunmadığını 

belirten Bozdağ, “Sayın Cumhurbaş-
kanımızın adaylığı anayasal hak-

kıdır, önünde hiçbir engel yoktur. 
Hukuk uydurma yerine 

herkes seçime ça-
lışsın, meydan-

da rekabetimi-
zi yapalım.” 
diye konuştu. 
(AA)

Başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonunda

TBMM Anayasa Komisyonunda, 
başörtüsüne anayasal güvence 
getiren ve evlilik birliğini 
tanımlayan Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasında Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

AK Parti’li Çam, sosyal medya 
hesabından başörtülü kadınların 
aksi yönünde ilerleyen başı açık 
bir kadın görselini paylaşan ve 
“Dünyanın baskıya direnen tüm 
cesur kadınlarına selam olsun” 
ifadesini kullanan CHP’li 
Çeviköz’e tepki gösterdi.

“Erdoğan’ın adaylığının önünde hiçbir engel yok”

AK Parti’li Çam’dan, 
CHP’li Çeviköz’e tepki



Edinilen bilgiye göre, Yalova’nın Ar-
mutlu ilçesinde arıcılık işi yapan A.S. 
isimli vatandaş, aldığı telefonda Bursa 
Arıcılık Birliğinden arandığını, şeker 
hakkı kazananlardan birinin hakkından 
vazgeçtiğini, kendilerine bu hakkı ta-
nıyabileceklerini ifade eden kişilerin 
ikna etmesi sonucu, bir hesaba bedeli 
olan 35 bin lira yatırdı. Kendisine her-
hangi bir dönüş yapılmayan A.S., do-
landırıldığını anlayınca Armutlu İlçe 
Jandarma Komutanlığı ve Gemlik Ad-

liyesine başvuru yaptı. 
TEKNİK TAKİP SONUNDA  
ONLARCA SUÇ ORTAYA ÇIKTI 
Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının 

koordinesinde, Yalova Jandarma KOM 
idaresinde bahse konu hesabın, hesap 
hareketlerinin telefonların HTS ve İMEİ 
kayıtlarının incelenmesinin ardından, 
yapılan teknik takipte, farklı dolandırıcılık 
yöntemlerinin de benzer hesaplardan 
yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bursa, Ankara, 
Eskişehir ve Van’da, Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığının talimatı, Yalova İl Jan-
darma Kom ve bölgelerin Kolluk Kuv-
vetleri yardımı ile yapılan çalışmada, 8 
operasyon yapıldı. 

GENÇLERİN HESAPLARI  
KİRALANIYOR 
Yapılan çalışmalar çerçevesinde, 18-

23 yaş arasında gençlerin, sosyal uygu-
lama vasıtayla hesaplarını dolandırıcılara 
kiraladığı, işlemlerin de iz bırakmamak 
adına bu hesaplardan yürütüldüğü öğ-
renildi. Yapılan çalışma çerçevesinde, 
hesaplarını kiralayan gençler de, suça 
iştirak ve yardım yataklık gibi suçlardan 
tutuklandı. 

YABANCI UYRUKLULAR  
ÜZERİNE HATLAR 
Arıcılık dolandırıcılığı yanı sıra, ka-

paro dolandırıcılığı, kendisini polis, 
hakim ve savcı gibi tanıtarak dolandı-

ranlar, alışveriş vaatleri ile yapılan do-
landırıcılık gibi pek çok suçun da, özel-
likle yabancı uyruklu kişilerin üzerine 
çıkarılan telefon hatları ile yapıldığı 
fark edildi. Telefon görüşmeleri ve ki-
ralanan hesaplara para yatmasından 
sonra, telefonlara bir daha ulaşılama-
dığı da öğrenildi. 

110 DOLANDIRICILIK  
OLAYI AYDINLATILDI 
Yaklaşık 4 aylık çalışma sonrasında, 

ülke genelinde yaklaşık 110 civarında 
faili belli olmayan nitelikli dolandırıcılık 
olayı da aydınlatılmış oldu. 

8 KİŞİ TUTUKLANDI, DİĞER  
DOSYALAR DA İNCELENİYOR 
Operasyon sürecinde, teknik takiple 

tespit edilen 8 kişi tutuklanarak, suç 
isnat edilen yerlerdeki cezaevlerine sevk 
edilirken, 110’u bulan ve daha fazlasını 
bulacağı tahmin edilen dolandırıcılık 
olayları ile alakalı, olası zanlılar hakkında 
edinilen bilgiler çerçevesinde incelemeler 
başlatıldı. (İHA)

Gündem 720 Ocak 2023 Cuma

Yargıtayda terör davalarının 
temyiz incelemesine bakan Yargıtay 
3. Ceza Dairesi, 2022’de 10 bin 
373 terör dosyasına ilişkin hüküm 
kurdu. Yargıtayın daha önce 23’er-
den 46 olan daire sayısının 12 hu-
kuk, 12 ceza olmak üzere 24’e in-
dirilmesi hedefi doğrultusunda te-
rörle yetkili olan Yargıtay 16. Ceza 
Dairesinin adı Yargıtay 3. Ceza 
Dairesi olarak değiştirilirken, dai-
relerin yeni görevlerine ilişkin hü-
kümler de 9 Temmuz 2021’de Res-
mi Gazete’de yayımlandı. Bu kap-
samda, darbe ve terör örgütü kap-
samındaki dava dosyalarının temyiz 
incelemelerini sürdüren Yargıtay 
3. Ceza Dairesi, 2022’de 10 bin 
373 dosyada hüküm tesis etti. Bu 
dosyalardan 7 bin 975’i FETÖ, 
1406’sı PKK, 992’si ise DEAŞ, El 
Kaide ve DHKP-C gibi örgütlere 
ilişkin oldu. Daire, 2022’de temyiz 
incelemesini yaptığı FETÖ kapsa-
mındaki davalardan 3 bin 802’sinde 
onama, 658’inde düzeltilerek ona-
ma, 2 bin 812’sinde bozma kararı 
verirken, diğer dosyalarda ise kıs-
men onama/kısmen bozma, bir-
leştirme, iade ve çeşitli kararlara 
hükmetti. PKK’ya ilişkin 1406 dos-
yadan 645’inde onama, 78’inde 
düzeltilerek onama kararı veren 
Daire, 333 ise bozma kararı verdi. 
Daire, diğer dosyalarda da kısmen 
onama/kısmen bozma, birleştirme, 
iade kararlarına imza attı. Yargıtay 
3. Ceza Dairesi, 2023’e devreden 
48 binden fazla derdest dosya ile 
Yargıtaydaki en fazla iş yükünün 
bulunduğu daire olarak kayıtlara 
geçti. Geçen yıl 40 bin 532 dosyanın 
geldiği Daire, 20 üye ve 61 tetkik 
hakim ile Yargıtaydaki en kalabalık 
mevcuda sahip daireler arasında 
yer alıyor. (AA)

Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığından, eski Ülkü Ocakları Eğitim 
ve Kültür Vakfı Başkanı Ateş’in öl-
dürülmesi soruşturmasına bakan 
Cumhuriyet savcısının değiştiril-
mediğini ve soruşturmanın iki savcı 
tarafından yürütülmesinin karar-
laştırıldığı bildirildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığından, eski Ülkü Ocakları Eğitim 
ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacet-
tepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesi 
soruşturmasına bakan Cumhuriyet 
savcısının değiştirilmediğini ve so-
ruşturmanın iki savcı tarafından 
yürütülmesinin kararlaştırıldığı 
bildirildi. Başsavcılıktan yapılan 
açıklamada, Ateş’in öldürülmesine 
ilişkin yürütülen soruşturmayla il-
gili bir kısım haberler üzerine, ka-
muoyunun doğru bilgilendirilmesi 
bakımından açıklama yapılmasına 
ihtiyaç duyulduğu belirtildi. “So-
ruşturmada Cumhuriyet savcısının 
değiştirildiği şeklindeki haberlerin 
gerçeği yansıtmadığı gibi olayın 
kapsamına binaen mevcut Cum-
huriyet savcısına ilaveten bir savcı 
daha görevlendirilerek iki Cum-
huriyet savcısının soruşturmayı 
birlikte yürütmesi kararlaştırıldığı” 
bildirilen açıklamada, evrakın ge-
tirildiği tarihte nöbetçi başsavcı 
vekilince yürütülen soruşturmanın 
koordinasyonunun, başsavcılığın 
iş bölümü çerçevesinde suç vasfı 
ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili 
başsavcı vekiline verildiği kayde-
dildi. Açıklamada, “Halihazırda so-
ruşturma kapsamında 13 şüpheli 
tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında 
ise adli kontrol tedbiri uygulan-
mıştır ve soruşturma titizlikle yü-
rütülmektedir.” bilgisi verildi. (AA)

Dolandırıcılık olayından yola 
çıkıldı, 110 vaka çözüldü
Yalova’da bir vatandaşın 
35 bin lira 
dolandırıldığını beyan 
etmesinin ardından 
Jandarma KOM’un 4 
ayrı ilde yaptığı 
operasyonlarda, 110 
civarında faili 
bulunamamış 
dolandırıcılık vakası 
aydınlatıldı. Olaylarla 
ilgili gözaltına alınan 8 
kişi çıkarıldıkları adli 
makamlarca tutuklandı.

12 Eylül 2022’de başlayan 2022-
2023 eğitim öğretim yılının birinci 
dönemi bugün sona erecek. İlk ve 
ortaöğretim kurumlarındaki yak-
laşık 19 milyon öğrenci, eğitim-
öğretim yılının yarıyıl tatilini yap-
mak üzere bugün karnelerini alacak. 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen 
yıl düzenlediği yaz okulu kapsamını 
genişleterek, bu yıl ilk kez yarıyıl 
tatilinde de ücretsiz kurs açacak. 
Bu kapsamda, ilk kez “kış” döne-
minde de uygulanacak ücretsiz 
kurslar, öğrencilerin bugün karne 
almasının ardından 21 Ocak Cu-
martesi başlayacak ve 5 Şubat Pazar 
gününe kadar devam edecek. Yarıyıl 
tatilinde eğlenceli ve yenilikçi öğ-
renme yaklaşımlarını içeren ücretsiz 
kurslar, “bilim”, “sanat”, “matema-
tik” ve “İngilizce” olmak üzere 4 
alanda açılacak. Öğrenciler ve öğ-
retmenler, bulundukları illerde açı-
lan kurslardan yararlanabilecek. 

KARNEDEN SONRA  
DİJİTAL MATERYALLER  
KULLANIMA AÇILACAK 
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul 

kademeleri için yarıyıl tatiline özel 
5 ayrı dijital materyal de ilk kez 
öğrencilerin kullanıma sunulacak. 
MEB, yeni dijital eğitim materyal-
lerini, yarından itibaren karne alan 
öğrenciler için resmi internet si-
tesinden kullanıma sunacak. Üc-
retsiz kurslarda kullanılacak ma-
teryaller de her seviyedeki öğren-

cinin gelişimi gözetilerek hem öğ-
retici hem de keyifli vakit geçir-
mesini sağlayacak şekilde tasar-
landı. Yeni yaklaşımların kullanıl-
dığı programda, eğlenceli ve günlük 
yaşamla ilişkili, yaparak-yaşayarak 
öğrenme sürecini kapsayan ve öğ-
rencilerin ihtiyaçlarına göre fark-
lılaştırılmış ve zenginleştirilmiş 
içerikler yer aldı. MEB, yarıyıl ta-
tilinde düzenlenecek lise kademe-
sine yönelik kurslarda, yenilikçi 
yaklaşımlar içeren yeni matematik 
programını da ilk kez hazırladı. 
Bu kademeye yönelik kurslarda 
öğrenciler, şifre biliminin temel-
lerini öğrenecekleri etkinliklerle 
kendi şifre algoritmalarını oluştu-
racak. “Verilerin serüveni” başlıklı 
etkinliklerde ise öğrencilerin veriyi 
toplayıp analiz edecekleri ve çıka-
rımda bulunacakları içerikler ha-
zırlandı. Bakanlık, kurslarda uy-
gulanacak yeni matematik dersi 
programının uygulanması için yeni 
materyalleri internet sitesinden 
yayımladı. 

BİLSEM’LERDE 55 FARKLI  
ATÖLYE KURULACAK 
BİLSEM’lerdeki bilim ve sanat 

kursları, 2 ve 12. sınıf aralığındaki 
tüm öğrencilere açık olacak. Ro-
botik, yapay zeka, yazılım geliş-
tirme, havacılık ve uzay, yenilene-
bilir enerji, bilimsel araştırma tek-
nikleri, akıl oyunları gibi alanlarda 
55 farklı atölye, Türkiye’nin farklı 
bölgelerinde öğrencilerle buluştu-
rulacak. Yaklaşık 19 milyon öğ-
rencinin karne alacağı iki haftalık 
yarıyıl tatilinin ardından ikinci dö-
nem, 6 Şubat’ta başlayacak 17-20 
Nisan 2023’te ise ikinci ara tatil 
dönemi olacak. Eğitim öğretim dö-
nemi, 16 Haziran 2023’te sona 
erecek. (AA)

Türkiye’de farklı düzey ve alanlarda eği-
tim alarak dünyanın çeşitli ülkelerinde ka-
riyerlerine devam eden “Türkiye Mezunları”, 
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) tarafından Şişli’de bir otelde gerçek-
leştirilen Türkiye Mezunları Forumu’nda 
bir araya geldi. Forumun açılışında konuşan 
YTB Başkanı Abdullah Eren, bir ülkenin 
güç tanımını yaparken, dış politikasında 
gücünü tarif ederken, bu gücü açıklayan o 
denklem içinde “askeri, istihbari güç” gibi 
bileşenler olduğunu söyledi. Bir ülkenin 
güç denklemindeki en büyük bileşenlerden 
birinin de insan kaynağı olduğunu aktaran 
Eren, bu insan kaynağının sadece kendi 
vatandaşlarından ibaret olmadığını, sınırları 
aşan bir gönül coğrafyasına da hitap ede-
bildiğini dile getirdi. Eren, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye, bulunduğu coğrafya 
itibarıyla tarihi ve kültürel geçmişi itibarıyla 
ve bugün sahip olduğu uluslararası siya-
setteki misyon itibarıyla, başta gönül coğ-
rafyası olmak üzere dünyanın dört bir ta-
rafındaki ülkelerde ve farklı kıtalarda, yüreği 
Türkiye’yle atan bir insan kaynağına sahiptir. 
Tabii bu büyük insan kaynağı, bu büyük 
gönül coğrafyası içinde en büyük kazanım-
larımızdan bir tanesi şüphesiz Türkiye’de 
eğitimini almış siz kıymetli Türkiye me-
zunlarımız.” 

“TÜRKİYE MEZUNLARININ  
VERİLERİNİ MUHAFAZA ETMEK  
İÇİN PORTAL OLUŞTURULDU” 
Foruma 60 ülkeden 200 mezunun ka-

tıldığını kaydeden Eren, 2 gün sürecek fo-
rumda 7 oturumda paneller düzenleneceğini 
aktardı. Eren, 2017 yılında başlattıkları 
Türkiye Mezunları çalışması kapsamında 
61 ülkede 122 Türkiye Mezunu buluşması 
yaptıklarını, Türkiye Mezunu Derneği sa-
yısını 34’e çıkardıklarını, 20 ülkede de 
Türkiye Mezunları Platformu bulunduğunu 
söyledi. En önem verdikleri konulardan bi-
rinin Türkiye mezunlarının Türkiye ile iliş-
kilerini koparmamaları olduğunu vurgulayan 
Eren, “Gönül bağımız çok önemli ama bir 
de bizim somut olarak teknik işbirliğine 
ihtiyacımız var. En önemli şey veriler. Tür-

kiye’den mezun olmuş mezunlarımızın ve-
rilerini anlamlı bir şekilde bir yazılım taba-
nında, bir veri tabanında muhafaza etmek 
için Türkiye mezunları portalını oluşturduk.” 
diye konuştu. 

“TÜRKİYE MEZUNLARI İLE  
GURUR DUYUYORUZ” 
Eren, 2022’de 171 ülkeden 170 bin baş-

vuru aldıklarını, 2023 başvurularının baş-
ladığını ve devam ettiğini aktardı. Her yıl 4 
bin civarında uluslararası öğrenciyi Türkiye 
bursları kapsamında Türkiye’ye getirdiklerini 
kaydeden Eren, şu an itibarıyla 15 binden 
fazla lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde 
öğrencinin Türkiye’de üniversitelerde eğitim 
aldığını belirtti. Forumda çok kıymetli me-
zunlar bulunduğunu anlatan Eren, hayatının 
en güzel yıllarını Türkiye’de geçirmiş, Tür-
kiye’nin uluslararası siyasette yürüttüğü 
politikaya gönülden inanarak bunu kendi 
ülkesinde savunan mezunlar olduğunu ak-
tardı. Eren, “Bizler Türkiye mezunları ile 
gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki Tür-
kiye’ye geldiniz, iyi ki Türkiye’de üniversite 
eğitimi aldınız ve bizler Türk insanı olarak 
iyi ki sizi tanıdık. Sizleri tanımış olmaktan 
dolayı çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı. 

“İKİ KARDEŞ ÜLKENİN  
İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEKTEN  
GURUR DUYUYORUM” 
Forumda konuşan Güney Kore Hanyang 

Üniversitesi Kültürel Antropoloji Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hee Soo Lee de 
doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih 
Bölümü’nde tamamladığını, 2 yıl Marmara 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde yardımcı 
doçent olarak görev yaptığını, daha sonra 
memleketine dönerek Güney Kore’de profesör 
olduğunu anlattı. 40 yıl sonra eğitim aldığı 
İstanbul’u tekrar ziyaret etmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Hee Soo 
Lee, “40 yıldır bir profesör olarak Türk kül-
türünü, tarihini öğrencilerime öğretmekten, 
Kore-Türkiye Dostluk Derneği’nin genel se-
kreteri olarak iki kardeş ülkenin ilişkilerini 
geliştirmekten son derece gurur duyuyorum.” 
dedi. Türkiye’nin Güney Kore’nin bugünkü 
seviyesine gelmesindeki katkılarına da işaret 
eden Prof. Dr. Hee Soo Lee, Türkiye’nin 
ayrıca Güney Kore’ye İslam dininin tohum-
larını da ektiğini vurguladı. İki gün sürecek 
Türkiye Mezunları Forumu’nun ilk gününde 
“Teknolojik Dönüşüm ve Kalıcı Değerler”, 
“Küresel Ekonomi ve Yeni Trendler”, “Sağlıkta 
Fırsat Eşitliği”, “Küresel Belirsizliklerin Eşi-
ğinde Dünyamızın Geleceği” başlıklarında 
paneller düzenlenecek. Forum, Türkiye Me-
zun Ödülleri programı ile sona erecek. (AA)

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar (YTB) Başkanı 
Abdullah Eren, “Türkiye, 
dünyanın dört bir tarafındaki 
ülkelerde ve farklı kıtalarda, 
yüreği Türkiye’yle atan bir insan 
kaynağına sahiptir.” dedi.

Okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve lisede okuyan 
yaklaşık 19 milyon öğrenci, 
bugünden itibaren birinci 
dönem karnelerini alarak 
yarıyıl tatiline girecek.

“Farklı kıtalarda 
yüreği Türkiye’yle 
atan bir insan  
kaynağına sahibiz”

Yarıyıl tatili için 
“karne zili” çalıyor

Başsavcılıktan  
Sinan Ateş cinayetiyle  
ilgili açıklama

Yargıtayda geçen 
yıl 10 binden fazla 
terör davasında 
karar verildi 



Şehrin sosyal donatı alanlarını art-
tırmak adına adımlar atan İnegöl Bele-
diyesi, imar planında uygun alan bu-
lunmasa da farklı çözüm yollarıyla ço-
cuklar için alanlar oluşturmaya gayret 
ediyor. Bu çerçevede Huzur Mahallesinde 
Botaş hatlarının geçtiği alanlarda çocuk 
oyun alanlarının kurulması adına gö-
rüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı. 
Ardından Park Bahçeler Müdürlüğü 
Mustafa Kemal Atatürk Caddesi ve 25. 
Sokakta iki ayrı alanda çocuk oyun alanı 
oluşturmak için çalışmalara başladı. 
Oyun alanı kısmı tamamlanarak hizmete 
giren ve çevre düzenlemeleri devam 
eden parklar ilk günden çocukların akı-
nına uğradı. 

BOTAŞ ALANLARI ÇOCUK  
OYUN ALANINA DÖNÜŞÜYOR 
Belediye Başkanı Alper Taban, bera-

berindeki heyetle birlikte her iki parkta 
da incelemelerde bulundu. İncelemeler 
sırasında açıklama da yapan Başkan Ta-
ban, “Bugün Huzur Mahallemizdeyiz. 
Bizim Huzur Mahallemizde çocuk oyun 
alanlarımızı çoğaltma noktasında bir 
hedefimiz vardı. Burada tabi ancak ya-
pılan planlamalarda şehir planlarına 

baktığımızda çocuk parkı olarak göste-
rilen yer hiç yok. Var olan bir iki tane 
vardı onları da daha önce yapmıştık geç-
miş dönemlerde. Bizler de bu bölgede 
Botaş hatlarımızın geçtiği alanlarda yet-
kililerle de görüşerek basit uygulamalar 
diyebileceğimiz uygulamalarla bu nok-
talarda kullanıma izin verildi. Botaş yet-
kililerimize de teşekkür ediyorum” dedi. 

“HUZUR MAHALLEMİZDE  
BU ALANLARI  
ARTTIRMAK İSTİYORUZ” 
Hayata geçirilen projelerle ilgili de 

bilgiler veren Başkan Taban, şöyle de-
vam etti: “Biz bugün Huzur Mahalle-
mizde iki çalışmamızı yerinde inceledik. 
Bir tanesi Atatürk Caddesi üzerindeki 
yerimizdi, diğeri de 25. Sokakta bulu-
nan alanımız. Bu noktalarda biz ço-

cuklarımız 
için oyun 
a l a n l a r ı 
oluştura-
rak iki ayrı 
parkı kul-
lanıma aç-
mış bulu-
nuyoruz. Özellikle oyun parklarının 
alt kısmında kum havuzları şeklinde 
zemin oluşturduk. Çocuklarımız bu-
raları güzel şekilde kullanacaklar. Hu-
zur Mahallemizde bu alanları arttırmak 
adına arkadaşlarımızla çalışmalarımızı 
yapıyor olacağız. Çocuklarımız da bu-
raları en güzel şekilde kullanacaklar.” 
“Sadece çocuk oyun alanları üzerinde 
çalışmıyoruz. Altyapı olarak da çalışı-
yoruz, yol kaplamaları da yapıyoruz, 

diğer ihtiyaçlarımızı da gidermek adına 
burada çalışmalarımıza devam ediyo-
ruz. Ancak Huzur Mahallemizde çocuk 
oyun alanı isteği çok fazlaydı, iki parkla 
bu talebe karşılık vermiş olduk. De-
vamında da başkaca yapacağımız ça-
lışmaları sürdüreceğiz. Öncelikle ço-
cuklarımıza parklarımızın hayırlı ol-
masını diliyorum. Sonrasında da tüm 
mahalle sakinlerimize hayırlı olsun 
dileklerimi iletiyorum.” (İHA)
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Yazı İşleri Müdürü   
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2699

Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Huzur Mahallesine 
2 yeni park 

İnegöl Belediyesi, 
Huzur Mahallesinde  
2 ayrı noktada çocuk 
oyun alanı yapımını 

tamamladı. Çevre 
düzenlemeleri devam 

eden parklara 
çocuklar ilk günden 

akın ederken, 
Belediye Başkanı 

Alper Taban parkları 
ziyaret ederek “Huzur 

Mahallemizde bu 
alanları arttırmak 

istiyoruz” dedi.

Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 
alacaklısına Pitbull köpeği ile saldırma talimatı 
verdiği iddia edilen baba-oğula ‘silahla kasten ni-
telikli şekilde yaralama’ suçundan 4 yıl 6’şar hapis 
cezası istemiyle dava açıldı. Baba Mehmet Murat 
Ö. ise haklarında çıkan iddiaları yalanlayarak 
şunları söyledi, “Erol D.’nin eşi, benim eşimin 
yaklaşık 20 yıllık arkadaşı. Ben 
elden para verdim. BİTCOİN’de 
parayı kaybettikten sonra bana 
bir iftira attı, parayı vermemek 
için. İş yerime geldi, bana ha-
karet etti. Benim iş yerimde 
hamallık yapan Ender G. adın-
daki çalışanım makineleri sök-
mek için benimle geldi. O gün 
makineleri sökeceği için köpeğiyle beraber 

biz gittik aldık. Erol D. bize ağzına gelen her şeyi 
saydı. Araya Ender G. girdi. Tartışmalarıyla birlikte 
Erol D., Ender G.’ye yumruk vurur vurmaz burnu 
kanadı. Bizde köpeği zapt edemedik. Talimat 
verdiğimiz iddiası doğru değil. Ender’i tutuyoruz 
köpek bize saldırıyor. Oğlum bizden daha cesaretli 
çıktı. Köpeği biz tuttuktan sonra sokağa çıkarak 
gitti” dedi. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla 
birlikte yargılamaya ileriki günlerde başlanacak. 
Olaydan sonra Erol D. yaptığı röportajda, “Meh-
met Murat Ö. ben şehir dışındayken ailevi prob-
lemleri olduğu için eşiyle evime geldi. Evimde 
problem çıkarınca eşim de beni aradı. Kendisinin 
evimden çıkmasını istedim. Bana küfür ve teh-
ditler savurdu. Bursa’ya geldiğimde beni ko-
nuşmak için kafeye çağırdı. Kafeye gittiğimde 
beni oğlu karşıladı. Oğlu beni babasının olduğu 
bir işyerine götürdü. Arkadaşıyla beni bekli-
yormuş. Daha sonra bana neden selam vermedin 
? diyerek saldırmaya başladılar. Kafamda sopa 
kırdılar, ardından kapıyı açtılar. Karşımda Pitbull 

cinsi köpek gördüm. Köpeğe 
bana saldırması için komut 
verdiler. Köpekle mücadele 
ederken beni yere yatırıp 
öldürmeye teşebbüs ettiler. 
Kollarım parçalandı. Bir 
şekilde kendimi dışarı atıp 
çevredekilerden yardım 
almayı başardım. En kısa 

zamanda adalet karşısında he-
sap vermelerini istiyorum” dedi. (AA)

“Köpeğe 
saldır talimatı 
vermedim”
Bursa’da Pitbull köpek ile 
alacaklısına saldırma talimatı 
verdiği iddia edilen tekstilci 
Mehmet Murat Ö. iddialara 
açıklık getirdi.Namık Kemal Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dr. Ayhan 
Eralp, İyilik Sağlık Elçileri Derneğinin 
düzenlediği konferansta okumanın 
önemini anlattı. 

Sivil Toplumla İlişkiler Müdür-
lüğünün destekleri, İznik Kayma-
kamlığı ve İznik Belediye Başkanlı-
ğının himayelerinde dernek tarafın-
dan yürütülen “Birlikte Gelişim Pro-
jesi” devam ediyor. Proje kapsamında 
Dernek Başkanı Mehmet İlker Ünal 
ve dernek yönetiminin ev sahipliğinde 
“Okumak, Olmak, Oluş(tur)mak” 
başlıklı konferans gerçekleştirildi. 
İznik’teki her lise için bir konferans 
planlayan derneğin bu kapsamdaki 
ilk konferansına, İznik Anadolu Lisesi 
öğrencileri katılım sağladı. Dr. Öğr. 
Üyesi Eralp, Belediye Konferans Sa-
lonu’ndaki konferansta lise öğren-
cilerine tavsiyelerde bulundu. İnsanın 
varlık koşullarının sadece “biyolojik 
çerçeve”ye indirgenmesinin, onda 
var olan “manevi ve ruhsal tabaka”nın 
ihmal edilmesinin insanı kısıtlaya-
cağını belirten Eralp, “Okumak bizi 
oldurur, oluşturur ve başka şeyleri 
de oluşturmamızın imkan ve bilgisini 
sağlayarak varlık ve hadiselere tesir 
ederek daha yaşanılır ve güzel erdemli 
ve ilkeli bir dünya kurmamızı sağlar. 
Okumak bize insan olmanın imkan-
larını verir.” ifadesini kullandı. Prog-
rama, İznik Belediye Başkanı Kağan 
Mehmet Usta, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Muhammet Asil, Halk Eğitimi 
Merkezi Müdürü Yücel Doğan ile 
okul yöneticileri katıldı. (AA)

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl hayata 
geçirdiği projeler ile özel gereksinimli bireylerin 
sosyal yaşamın her alanında yer alabilmesine 
büyük katkı sağladı. Yıl boyunca düzenlenen 
destek, yol yardım, eğitim çalışmaları ve sosyal 
aktivite programları ile ulaşılan özel gereksinimli 
vatandaşların sayısı 30 bine yaklaştı. 

Bursa’da engelli vatandaşların sosyal hayatın 
her alanında rahatlıkla yer alabilmesi amacıyla 
birbirinden farklı projeleri devreye alan Büyükşehir 
Belediyesi, 2022 yılında da özel gereksinimli bi-
reylere yönelik pozitif ayrımcılık politikasından 
taviz vermedi. Özel gereksinimli bireylerin çeşitli 
branşlarda mesleki becerilerinin gelişmesine yar-
dımcı olmak ve engelli ailelerinin gündelik ha-
yatlarını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen 
kurslara, yıl boyunca 1858 öğrenci katıldı. Eğitim 
hizmetleri çerçevesinde bilgisayar, el sanatları, 
resim, müzik ve halk oyunları gibi derslere 
katılan engelli bireylerden 208’i halen kurslara 
devam ediyor. 

SOSYAL DESTEK 
Bursa’da ikamet edip ‘sosyoekonomik ye-

tersizlikten dolayı’ korunmaya, bakıma ve yardıma 
muhtaç kişi ve gruplara yönelik farklı sosyal 
destek programları düzenlendi. İşitme ve takip 
cihazları, protez-ortez, manuel ve akülü tekerlekli 
sandalye tedariki, hasta yatağı, hasta bezi, solu-
num aparatı, glütensiz gıda, Kart16 ve gıda ile 
afet durumlarında ev eşyası yardımlarını kapsayan 
destekler kapsamında, 6953 sosyal inceleme ya-
pıldı ve muhtaç kişilere 1742 adet tıbbi malzeme 
desteği sağlandı. Yine 17 ilçede 650 adet glütensiz 
gıda paketi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 

YOL YARDIM 
Engelli bireylerin ulaşım özgürlüğünün kı-

sıtlanmaması amacıyla tekerlekli sandalyelerin 
tamir ve bakımı, akü değişimi ve yedek parça 
ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan Büyükşehir Be-
lediyesi’nin Yol Yardım Hizmeti de (SEYYAH) 
büyük ilgi gördü. 2 adet hafif ticari araçla mobil 

olarak sağlanan hizmetten, 2022 yılında 1199 
kişi yararlandı. Bunun yanında vatandaşların 
sorunsuz bir şekilde gezebilmeleri ve akülü araç-
larını rahatlıkla şarj edebilmeleri amacıyla, şehrin 
farklı noktalarındaki dolum istasyonu sayısı 
20’ye çıkarıldı. Akülü ve manüel araç kullanan 
374 vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarına 
ulaşımı da özel liftli engelli araçları ile sağlandı. 

TURİZMDEN İSTİHDAMA 
Engelli çocuk ve ailelerinin Bursa’nın de-

ğerlerini yakından tanımalarına imkân sağlayan 
‘Engelsiz Turizm’ projesine katılım giderek ar-
tarken, özel gereksinimli bireylerin ‘iş fırsatlarına 
ulaşarak’ çalışma yaşamına dahil edilmesi amacıyla 
düzenlenen Engelsiz İstihdam Fuarı’na da 1200 
engelli vatandaş katıldı. Bunun yanında, ‘sportif 
etkinlikler yoluyla’ engelli bireyler arasında 
işbirliği, paylaşım ve kişilerarası ilişkilerin gelişmesi 
amacıyla düzenlenen spor etkinliklerine de yıl 
boyunca 771 kişi katıldı. Büyükşehir Belediyesi, 
danışmanlık hizmetlerinden spor aktivitelerine, 
eğitim çalışmalarından sosyal desteklere kadar 
birçok farklı etkinlikle 28 bin 794 özel gereksinimli 
bireye ulaştı. 

ENGELSİZ ŞEHİR BURSA 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 

Aktaş, ‘Engelsiz şehir Bursa’ vizyonu doğrultu-
sunda ‘engelli vatandaşların hizmete erişimi 
noktasındaki tüm engellerin kaldırılması için’ 
yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Dünya nüfu-
sunun yaklaşık yüzde 15’inin farklı engellilik 
durumlarına sahip olduğunu hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak engelli va-
tandaşlarımızın karşılaştığı sorunlara dikkat 
çekmek ve çözüm üretmek için projeler gelişti-
riyoruz. Engelsiz şehir Bursa vizyonumuz doğ-
rultusunda ‘Bu şehirde engel yok’ diyerek, so-
rumluluk alanımızdaki kaldırım, yol, üst ve alt 
geçit, tarihi ve turistik mekanları engelli bireylerin 
kimseye ihtiyaç duymadan kullanabileceği hale 
getiriyoruz” dedi. (Bülten)

‘Engelsiz Bursa’ mesaisi

Uludağ Alanı 
Başkanlığı Yasası 
kabul edildi

Uludağ alanı hakkındaki teklif 
kabul edilerek yasalaştı. 

TBMM Genel Kurulu’nda AK 
Parti Bursa milletvekili Efkan Ala ve 
43 milletvekilinin imzasıyla sunulan 
Uludağ Alanı Hakkında Kanun Teklifi 
görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin 
sonunda teklif kabul edilerek yasalaştı. 
Kabul edilen maddelere göre, Uludağ 
Alanı’na kontrollü girişi ve alanın gü-
venliğinin sağlanması esas olacak. 
Uludağ Alanı’nda korunması gereken 
taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına 
ilişkin yapılacak her tür plan, proje, 
uygulama, iş ve işlemler, Uludağ Alan 
Komisyonu kararları uyarınca yürü-
tülecek. Uludağ Alanı’nda yapılacak 
uygulamalar; meri planlar, geçiş dö-
nemi koruma esasları, kullanma şart-
ları Uludağ Alan Komisyonu karar-
larına göre yürütülecek. Uludağ Ala-
nı’nda her türlü aykırı uygulamanın 
giderilmesini sağlamak, aykırı uygu-
lamaya konu yapı ve tesisleri yıkmak 
veya yıktırmak Uludağ Alan Başkan-
lığının yetkisinde olacak. Uludağ Ala-
nı’nda kömür ve akaryakıt depoları, 
sanayi ve benzeri tesisler kurulama-
yacak. Uludağ Alanı’nda bulunan Ha-
zine ile kamu kurum ve kuruluşlarının 
özel mülkiyetindeki taşınmazların 
satışı, trampası, kiraya verilmesi, iş-
letilmesi, işlettirilmesi, ön izin veril-
mesi ve üzerlerinde irtifak hakkı ku-
rulması, devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerin kiraya verilmesi, iş-
letilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kul-
lanma izni verilmesi gibi işlemler 
Uludağ Alan Başkanlığının uygun 
görüşü alınarak yapılacak. Uludağ 
Alanı’nda zilyetlik, imar veya ihya 
yoluyla toprak kazanılamayacak. Ulu-
dağ Alanı’ndaki yabani ağaçlık alan-
ların bakımı ve korunması ile yangın, 
hastalık ve zararlılarla mücadelede 
Tarım ve Orman Bakanlığınca destek 
ve iş birliği sağlanacak. Uludağ Alanı 
için özel yangın söndürme planı ya-
pılacak ve uygulanacak. (İHA)

İznik’te “Okumak, 
Olmak, Oluş(tur)mak” 
konferansı düzenlendi
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Pistorius yemin 
ederek göreve başladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem
Serim, İtalya'da yaşayan yaklaşık 50 bin
Türk vatandaşı ile Türkiye'deki 1000
İtalyan vatandaşının, ehliyetlerini tam
karşılığıyla değiştirebileceğini belirtti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem
Serim, komisyonda, Türkiye ile İtalya
arasında sürücü belgelerinin karşılıklı
tanınmasını öngören teklife ilişkin mil-
letvekillerine bilgi verdi. Türkiye'nin en
büyük 5. ticaret ortağı İtalya ile 2021'de
23 milyar dolar olan ticaret hacminin
2022'de rekor düzeyde artırılarak 26
milyar doların üzerine çıkarıldığını anla-
tan Serim, İtalya ile ikili ticaret hacmini
kısa sürede 30 milyar dolara taşımayı
hedeflediklerini bildirdi. Serim, "Ekono-
mik, ticari, insani ilişkilerimizdeki bu
gelişme karşılıklı hareketliliği ve seya-
hatleri de artırıyor. Bu noktada vatan-
daşlarımızın pratikte
karşılaşabilecekleri sorunları ortadan
kaldırmaya önem veriyoruz." diye ko-
nuştu. Serim, sürücü belgelerinin den-
kliğinin sağlanmasının, aşılması
gereken sorunlardan olduğuna işaret
etti. Türkiye'nin, uluslararası kara yolu
trafiğini kolaylaştırmayı ve güvenliği ar-
tırmayı amaçlayan Karayolu Trafik Kon-
vansiyonu'na taraf 85 ülkeden biri
olduğunu anımsatan Serim, konvansi-
yon uyarınca vatandaşların sürücü bel-
gelerinin, yurt dışında yalnızca 6 ay
geçerli kaldığını anlattı. Türkiye'de,
Türk vatandaşlarının yurt dışından al-
dıkları sürücü belgeleriyle 2 yıl, yabancı-
ların ise 6 ay araç kullanabildiğine
değinen Serim, bu sürenin sonunda ya-
bancı sürücü belgesinin değiştirilmesi
gerektiğini belirtti. (AA)

Türkiye ile İtalya arasında
sürücü belgeleri tanınıyor

Filistin Esir-
ler Cemiyetin-

den yapılan
açıklamaya
göre İsrail,
mahkumi-
yetini ta-
m a m l a -
yan Yu-
nus'u ser-
best bı-
raktı. Öz-

gürlüğe kavuşan 65 yaşındaki Yunus,
hapishaneden çıktıktan sonra Um-
mu'l-Fahm kentine bağlı Ara belde-
sindeki ailesinin evine gitti. Mahir
Yunus, burada ailesi ve yakınlarının
bulunduğu onlarca kişi tarafından se-
vinç ve zılgıtlarla karşılandı. Yunus,
burada yaptığı açıklamada, tüm Filis-
tinli tutukluların özgür kalması dile-
ğinde bulunarak, "Halkımızın birlik
olmasını ve 40 yıllık tutukluluğun ar-
dından ülkemin özgürleşmesini te-
menni ediyorum." ifadesini kullandı.

ANNEDEN OĞLUNA 
OSMANLI NİŞANI 

BULUNAN ABA
Mahir Yunus'un annesi

Vidad da oğlunun serbest
kalmasından duyduğu se-
vinci dile getirerek, "Allah

her tutuklunun böyle ser-
best kalmasını sağlasın
ki benim yaşadığım se-

vinci yaşasınlar." dedi.
Hayatının neredey-

se yarısını oğlunun
ö z g ü r l ü ğ ü n ü
bekleyerek ge-
çiren 83 yaşın-
daki anne, Al-

lah'a şükrederek Filistinli tüm tu-
tukluların serbest kalması için dua
etti. Üzerinde Osmanlı döneminde
dedesine verilen nişanın bulunduğu
abayı oğluna hediye eden Vidad, "El-
bisenin üzerinde Türkiye simgesi var.
Bu annemin babasından bana kal-
mıştı. Türkler tarafından kendisine
giydirilmişti. Dolayısıyla oğluma ta-
rihimizi giydirdim." diye konuştu.
Ocak 1958'de dünyaya gelen Filistinli
Mahir Yunus, "İsrailli bir askeri ka-
çırdığı" ve "öldürdüğü" suçlamasıyla
müebbet hapis cezasıyla, 18 Ocak
1983'ten beri cezaevinde bulunuyor-

du. Yunus'un cezasının 40 yıl olarak
belirlendiği kaydedildi. Yunus, birkaç
gün önce yazdığı mektupta, "Mese-
lelerimizi konuşmak üzere bir araya
gelebileceğimiz şuur ve marifet sahibi
genç nesli görmek için heyecanlıyım.
Halkım için fedakarlık yaptım. Burada
hala hayattayım ve iki gün sonra ye-
niden doğacağım." ifadelerine yer
vermişti. Mahir Yunus'un amcasının
oğlu 66 yaşındaki Kerim Yunus da
İsrail hapishanelerinde geçen 40 yılın
ardından 5 Ocak'ta hafta özgürlüğüne
kavuşmuştu. (AA)

İsrail'de çaptırıldığı müebbet hapis cezasının ardından 40 yıllık
mahkumiyetini tamamlayan Filistinli Mahir Yunus, tahliye edildi.

40 yıllık değişim 

Almanya’nın yeni Savunma Bakanı
Boris Pistorius, Cumhurbaşkanı Frank
Walter Steinmeier’den atama belgesini
aldıktan sonra Federal Meclis'te yemin
ederek göreve başladı.
Almanya’nın yeni Savunma Bakanı
Boris Pistorius, bu sabah Almanya
Başbakanı Olaf Scholz ve selefi Chris-
tine Lambrecht ile Bellevue Sarayı’na
giderek Cumhurbaşkanı Steinme-
ier’den Savunma Bakanlığı görevine
getirildiğine ilişkin atama belgesini
aldı. Steinmeier, burada yaptığı konuş-
mada ,Rusya’nın Ukrayna’ya acımasız
bir şekilde saldırmasının milyonlarca
insanın acılar yaşamasına neden ol-
duğu ve Avrupa güvenlik düzenini
tahrip ettiğini belirtti. Tehditler ve jeo-
politik değişimlerin olduğu ortamda
Alman ordusunu caydırıcı ve savun-
maya hazır hale getirmenin çok
önemli olduğunu vurgulayan Steinme-
ier, “Avrupa'nın ortasında güçlü bir
ülke olarak sadece kendimize yönelik
değil başkalarına karşı da sorumlulu-
ğumuz var. Yalnız değiliz, ortaklarla it-
tifak içindeyiz. Bu ortaklar bize
güvenmeli ve güvenecekler." şeklinde
konuştu. Pistorius’un Almanya’nın
uzun zamandan beri tanımadığı bir
tehdit ve tehlike durumunda bakanlığı
devraldığını belirten Steinmeier, “Gele-
cekteki tüm zorluklar ve gerekli re-
formlar için şimdi sakin bir kafaya,
güçlü yönetime, net bir dile ve siyasi
tecrübeye ihtiyacınız var." dedi. Stein-
meier, Pistorius'un bunların hepsine
sahip olduğunu, Aşağı Saksonya Eya-
leti İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı
10 yıl boyunca ve diğer zorlu siyasi gö-
revlerde gösterdiğini kaydetti.
Boris Pistorius’u yeni görevinden do-
layı tebrik eden Cumhurbaşkanı Stein-
meier, görevinden ayrılan Christine
Lambrecht’e de verdiği hizmetlerden
dolayı teşekkür etti. Daha sonra Belle-
vue Sarayı’ndan ayrılan Pistorius, Fe-
deral Meclise geldi ve yemin ederek
göreve başladı. (AA)

Nauseda: ‘‘Türk dostlarımızla
çok iyi bir işbirliğimiz var’’

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nau-
seda, "Türk dostlarımızla çok iyi bir işbir-
liğimiz var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile çok iyi kişisel ilişkim var ve
temmuzdaki NATO zirvesinde kendisini
Vilnius'te ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyo-
rum. Türkiye, NATO topluluğumuzun çok
önemli bir üyesi." dedi. Dünya Ekonomik
Forumu'na (WEF) katılmak üzere geldiği
İsviçre'nin Davos kasabasında, AA muha-
birine değerlendirmelerde bulunan Cum-
hurbaşkanı Nauseda, son dönemde yaşanan
küresel ekonomik krizden her ülke gibi
etkilendiklerini anlattı. Türkiye ile askeri
alandaki işbirliğini geliştirmenin önemli
olduğuna değinen Nauseda, gelecekte
birçok farklı alanda daha
geniş kapsamlı or-
taklıklar öngördü-
ğünü belirtti.
Nauseda, "Türk
dostlarımızla çok
iyi bir işbirliğimiz
var. Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip
Erdoğan ile çok iyi
kişisel ilişkim var ve
temmuzdaki NATO
zirvesinde kendisini
Vilnius'te ağırlamayı sa-
bırsızlıkla bekliyorum.
Türkiye, NATO toplulu-
ğumuzun çok önemli
bir üyesi." ifa-
delerini

kullandı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle
dünya genelinde yaşanan gıda krizinde
Türkiye'nin arabulucu rolüne de övgüde
bulunan Nauseda, "Türkiye'nin Ukrayna
tahılını birçok ülkeye ihraç edecek kanallar
bulma çabalarını gerçekten takdir ediyorum,
Türkiye'nin gıda güvenliğine katkıda bu-
lunmaya devam etmesini umut ediyorum."
dedi. Nauseda, Litvanya'nın da Polonya
ve diğer ülkeler üzerinden Baltık limanlarına
gönderilen Ukrayna tahılının alternatif
dağıtım kanallarına sahip olduğu için bu
ihracat planlarına katkıda bulunduğuna
işaret ederek, "Bu konuyla hepimiz uğra-
şıyoruz ve bu noktada birlik olmak çok
önemli." değerlendirmesini yaptı.Dünya
enerji piyasasında arz-talep dengesinde
boşluk yaşandığını, bunun da enerji fiyat-
larını arttırdığını aktaran Nauseda, Lit-
vanya'nın Rusya-Ukrayna savaşının orta-
sında Rus gazına olan bağımlılığını kestiğini
anımsattı. Son 20 yıldır bazı özel projeleri
uygulamak ve bunun altyapısını düzenle-
mek için büyük adımlar atan Litvanya'nın
Baltık kıyısındaki yüzer Klaipeda LNG ter-
minalini kullanmasının, Rus enerji teda-
rikçileriyle bağlarını koparmasına yardımcı
olduğunu belirten Nauseda, "Artık Rus

ham petrolü almıyoruz. Mazeikiai'de
çok fazla miktarda ham petrol bu-

lunan büyük bir petrol rafinerimiz
var. İsveç ve Polonya ile elektrik
bağlantıları kurduk, bu da bize
Rus enerji arzına bağımlı olma-

mamıza imkan veriyor." diye
konuştu. Enerji alanında uy-
gulamaya karar verdikleri bü-
tün projeleri hayata geçirdik-

lerini vurgulayan Nauseda, bu
durumun da kendilerini geçen
nisanda Rus enerji tedarikçi-
leriyle bağları koparma sonu-

cuna götürdüğünü söyledi.
(AA)

Litvanya Cumhurbaşkanı
Nauseda, "Türk dostlarımızla
çok iyi bir işbirliğimiz var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile çok iyi kişisel
ilişkim var ve temmuzdaki
NATO zirvesinde kendisini
Vilnius'te ağırlamayı
sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Zelenskiy: ‘‘En acımasız 
çatışmaların merkezi Donbas'tır’’

Zelenskiy, gece saatlerinde
paylaştığı günlük görüntülü
mesajıyla Ukrayna halkına ses-
lenerek yaklaşık 11 aydır de-
vam eden Rusya-Ukrayna sa-
vaşıyla ilgili gelişmeleri değer-
lendirdi. Son dönem-
lerde olduğu gibi
en ağır çatışma-
ların Ukray-
na'nın Donbas
bölgesinde de-
vam ettiğini ifa-
de eden Zelens-
kiy, "En acımasız
ve ilkeli çatışma-
ların merkez yeri
Donbas'tır." dedi.
Ortak ülkelerin
Ukrayna'ya sağ-
ladığı silah des-
teğin önemini
vurgulayan Ze-
lenskiy, Kana-
da'nın de ülkesi
için bir silah yar-
dım paketi hazır-
ladığını anlattı.

Zelenskiy, "Yakın gelecekte savunmamızı
desteklemek için yeni ve gerçekten ihtiyaç
duyduğumuz adımların atılacağını bili-
yorum." diye konuştu.

HELİKOPTER KAZASINDA 
14 KİŞİ ÖLDÜ, 25 KİŞİ 
YARALANDI

Konuşmasında, başkent Kiev böl-
gesine bağlı Brovari kentinde bu sabah

saatlerinde meydana gelen helikopter
kazasında Ukrayna İçişleri Bakanı
Denis Monastırskiy ve ekibinin ha-
yatını kaybettiğini hatırlatan Ze-
lenskiy, kaza sonucu 14 kişinin öl-
düğü, 25 kişinin de yaralandığını

kaydetti. Bakan Monastırskiy ile yar-
dımcıların bulunduğu helikopte-

rin Brovari'de bir okulun üze-
rine düştüğünü aktaran Ze-
lenskiy, olay yerindeki ara-

ma ve kurtarma çalışma-
larının 9 saat sürdüğünü
söyledi. Zelenskiy, ka-
zada yaşamını yitirenler
arasında 1, yaralıların
arasında ise 11 çocu-

ğun yer aldığını be-
lirtti. Kaza ile ilgili
soruşturmanın
başlatıldığına işa-
ret eden Zelens-
kiy, "SBU (Ukray-

na Güvenlik Ser-
visi), bu korkunç olay

hakkında cezai işlem
başlattı." dedi. (AA)

Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya
kaşı ülkesinde devam eden
savaş kapsamında en ağır
çatışmaların Donbas bölgesinde
yaşandığını belirtti.
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Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin,
takım olarak ilk yarıya oranla hem fiziksel

hem de mental açıdan önde olduklarını
söyleyerek, "Tahmin ediyorum bu sahaya

da yansıyacak. İlk devreden daha iyi
olacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Bursaspor'da Teknik Direktör İsmail
Ertekin, Afyonspor maçı öncesi basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde
antrenman öncesi konuşan tecrübeli
çalıştırıcı, "Maçın son hazırlıklarını
yapıyoruz. Pazar günü iyi bir şekilde

çıkış yapıp, güzel başlangıç yap-
mak istiyoruz. Fiziksel ve
oyun olarak daha iyi bir Bur-
saspor’u sahaya yansıtmaya
çalışacağız. Kafamızda 11

oluşuyor. Ama futbolda anlık
şeyler de gelişebiliyor. Bir ba-

kıyorsunuz terslikler oluyor, karşı
takımı izliyorsun ona göre önlem
alıyorsun. Ama genel anlamda ka-
famızdaki 11 oluşmuş gibi gözü-

küyor" dedi.
"BURSASPOR’DA 

OYNAMAK İSTEYEN 
ÇOK FUTBOLCU VAR"
Transfer tahtası hakkında da ko-

nuşan Ertekin, "Transfer tahtası açılırsa,
Bursaspor büyük takım Türkiye’de Bur-
saspor’da oynamak isteyen birçok futbolcu

var. Yöneticilerimiz o konuda aynı gün
aynı saatte o işleri becerebilirler. Biz

de o takviyeleri yapabiliriz. Kim-
senin şüphesi olmasın" dedi.

Bursaspor Teknik Direk-
törü İsmail Ertekin, takı-

mın ilk yarıdaki perfor-
mansı ile yaptığı kı-

yasta, "Şu an itiba-
riyle ilk devreyi yo-

rumladığımız za-
man genel an-

lamda bazı
maçlarda

kötü puanlar kaybettik. Çok kü-
çük hatalarla kaybettiğimiz pu-
anlar var. İkinci yarıda o puan-
ların biraz daha fazlasını almayı
planlıyoruz ama futbol iki kere
ikinin dört etmediği bir oyun.
Lakin takım olarak ilk yarıya
oranla hem fiziksel hem de
mental açıdan bir tık önde-
yiz. Tahmin ediyorum ki bu
sahaya da yansıyacak. İlk
devreden daha iyi olacağı-
mızı söyleyebilirim" şeklinde
konuştu.

"ÖZER HURMACI BİZE 
KATKIDA BULUNACAK 
GİBİ DURUYOR"
Bursaspor Teknik Direktörü

İsmail Ertekin, yeşil-beyazlı ta-
kımla birlikte tekrar futbola dö-
nen Özer Hurmacı ile ilgili dü-
şüncelerini paylaştı. Ertekin,
"Özer bize katkıda bulunacak
gibi gözüküyor. Çağatay Yılmaz
da öyle. Hasan Ayaroğlu’nu da
unutmamak lazım. Her gelen
oyuncu takıma katkı sağlayacak-
tır. Özer’in tecrübesi, gençlerin
enerjisi bize güç kuvvet vercektir.
Şu an itibariyle hepsinden son
derece memnunum. İnşallah
bizleri utandırmazlar"
ifadelerini kullandı.

'Furkan Emre
Ünver’in durumu ne?'
sorusuna ise Ertekin,
"Belindeki arıza ufak te-
fek devam ediyor ama Pazar
günü oynayacaktır" diye cevap
verdi. (İHA)

Afyonspor maçı
hazırlıkları

devam ediyor
TFF 2. Lig'in 21. hafta-

sında sahasında Afyons-
por ile karşılaşacak olan
Bursaspor, Özlüce İbra-

him Yazıcı Tesisleri Mesut
Şen Sahası'nda yaptığı an-

trenman ile bu maçın ha-
zırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör İsmail

Ertekin gözetiminde yapı-
lan idman, ısınma ve ko-

ordinasyon hareketleriyle
başladı. İkinci bölümde

topu koruma oyunları oy-
nayan futbolcular, an-

trenmanı taktik çalışma-
lar yaparak noktaladı.
Bursaspor, hazırlıkla-

rını bugün öğle saatlerin-
de yapacağı antrenman ile

sürdürecek.

İtalya Süper Kupası İnter’in!

Suudi Arabistan'ın başkenti Ri-
yad'daki Kral Fahd Stadı'nda oynanan
final müsabakasında, 2021-
2022 sezonu İtalya Birinci
Futbol Ligi (Se-
rie A)

şampiyonu Milan ile İtalya Kupası galibi
Inter kozlarını paylaştı. Mücadeleye
hızlı başlayan Inter, 10. dakikada Fe-
derico Dimarco'nun ayağından bulduğu
golle 1-0 öne geçti. Inter, 21. dakikada
Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko'nun
attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı

bu skorla önde tamamladı. İkin-
ci yarıya Milan baskılı başlasa

da aradığı golü bula-
madı. In-

ter'in

Arjantinli santrforu Lautaro Martinez,
77. dakikada maçın skorunu 3-0 olarak
tayin eden golü attı. Bu arada, Inter'de
mücadeleye ilk 11'de başlayan milli
futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 84. daki-
kada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.
Inter, üst üste 2'nci, toplamda ise 7.
kez bu kupayı kazanma başarısı gös-
terdi. Inter Teknik Direktörü Simone
Inzaghi, başında bulunduğu mavi-siyahlı
takımla üst üste 2'nci kez İtalya Süper
Kupası'nı kazanmayı başardı. Inzaghi,
Lazio'yu çalıştırırken kazandığı 2 ku-

payla beraber, kariyerindeki İtalya
Süper Kupa sayısını 4'e çıkardı.

Milli futbolcu Hakan Çalha-
noğlu, İtalya'daki kariye-

rinde 3. kupasını elde
etti. Çalhanoğlu, ge-

çen sezon İtalya
Süper Kupası

ve İtalya Ku-
pası'nı kal-

dırmıştı.
(AA)

İtalya Süper Kupası finalinde
Inter, ezeli rakibi Milan'ı 3-0
yenerek şampiyon oldu.

Alperen daha ne yapsın!

NBA'e 9 karşılaşmayla devam
edildi. Doğu Konferansı temsilcisi
Hornets, bu sezonki 12. galibiye-
tine, çekişmeli bir mücadelenin
ardından deplasmanda Rockets'ı 5
sayı farkla yenerek ulaştı. Hornets'te
Terry Rozier 26 sayı ve 6
asist, Mason Plumlee 17
sayı ve 9 ribaunt, Mark
Williams 17 sayı ve 6
ribaunt, P.J. Was-
hington 16 sayı ve
8 ribaunt, sol
ayak bileğin-
den sakatla-
narak üçün-
cü çeyrekte
oy und an
ç ı k m a k
zor unda
kalan La-
Melo Ball
13 sayı,
J a l e n
McDa-

niels 12 sayı ve 5 top çalmayla mü-
cadele etti. Mağlubiyet serisi 12
maça çıkan Rockets'ta, Green 41
sayıyla kariyer rekorunu egale eder-
ken, 7 asist ve 5 ribauntla oynadı.
Los Angeles Lakers karşısındaki 33
sayılık performansıyla kariyer re-
koru kıran Alperen ise yüksek for-
munu, bu maça da yansıttı. Milli
oyuncu, ilk 5'te başlayarak 39 dakika
12 saniye süre aldığı mücadeleyi 24

sayı, 5'i hücum olmak
üzere 12 ribaunt,
6 asist, 2 top çalma
ve 1 blokla "doub-
le-double" yaparak
tamamladı. (AA)

Amerikan Basketbol
Ligi'nde (NBA) Houston
Rockets, Jalen Green ile
milli oyuncu Alperen
Şengün'ün üstün
performanslarına rağmen
Charlotte Hornets'a 122-
117 yenildi.



Sıcaklıkların mevsim normallerinin
üzerinde seyretmesi nedeniyle boz ayılar
kış uykusuna yatamıyor. Orman Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Nuri Kaan Özkazanç, AA muhabi-
rine, 2013'ten bu yana fotokapanla ya-
ban hayatı izleme çalışmaları yaptıklarını
söyledi. Bu sene bozayıların gerekenden
daha fazla ormanda dolaştığını gör-
düklerini anlatan Ökazanç, bunun se-
bebinin değişen iklim şartları ve küresel
ısınmaya bağlı olarak ılıman hava ol-
duğunu düşündüklerini belirtti. Özka-
zanç, üretim yapan orman köylüleri ile
mantar toplamaya gidenlerin bozayılarla
karşılaşma riskinin daha yüksek oldu-
ğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımız
ormana gittiklerinde bozayılarla kar-
şılaşma riskini bilmeleri gerekiyor. Her-
hangi bir karşılaşma anında mümkün
olduğu kadar sakin şekilde geri çekil-
melerinde fayda olduğunu düşünüyoruz.
Bir de kişi ormanda tehlikeyi hissede-
biliyorsa mümkün olduğunca fazla gü-
rültü çıkarıp, civardaki bozayıları ra-
hatsız etmesi, onlarla karşılaşmalarını
engelleyecektir." diye konuştu.

"YAVRULU DÖNEMLERİNDE 
UZAK DURMAK CAN GÜVENLİĞİ 
AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Bozayıların kış uykusundan uyanma

döneminde aç oldukları daha saldırgan
olabildiklerine değinen Özkazanç, "Ama
şu unutulmamalı, hiçbir yaban hayvanı
sebep yokken insana saldırmaz. Özellikle
bozayı, kurt gibi yırtıcı hayvanların
mümkün olduğu kadar yavrulu dönem-
lerinde uzak durmak can güvenliği açı-
sından önemli." diye konuştu. Özkazanç,
son 10 yıldır yaptıkları çalışmalarda
bölgede karaca başta olmak üzere yaban
hayvanlarında artış görüldüğüne de
işaret ederek, şunları kaydetti: "Ancak
ormanda fazla ağaç kesilmesi, aşırı odun
üretimi ve usulsüz kaçak avcılık maalesef
bu türlerimiz üzerinde önemli baskı
meydana getiriyor. Daha hızlı popülas-
yon büyümesi olması gerekirken maa-
lesef baskılanıyor. Yaban hayvanlarının
ekolojik istekleri dikkate alınarak or-
mancılık faaliyetleri yapılması, hem or-
mancılığımızın hem de yaban hayatının
gelişmesi bakımından oldukça önemli.’’
(AA)

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinin
"Yaban Hayatının Fotokapanla Belirlenmesi"

projesi kapsamında, hava sıcaklıklarının
mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi

nedeniyle bozayıların kış uykusuna
geçemediği tespit edildi.
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Orta Afrika'nın "konuşan davulu" kalangu
Orta Afrika ülkelerinde "konuşan
davul" olarak da anılan kalangu,
asırlardır bütün festival ve düğün

gibi organizasyonların
vazgeçilmez enstrümanı

olmaya devam
ediyor.

Önceleri Nijerya’da yaşayan Hausa
halkına özgü bir çalgı olan kalangunun,
bölgede yaşanan göç hareketliliğiyle, bü-
tün Orta Afrika ülkelerine yayıldığı dü-
şünülüyor. Kum saati şeklindeki ahşap
gövdenin başlarına deri parçalarının

geçirilmesiyle yapılan kalangunun
kenarındaki bir uçtan diğer uca bağlı

iplerle sesin tonu
ayarlanabiliyor.
Enstrümanın üze-
rinde bulunan ip-
lerin gerginleştiri-

lerek sesin daha
yüksek çıkması,
gevşetilerek de

sesin daha az
çıkması sağlanıyor. Vurmalı
bir çalgı olan kalangu, ba-
zen ellerle bazen de kıvrımlı

bagetlerle çalınıyor.
30 kilometreye mesaj

Kamerunlu Kalangu Sanat-
çısı Abdo Hamadou, AA muha-

birine, 3 kuşaktır kalangu çaldıklarını
anlattı. Hamadou, kalangu sanatçılarının
enstrümanın ses tonunu değiştirerek
yerel dilleri ve insan sesini taklit edebil-
dikleri için, aynı zamanda “konuşan
davul ya da sinyal davulu" olarak da ad-
landırıldığını söyledi. Kalangu’nun Nijerya
üzerinden Kamerun’a ulaştığını belirten
Hamadou, konuşan davulun asırlardır,
düğün, cenaze, festival ve kabile şeflerinin
şerefine düzenlenen törenler gibi bütün
aktivitelerin vazgeçilmez motiflerinden
olduğunu vurguladı. Hamadou, eskiden
kalangunun insan sesi çıkarabilme ve
dilleri taklit edebilme özelliği kullanılarak,
30 kilometre uzaklıktakilere mesaj yol-
landığını sözlerine ekledi. Kamerunlu
Ghayna Tchagmen ise, "Babam gibi, de-
dem gibi, dedemin dedesi gibi biz de ka-
langu ile evleniyor, kalangu ile dans edi-
yoruz. Atalarımızdan bize kalan bu mirası
çocuklarımıza, torunlarımıza bırakmak
istiyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)


