
Bursa’da yankesicilik yöntemiyle telefon 
çaldıktan sonra kılık değiştiren iki şüpheli 
kıskıvrak yakalandı. Zanlıların hırsızlık ya-
parken başörtüsü taktıkları, olaylardan sonra 
deşifre olmamak için başörtülerini çıkardıkları 
ortaya çıktı. Mahkeme, güvenlik kamerasına 
da yansıyan iki kadın hırsızın tutuklanmasına 
karar verdi.  n 3. sayfada

Bursalı çocukların artık ücretsiz yararlandıkları bir 
üniversitesi var. İstanbul’un Fatihi Sultan Mehmet 
Han’ın eğitim gördüğü atıl durumdaki 6 asırlık 
Molla Yegan Medresesi Çocuk Üniversitesi’ne dön-
üştürülüp ilk derslerine başladı.  Yıldırım Belediye-
si’nin hayata geçirdiği Yıldırım Külliyesi’nin yanındaki 
Molla Yegan Medresesi’nde uzay ve dünya atölye-
lerinin yanı sıra, matematik, sanat, hayal tasarım, 
biyoloji, kimya, elektrik, yenilenebilir enerji, bilişim 
ve robotik kodlama atölyeleri bütün çocukların ha-
yallerine kapı aralayacak.    n 2. sayfada

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erba-
kan, “Küreselcilerin adamı olan Jeremy denilen 
şahıstan akıl danışmaları ve tavsiye almaları 
masa ittifakından da bu noktada derde derman 
bir adım atmasının mümkün olmadığını açık 
bir şekilde ortaya koyuyor” dedi. n 4. sayfada

“Masa ittifakının derde derman 
bir adım atması mümkün değil”

Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri 
Bursa, yerli ve milli üretim hedefleri için 
yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. 
Asansör sektöründe Türkiye’nin ilk test 
ve geliştirme merkezi BTSO çatısı altında 
faaliyete geçti.  n 5. sayfada

“Dünya 5’ten 
büyüktür”
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Molla Yegan bilim 
yuvasına dönüştü!

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

Fetullahçı Terör Örgütü’nün FETÖ 
sanığının itirafları, örgütün güncel 
yapılanmasındaki faaliyetleri deşifre 
etti. Geçtiğimiz yıl yapılan bir ope-
rasyonda yakalanan ve daha sonra 
itirafçı olan B.Ç. adlı örgüt üyesinin 
beyanları ve teşhisleri sonrası örgütün 
güncel yapılanması çökertildi. 
Edinilen bilgiye göre, İstan-
bul Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, geçtiğimiz 
yıl FETÖ/PDY’ye yö-
nelik gerçekleştiri-
len operasyonda 
çok sayıda örgüt men-
subunu yakalamış, arala-
rından bazıları itirafçı olmuş-
tu. Savcılıkça yürütülen soruş-
turma çerçevesinde düzenlenen söz 
konusu operasyonda yakalanan ve 
daha sonra itirafçı olan B.Ç.’nin be-
yanları ve teşhisleri sonrası örgütün 
güncel yapılanması çökertildi. 

PARA AKIŞI BİTCOİN VE SANAL  
PARA ÜZERİNDEN SAĞLANIYOR 

Örgüt içindeki mali yapıyı şekil-
lendiren nakit akışının kripto ve 
sanal para üzerinden yürütüldüğü 

öğrenilirken, hücre yapılanmasındaki 
il muhasebecisine gelen paranın alt 
kademelere elden verildiği kaydedildi. 
Büyükşehirleri sözde “eyalet” olarak 
nitelendirip ona göre yapılandıkları 

yerlere ‘İl’ 
di-

yen FETÖ 
üyelerinin, Sakarya, Ya-

lova, Bilecik, Kartal, Üs-
küdar, İzmit, Gebze ve Kadıköy gibi 
yerleri, oluşturdukları şemada il diye 
adlandırdıkları ortaya çıktı. Polisiye 
soruşturmaya hedef olan örgüt iti-
rafçısının verdiği ifadelerde, FETÖ 
üyelerinin “İl” olarak ayırdıkları yer-
lerde eğitim, lise, sosyal medya, 
hukuk ve iktisadi ilimler, erkek ve 
kadınlar için ayrı ayrı mesuller gö-

revlendirildiği açığa çıktı. 
Örgütün güncel yapılanmasını an-

latarak yön veren itirafçının beya-
nından yola çıkan polis, büyük bölge 
ev mesulleri altında 4 ev ablaları ve 
12 hücre evi tespit etti. Örgüt yapısını 
deşifre eden itirafçı beyanına göre 
Kadıköy sözde ilinin bütün masrafla-

rının Romanya ve Moldova’da faa-
liyet gösteren firari durumdaki 

örgüt mensuplarından akta-
rıldığı anlaşıldı. Son dö-

nemlerde teknik taki-
be takılmamak için 
sosyal medya uygu-
laması üzerinden 

şifreli olarak anlaştıkları 
öğrenilen FETÖ mensuplarının, ken-
dilerini gizlemek için Yunanistan 
menşeli numaraları kullandıkları or-
taya çıktı. Örgütün güncel hücre ya-
pılanmasında kendilerini deşifre et-
meyen ve sadece gündüzleri örgüt 
evlerine giden ‘vifak’ diye nitelendi-
rilen kişilerin olduğu tespit edildi. 
Söz konusu örgüt üyelerinin, bu evdeki 
öğrencilerin FETÖ’ye bağlılığını sağ-
lamak için yoğun çaba sarfettikleri 
tespit edildi. (İHA)

DESiFRE OLDU.
Gözaltına alınan zanlıların itirafları üzerine yapılan araştırmada, FETÖ’nün güncel 
yapılanmasındaki yeni şemasına ulaşıldı. Örgüt evlerinin masraflarının yurt dışından 
karşılandığı belirlenirken, örgüt üyelerinin Yunanistan’dan alınan hatlar üzerinden 
telefona indirdikleri “Signal” isimli uygulamayla irtibat kurdukları tespit edildi.

FETÖ’nün güncel yapılanması FETÖ’nün güncel yapılanması 

Operasyonun 
geçmişi
Pişmanlık hükümlerinden fay-
dalanarak itirafçı olan B.Ç’nin 
ifadeleri, birebir teşhisleri ve 
dijital malzemelerden elde 
edilen bulgular ışığında açılan 
yeni soruşturma çerçevesinde 
FETÖ/PDY’nin güncel faaliyet-
lerine yönelik İstanbul, Ankara, 
Bursa, Balıkesir, Hatay, 
Gaziantep, Niğde, Zonguldak, 
Kütahya ve Van’da operasyon 
gerçekleşmişti. İstanbul mer-
kezli 10 ildeki operasyonda 
FETÖ’nün evlerinden 17 bin 
140 dolar, 128 bin lira, 200 bin 
lira değerinde ziynet eşyası ile 
bin 550 euro ele geçirildi. İs-
tanbul Emniyet Müdürlüğün-
deki sorgu ve ifade işlemlerinin 
ardından Çağlayan’daki İstan-
bul Adalet Sarayı’na sevk edilen 
şüphelilerden 9’u tutuklanmış, 
16’sı adli kontrol hükümleri 
uyarınca serbest bırakılmış ve 
itirafçı olan 15’i şüpheli ise 
adliyedeki işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından savcılıkça 
salıverilmişti. 

Bursa’da ailesiyle 
önceden alacak 

verecek yüzünden 
husumet bulunan 

polis memuru, 
tartıştığı ailesinden 
annesi, iki ağabeyi 
ve yengesi olmak 

üzere 4 kişiyi 
tabancayla vurarak 

öldürdü. Zanlı, 
meslektaşları 

tarafından 
gözaltına alındı.

Orhangazi’deki korkunç olay, Gölyolu Çamlık mev-
kiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl 
Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik 
Kuvvet Büro Amirliği’nde görevli polis me-
muru Adem Ergüner, izin alarak ailesinin 
yaşadığı Orhangazi ilçesine geldi. Adem 
Ergüner, daha önceden ailesiyle ara-
larında alacak verecek yüzünden 
husumet bulunurken yeniden 
tartışmaya başladı. Tartışma kısa 
sürede büyürken Adem Ergüner 
beylik tabancasıyla annesi Bedriye 
Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi 
Fatma Ergüner ve diğer abisi Mehmet Er-
güner’i tabancayla vurarak yaraladı. Adem Ergüner 
olay yerinden kaçarken sesleri duyan vatandaşlar durumu polis 
ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 
yaptığı kontrollerde Bedriye Ergüner, abisi Remzi Ergüner, eşi 
Fatma Ergüner’in hayatını kaybettiğini belirlerken, Mehmet 
Ergüner de olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Or-
hangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağabeyi Mehmet Ergüner 

ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ha-
yatını kaybetti. Zanlı, Adem Ergüner kaçtıktan kısa bir süre 
sonra Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına 
alındı. Ailenin Muş’tan bir süre önce Orhangazi’ye geldiği öğrenildi. 
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturması sürüyor. (İHA)

Polis dehşet saçtı: 4 ölü

“225 hedefin 
202’sine  
ulaşıldı” 

Soylu: 

n Haberi 7’de

“Karadeniz gazı 
mart sonu  
hanelerde!”

Erdoğan: 

n Haberi 6’da

Kılık değiştiren kadın  
yankesicilik çetesi çökertildi

Yerli asansör test merkezi 
Bursa’da kuruldu

Bu ziyaret  
ve görüntüler 
CHP’lileri 
yakar!



Büyükşehir Belediyesi Hayat 
Boyu Öğrenme Şube Müdürü Ayşe 
Hacıoğlu ve BUSMEK Koordinatörü 
Aslan Şahin’in de eşlik ettiği ziya-
rette, öğrencilere ücretsiz ek YKS 
hazırlık kitapları hediye edildi. Öğ-
rencilerle sohbet eden Köse, öğ-
rencilere üniversite hayatı ile ilgili 
tecrübelerini aktardı. Köse, “Sizlerin 
8-10 yıl sonra çok güzel mevkilerde 
ve önemli görevlerde bulunacağınıza 
inanıyoruz. BUSMEK ile işbirliği 
halinde elimizden geldiğince iyi 
kaynaklarla ve uygun fiziki şartlarda 
eğitimler görmenizi sağlamaya ça-
lışıyoruz. Hepinize şimdiden ba-
şarılar diliyorum” dedi. Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet-
ler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu 
Öğrenme Şube Müdürlüğü’ne bağlı 
BUSMEK, ücretsiz ve kaliteli eği-
timlerin öncüsü olmaya devam 
ederken; 2018-2019 eğitim döne-

minde başlatılan YKS Hazırlık Kurs-
larında eğitimler kesintisiz sürüyor. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-
MEK Sınava Hazırlık Merkezlerinde 
eğitimler yüz yüze gerçekleştiriliyor. 
Üniversite hazırlık sürecindeki me-
zun öğrencilere ‘sınav müfredatı 
dikkate alınarak’ destek sağlanıyor. 
Ayrıca dönem içinde üniversite yo-
lundaki öğrencilere ‘uzmanlar eş-
liğinde’ ücretsiz eğitim ve moti-
vasyon seminerleri düzenleniyor. 
2 haftalık periyotlar ile yapılan de-
neme sınavları ile öğrencilere zaman 
ve kaygı yönetimi öğretilirken, aynı 
zamanda kazanımları ölçülüyor. 
(İHA)
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bilim yuvasına 

dönüştü!
Bursalı çocukların artık ücretsiz 

yararlandıkları bir üniversitesi var. 
İstanbul’un Fatihi Sultan Mehmet Han’ın 

eğitim gördüğü atıl durumdaki 6 asırlık Molla 
Yegan Medresesi Çocuk Üniversitesi’ne 

dönüştürülüp ilk derslerine başladı. 
Yıldırım Belediyesi’nin hayata ge-

çirdiği Yıldırım Külliyesi’nin yanındaki 
Molla Yegan Medresesi’nde uzay ve 
dünya atölyelerinin yanı sıra, mate-
matik, sanat, hayal tasarım, biyoloji, 
kimya, elektrik, yenilenebilir enerji, 
bilişim ve robotik kodlama atölyeleri 
bütün çocukların hayallerine kapı 
aralayacak. Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, “Türkiye yüzyılını inşa 
edecek çocuklarımızı, yeni Selçuk 
Bayraktar’ları burada yetiştireceğiz” 
diye konuştu. 

DERSLER BAŞLADI 
Fatih Sultan Mehmet’in hocala-

rından Molla Yegan’ın ders verdiği 
ve karşılıklı iki bloktaki 12 oda ve 
bir ders alanından oluşan medrese 2 
bin 407 metrekarelik alandan olu-
şuyor. Derslerin başladığı Molla Yegân 
Çocuk Üniversitesi, çocukların cıvıl 
cıvıl sesleriyle yankılanıyor. Yıldı-
rım Belediye tarafından çocuk-

ların hiz-
metine 
sunu-

l a n 

eğitim alanında uzay ve dünya atöl-
yesi, Es-Sufi’nin gök küresi ve Piri 
Reis’in haritası, matematik, sanat, 
hayal tasarım, biyoloji, kimya, elektrik 
ve yenilenebilir enerji, bilişim ve ro-
botik kodlama atölyeleri, oyuncak 
kütüphanesi ve anne-çocuk etkinlik 
mutfağı yer alacak. Çocuklarla birlikte 
deneyler yapan, onların heyecanına 
ortak olan Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, “Burası, uzun yıllar 
boş kalmış veya farklı çalışmalarla 
kullanılmıştı. Molla Yegan Medrese-
si’ni aslına uygun restore etmekle 
kalmayıp, işlevsel olarak da özüne 
uygun bir ilim yuvası haline dönüş-
türüyoruz. Molla Yegân Çocuk Üni-
versitesi’nde bilimsel ve sanatsal atöl-

yelerin yanında çocukların eğ-
lenceli vakit geçireceği sergi 
alanları ve etkinlik atölyeleri 
de olacak. Burada çocukları-

mızın bilimi severek ye-
tişmesi, onla-

rın ufukları-
n ı 

açacak faaliyetler ile gelişimine katkı 
sağlayacağız. İnşallah Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdğan’ın önderliğinde 
de Türkiye yüzyılını inşa edecek ço-
cuklarımızı bilimsel ve sanat açısından 
hayallerine yön verebilecekleri okul 
haline dönüştürdük” dedi. 

“GENÇLERİN SELÇUK  
BAYRAKTAR GİBİ BİR  
ROL MODELİ VAR” 
Molla Yegân Çocuk 

Ünirvesitesi’nde ço-
cukların birçok 
çalışmayı öğre-
neceğini belir-
ten Yılmaz, “Ar-
tık Türkiye’de 
gençlerin bir Selçuk 
Bayraktar gibi rol mo-
deli var. Onun önderliğinde 
havacılık ile ilgili çok ciddi gelişmeler 
yaşıyoruz. Çocukların çok dikkatini 

çekiyor. Bizde çocuklarımızı 
uzay ve havacılıkla tanıştırıp 
onlara deneyimleme imkanı 
sunacağız. Ayrıca sanat atöl-

yelerinde çocuklar el be-
cerilerini de geliştirmiş 
olacak. Robotik kodlama 
atölyesinde çocuklara 
geleceğin mesleklerin-
den olan yazılımcılık 
eğitimini vermiş olaca-
ğız. Çocuklarımızın ai-

leleriyle yapacağı mutfak atölyesinde 
ise geleceğin gastronomi uzmanlarını 
da yetiştiriceğiz” diye konuştu. 

HAFTADA BİN 240 ÖĞRENCİ  
FAYDALANACAK 
Molla Yegân Çocuk Üniversitesi 

Bursa’nın her noktasından kolaylıkla 
ulaşılabilecek noktada olduğunu ifade 
eden Başkan Yılmaz, “Gökdere İs-

tasyonu’na yürüme mesafesesinde-
dir. Önceliğimiz burada 6 

ile 12 yaş arasındaki ço-
cuklarımızı eğitmek-
tir. Yıldırım’daki 
tüm okullarımızdan 
buraya çocuklarımı-

zı taşıyarak onlara 
burada deneyimleme 

imkanı sunacağız. Günlük 
120 öğrenciyi ağırlayacağız. Bu 

şekilde hafta içerisinde 384 öğrenci, 
okul turlarında ise, 440 öğrenci isti-
fade edecek. Bir haftada toplam bin 
240 öğrenciyi misafir edeceğiz” şek-
linde konuştu. İlk defa böyle bir yere 
geldiğini belirten minik üniversiteliler 
ise, “İçeri girdiğimde çok heyecan-
landım. Çok hoşuma gitti. İçeri gir-
diğimde uzay gemisini gördüm. Uzay-
da yemek yendiğini de öğrendim. Is-
panakta yiyebiliyorlarmış. Eğer gitme 
şansım olursa uzaya da gitmek iste-
rim. Uzay ile ilgili her şeyi öğrendik” 
dedi. (İHA)

Büyükşehir Belediyesi eski başkan-
larından Erdem Saker’in 1987 yılında 
DSİ 1. Bölge Müdürü olduğu dönemde 
DSİ tarafından Demirtaş Barajı’nın bu-
lunduğu alana yaptırılan Çim Kayağı 
Tesisleri, farklı bir konsept ile yeniden 
Bursalıların hizmetine sunuluyor. Türkiye, 
Almanya, İsviçre ve Çek Cumhuriyeti’nin 
de katılımıyla 1991 yılında Çim Kayağı 
Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapan 
alan, hem bakımsızlık hem de çevrede 
açılan taş ocakları yüzünden son yıllarda 
atıl vaziyetteydi. Bursa’yı yeniden yeşille 
anılan bir şehir haline getirmek için dö-
nem sonuna kadar 3 milyon metrekare 
yeni yeşil alan hedefi koyan Büyükşehir 
Belediyesi, Demirtaş’taki alanı da ayrı-
calıklı mesire alanı olarak şehre kazan-
dırıyor. 

BULUŞMA NOKTASI 
Proje çerçevesinde Orman Bölge Mü-

dürlüğü’nden tahsisi alınan 35 bin 200 
metrekarelik alanda çalışmalar hızla de-
vam ediyor. Kafeterya, güvenlik binası, 
tuvalet, büfe, çocuk oyun alanları, karavan 

alanı, otopark, piknik alanları, oturma 
dinlenme alanları ve yürüyüş yollarının 
yer aldığı proje tamamlanma aşamasına 
geldi. Toplam 132 araçlık otopark ile 14 
araçlık karavan alanının da bulunacağı 
Demirtaş Mesire alanı yıllar sonra yeniden 
Bursalıların nefes alacağı önemli bir bu-
luşma noktası olacak. 

YEŞİL YATIRIMA DEVAM 
Bursa genelinde farklı fonksiyonları 

da bünyesinde barındıran büyük kulla-
nılabilir yeşil alanları şehre kazandırmaya 
çalıştıklarını belirten Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Demirtaş 
sınırları içerisinde yıllar önce çim kayağı 
tesisleri olarak kullanılan alanın da yak-
laşık 15 yıldır atıl vaziyette beklediğini 
kaydetti. Taş ocaklarından dolayı da böl-
genin hiçbir şekilde kullanılamadığını 
ifade eden Başkan Aktaş, “Buranın Bü-
yükşehir Belediyemize kazandırılması 
ile alakalı süreci tamamlayıp, geçtiğimiz 
yıl çalışmaları başlatmıştık. Burası eskiden 
olduğu gibi vatandaşlarımızın keyifle 
geleceği alternatif alanlardan bir tanesi 
olacak. İçine farklı fonksiyonları da 
zaman içerisinde katacağız. Sert zemin 
yollar, sosyal tesisler, otopark, kamp ka-
ravan alanı, piknik alanları, yeşil alanlar, 
güvenlik ve bütün müştemilatla ilgileri 
çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. 
Kısa sürede bitirip, halkımızın hizmetine 
açmayı planlıyoruz. Şimdiden hayırlı ol-
sun” diye konuştu. (İHA)

Demirtaş eski cazibesine 
kavuşuyorBüyükşehir Belediyesi’nin,  

30 yıl önce Çim Kayağı Dünya 
Şampiyonası’na ev sahipliği 
yapan ancak son 15 yıldır atıl 
vaziyette duran Demirtaş  
Çim Kayağı Tesisleri’nin 
bulunduğu alanı yeniden 
cazibe merkezine dönüştürecek 
projesi hızla ilerliyor.

Osmangazi Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Mehmet 
Köse ve Müdür Yardımcısı Ali 
Albayrak, YKS hazırlık 
eğitimlerinin devam ettiği 
BUSMEK Hürriyet Sınava 
Hazırlık Merkezini ziyaret etti.

YKS hazırlık öğrencilerine 
ek kitap sürprizi

Bursa’da  
camilerinde 
kandil coşkusu

Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Regaip Kandili mü-
nasebetiyle Ulu Cami’ye akın eden 
vatandaşların kandil coşkusuna 
ortak oldu. Bursa’nın selatin ca-
milerinde vatandaşlara kandil ne-
deniyle helva ikram edildi. 

Mübarek 3 ayların başlangı-
cının müjdecisi olan Regaip Kan-
dilinde Bursalılar camilere akın 
etti. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş da Regaip Kandilini 
Ulu Cami’de kutladı. Yatsı namazı 
öncesinde Kuran-ı Kerim ve ila-
hiler okunarak dualar edildi. Kan-
dil programının ardından cami 
çıkışında vatandaşların kandilini 
kutlayan Başkan Alinur Aktaş, 
vatandaşlara helva ikram etti. 
Başkan Aktaş, üç ayların başlan-
gıcı olan Regaip Kandilini büyük 
bir huzurla karşıladıklarını söy-
ledi. Kandilin Türkiye ve İslam 
alemi için hayırlar getirmesini 
dileyen Başkan Aktaş, “Tüm va-
tandaşlarımızın kandili mübarek 
olsun. Cemaatin çok yoğun bir 
ilgisi var. Her kandil akşamı ol-
duğu gibi özellikle 3 ayların baş-
langıcında 4 farklı noktada baş-
kanvekillerimiz var. Helva dağı-
tımıyla bu akşamı tatlandıralım 
istedik. Her gün, her ay güzel 
ama 3 aylar çok daha kıymetli. 
Recep, Şaban ve Ramazan’ın ar-
dından bayramla taçlanan özel 
günler bunlar. Ben gelen herkese 
çok teşekkür ederim. Rabbim edi-
len duaları, kılınan namazları ka-
bul etsin” diye konuştu. Bu arada 
kandil programı çerçevesinde 
Emirsultan, 1.Murad ve 2. Murad 
Camilerinde de vatandaşlara helva 
ikram edildi. Başkan Aktaş, kandil 
programının ardından Yıldırım 
Erikli Spor Kulübü’ne misafir 
oldu. Kulüp tesislerinde gençlerle 
bir araya gelen Başkan Aktaş, 
gençlere spor yapma imkanı su-
nan kulüp yönetimine ve vakit-
lerini spor yaparak değerlendiren 
gençlere teşekkür etti. (İHA)

Köy çocukları 
sanatla tanışıyor

Daha erişilebilir sanat ama-
cıyla yola çıkan Müzikist, Ana-
dolu Sanatdolu “Köyde Müzikist 
Var” Projesi kapsamında, köy 
okullarında müzik-sanat atöl-
yeleri ve konserler gerçekleşti-
riyor. 

Avrupa Birliği cultureCIVIC 
Programı tarafından destekle-
nen proje için Bursa’nın 6 köyü 
seçildi. Bu kapsamda Nilüfer’e 
bağlı Güngören Köyü’nde ço-
cuklarla müzik atölyeleri, ens-
trüman tanıtımları, oyunlar ve 
şarkı atölyeleri gerçekleştirildi. 
Çocukların bu atölyelere ilgisi 
yoğundu. Ayrıca karne günü 
heyecanını da yaşayan öğren-
cilere genç sanatçı Nil Dönmez 
dinleti verdi. Köyde Müzikist 
Var Projesi gelecek ay Bursa’nın 
farklı bir köyünde etkinliklerine 
devam edecek. Projeye katılmak 
isteyen gönüllüler için katılım 
başvuruları halen devam et-
mektedir. Saha gönüllüsü olmak 
isteyenler www.muzikist.org si-
tesinden veya Müzikist’in sosyal 
medya kanallarından ayrıntılara 
ulaşabilir. (Bülten)
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

11/5

10/7

9/6

13/6
12/8

11/8

10/4

10/7

7/4
6/3

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:43
08:10
13:22
15:59
18:23
19:45

BURSA
CUMARTESİ

11/5

PAZARTESİ

6/-2

PAZAR

6/1

9/5 İMSAK İYE

Osmangazi’de artan yankesicilik olayları 
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan-
kesicilik Büro Amirliği ekiplerini harekete 
geçirdi. Yapılan araştırmalar neticesinde 
Serra A., Galya G. Afranur S.’nın ceplerinden 
yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapıldığı 
belirlendi. Hırsızların olayları gerçekleştirip 
bir ticari taksiye binerek bölgeden uzak-
laştıkları. bir otoparkta üstlerini değiştir-
dikleri kameralara yansıdı. Hırsızlık ve 
Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüp-
helilerin Burcu E. ve Deniz T. oldu-
ğunu tespit ederek evlerinde ope-
rasyon yaptı. Daha önce suç 
kaydı bulunan ve Asayiş Şube 
Müdürlüğü’nde suçlarını itiraf 
eden Burcu E. ve Deniz T., 
emniyetteki işlemlerinin ar-
dından sevk edildikleri mah-
kemece tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. Hırsızlık anı 
ve sonrasında kılık değiştir-
meleri güvenlik kameralarına 
saniye saniye yansıdı. (İHA)

Kılık değiştiren kadın 
yankesicilik çetesi çökertildi

Bursa’da yankesicilik yöntemiyle telefon çaldıktan sonra kılık 
değiştiren iki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Zanlıların hırsızlık 
yaparken başörtüsü taktıkları, olaylardan sonra deşifre olmamak için 
başörtülerini çıkardıkları ortaya çıktı. Mahkeme, güvenlik kamerasına 
da yansıyan iki kadın hırsızın tutuklanmasına karar verdi.

Eskişehir ve Sakarya başta olmak üzere 
Bursa’da da hırsızlık olaylarına ka-
rışan 3 kadın şüpheli, İnegöl 
polisi tarafından yakalandı. 
İnegöl’de 5 evdeki ziynet 
ve para olmak üzere yak-
laşık 1 milyon lira çalan 
şüpheliler 110 güvenlik 
kamerası incelenerek tespit 
edildi. İlçe genelinde araştırma 
yapan ekipler, şüphelileri Mah-
mudiye Mahallesinde yaya olarak gördü. 

Polisi gören 3 şüpheli kadın kaçmaya baş-
ladı. Şahıslar, kovalamaca sonucu İne-

göl Emniyet Müdürlüğü Suç 
Araştırma ve Soruşturma 

Büro Amirliği ekiplerince ya-
kalandı. Yakalanan şüphe-
liler Zekiye C.(26), G.K.(17) 
ve Ç.B.(17) gözaltına alındı. 

Yakalanan şahısların İnegöl’ün 
yansıra Eskişehir ve Sakarya il-

lerinden olmak üzere 15 ayrı hırsızlık 
suçundan arandıkları tespit edildi. (İHA)

Şehirlerarası hırsızlık çetesi 
Bursa’da çökertildi

İnegöl Ahmet Türkel Çevre 
yolu üzerinde meydana gelen ka-
zada sürücünün kontrolünden çı-
karak site duvarına çarpan oto-
mobilden ağır yaralı çıkarılan genç 
sürücü 2 gün süren hayat müca-
delesini kaybetti. Sürücünün 10 
gün sonra askerlik görevini yap-
mak için Bolu’ya gitmeye hazır-
landığı öğrenildi. 

Korkuç kaza 24 Ocak tarihi 
23.00 sıralarında Ahmet Türkel 
Çevre Yolu üzerinde meydana gel-
di. Çevre yolunda seyir halinde 
olan sürücü Emre Kahya(19) yö-
netimindeki 16 R 0688 plakalı 
otomobil, viraj-
da sürücüsünün 
kontrolünden 
çıktı. Yol kena-
rındaki kaldırı-
ma çarpıp sav-
rulan otomobil, 
sitenin duvarına 
çarparak dura-
bildi. Kaza so-
nucu hurdaya 
dönen araçta sü-
rücü ve yanın-
daki arkadaşı Nurettin Sobot(19) 
yaralandı. Olay yerine 112, Polis 
ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri 
sevk edildi. Araçta sıkışan 2 genç, 
itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ya-
ralılar Ambulanslarla İnegöl Devlet 
hastanesine kaldırıldılar. Sağlık 
durumu ciddiyetini koruyan sü-
rücü Emre Kahya, yoğun bakıma 
alınmıştı. Kahya, 2 gün sonra ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen 
hayatını kaybetti. Cenazesi Boşnak 
Camiinde cuma namazının ardın-
dan kılınan cenaze namazının 
akabinde Hastane mezarlığında 
toprağa verildi. Cenazeye, Kay-
makam Eren Arslan, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı 
Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı 
Mustafa Durmuş ve kalabalık ce-
maat katıldı. (İHA)

Kaçak moloz dökümü nedeniyle sa-
dece ocak ayında toplamda 20 bin liralık 
idari işlem uygulandığını kaydeden Be-
lediye Başkanı Ali Özkan, “Zabıta ekip-
lerimiz 7-24 teyakkuz halinde. Bu riski 
vatandaşlarımızın göze almasına gerek 
yok. Gayet makul bir ücret karşılığı moloz 
döküm sahamıza molozlarını dökebilirler” 
dedi. Karacabey Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü ekipleri, yeni yılda da denetim-
lerinde hız kesmiyor. Ekipler, ilçe gene-
linde gerçekleştirdikleri denetimlerde 
kaçak moloz dökümü yapan kişi veya 
kurumlara göz açtırmıyor. Ekipler, kaçak 
moloz dökümü nedeniyle ocak ayı içeri-
sinde suçüstü yakaladığı kişilere toplamda 
20 bin lira idari işlem uyguladı. 

“RİSKE GİRMEYE GEREK YOK” 
Çevre ve görüntü kirliliğine neden 

olan bu kaçak işleme göz açtırmamaya 
kararlı olduklarını belirten Belediye Baş-

kanı Ali Özkan, “Moloz dökümü konu-
sunda vatandaşlarımızı her fırsatta il-
çemize gayet yakın olan Akçakoyun Ma-
hallemizdeki moloz döküm sahamıza 
yönlendiriyoruz. Makul bir ücret karşılığı 
molozlarını buraya dökebiliyorlar. Ama 
ısrarla kaçak ve çevreye moloz dökmek 
isteyenler, üzülerek belirtmeliyim ki bir 
dizi cezai işlemi göze alması gerek. 
Çünkü böyle durumlarda öncelikle çev-
reyi kirletmekten ceza kesiyoruz. Sonra 
bu döktüğü molozları tek tek toplatı-
yoruz. Eğer toplamazsa biz toplayıp, 
toplama bedelini yine döken şahıslardan 
tahsis ediyoruz. Ve yine aynı kişiye, 
molozlarını moloz sahasına dökmesi 
için ücret yansıtıyoruz. Tüm bunları 
göze almaya gerek yok. Vatandaşlarımız 
bu konuda detaylı bilgiyi Zabıta Mü-
dürlüğü ekiplerimizden alabilirler” dedi. 
Öte yandan Karacabey Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, moloz dökenlere 
karşı 7-24 teyakkuzda kalıp göz açtır-
mıyor. Bu tarz ihbarlarda, fotoğraf veya 
video kaydı olduğu takdirde yine gerekli 
idari işlemin sağlanabildiği ve görüntü 
kaydı alınan ihbarların da değerlendi-
rildiği duyuruldu. (İHA)

Nilüfer’de bariyerlere çarpan oto-
mobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 

Mustafa Burak Ekerer’in kullan-
dığı 35 AIS 828 plakalı otomobil, 
Bursa-İzmir Otoyolu Şehir Hastanesi 
yol ayrımında bariyerlere çarptı. Ba-
riyerin otomobile saplanması sonucu 
sürücü hayatını kaybetti. Ekerer’in 
cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle 
güzergahta bir süre trafik akışı aksadı. 
(AA)

Askere gidicekti 
kazada can verdi

Karacabey’de kaçak moloz 
dökenlere geçit yok
Karacabey Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde 
gerçekleştirdikleri denetimlerde, 
kaçak moloz dökümü yapan kişi 
veya kurumlara göz açtırmıyor. 

Otomobil bariyerlere çakıldı: 1 ölü
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Belli ki İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
son ana kadar Cumhurbaşkanlığı 
adaylığını zorlayacak. Çıktığı yurt 
gezilerinde verdiği mesajlar, tavır 
ve davranışları bunu gösteriyor.  

Bursa ziyareti de öyleydi. CHP 
örgütlerinin en azından yönetim-
lerinin büyük ilgisiyle karşılandı 
İmamoğlu. Gemlik’ten başladığı 
turu Ulucami, Mudanya ve 
Nilüfer’de tamamladı. Gemlik’te 
Celal Bayar anıtını ziyaret etti. 
Mesajlarla dolu ziyaretin ikinci du-
rağı Ulucami’de Cuma namazıydı. 
İmamoğlu sayesinde CHP İl yöneti-
cileri ve örgüt yöneticileri de bu 
hafta Cuma namazındaydı.  

Burada bir parantez açmamızda 
fayda var. Ekrem İmamoğlu 

sonuçta bir siyasetçi. Bursa’ya da 
siyaset yapmaya geliyor şüphesiz.  

Ancak Ulucami’de az da olsa 
birkaç kişinin “Boğaza git sen 
boğaza, burada işin yok senin, 
PKK’nın yanına git sen” sözleri asla 
kabul edilebilir değil. İslamiyet’te 
camiye gelen kim olursa olsun 
camiden kovmak gibi bir ritüel mi 
var?  

Müslümanım diyen birine sen 
değilsin deme hakkı mı var? Bu tür 

provokatif ve amaçsız saçmalıkları 
bırakmak lazım. Cami kimsenin 
babasının yeri değil ki başka birini 
kovasın. Çık dışarıda adamın pro-
gramlarından birinde ver tepkini.  

Neyse devam edelim. 
İmamoğlu, CHP örgütü tarafından 
adeta hazır ol vaziyetinde karşı-
landı ve öyle de devam etti pro-
gram. 6’lı masa 13 Şubatta 
muhtemelen adayını açıklayacak. O 
ana kadar da İmamoğlu bu gayre-
tini sürdürecek. Masanın sonucu 
da tabii oldukça önemli.  

Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık nok-
tasında geri adım atmıyor. Büyük 
bir ihtimalle de atmayacak ve en 
azından CHP’nin adayı olarak yola 
çıkacak. İşte o anda İYİ Parti’nin 
İmamoğlu’nu aday göstermesi ve 
onun da bunu kabul etmesi duru-
munda bugünkü fotoğraflar Bursa 
örgütünü büyük sıkıntıya sokabilir.  

Kemal Kılıçdaroğlu bunu bir ke-
nara yazmıştır. Kenara yazdığı 
herkesi de büyük bir maharetle par-

tiden göndermeyi bugüne kadar 
başarmış birisi Kemal Kılıçdaroğlu. 
En iyi yaptığı iş bu diyebilirim.  

Umre yaptı kısa bir süre önce 
İmamoğlu. Oradaki adım da tıpkı 
bugünkü adımlar gibi adaylık 
sürecinde kendini desteklemeye 
yönelikti.  

İmamoğlu aday olur mu? Saniye 
bile düşünmez aday olur. Ancak 6’lı 
masanın adayı olmaya çok daha 
fazla istediği kesin. Burada da aşa-
madığı Kemal Kılıçdaroğlu aslında. 
Seçim geçer ve CHP’de tam olarak 
Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem 
İmamoğlu’nun iktidar savaşı başlar.  

Sonuç olarak İmamoğlu çok 
daha genç ve daha popüler. Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun ise bir sonraki 
seçime kadar partinin başında olma 
ihtimali yok. Ya herro ya merro 
seçimi aynı zamanda Kılıçdaroğlu 
için.  

İmamoğlu’nun konuşmaları da 
tamamen adaylığını doğallaştırma 
adına edilen sözlerden ibaretti. 

Mağdur edebiyatının para ettiğini 
bildiği için İstanbul seçimlerinden 
dem vurup Bursa’ya gelişini anlam-
sız sözlerle izaha kalktı.  

Bursa’nın hak ettiği hizmeti ala-
madığını falan söyledi. Üstelik 
bunu söyleyen kişi İBB Başkanı ve 
şehriyle ilgilenmediği için kendi 
seçmeni tarafından bile yerden yere 
vurulan bir kişi.  

Ezcümle İmamoğlu şov yap-
maya geldiği Bursa’da kendi adına 
şovunu yaptı, görüntülerini verdi. 
Kendi şehrini yönetmesi 
gerekirken, başka bir kent üzerine 
üstelik tanımadığı bilmediği bir 
kent üzerine atıp tuttu. Yapması 
gerekense gidip şehrinin sorun-
larını çözmek, eksik hizmetleri yap-
mak, İstanbul’u hak ettiği 
hizmetlerle buluşturmak.  

Görünen tek şey ise İmamoğlu, 
İstanbul’u ve İstanbulluyu kendi 
ikbal ve hedefleri için araç olarak 
görüyor olması. Yazık.!

Bu ziyaret ve 
görüntüler  
CHP’lileri yakar!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı 
Fatih Erbakan, partisinin Osmangazi İlçe 
Başkanlığı ikinci olağan kongresine katıldı. 
Kongrede partililere seslenen Başkan Er-
bakan, “Bütün zorluklara rağmen havası 
ve parası çok olan partilerin imkanlarına 
rağmen medya desteği olmadın, holding 
patronların dış güçlerin desteği, hazine 
yardımı olmadan, bütün yokluklara rağmen 
sizler 4 seneden beri canınızı dişinize takıp 
mücadeleyi gerçekleştirdiniz. O havası parası 
olan partiler geride bıraktınız. Allah sizlerden 
razı olsun. Mübarek üç ayların hayırlar ge-
tirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyor, 
hepinizin kandilini tebrik ediyorum” diye 
konuştu. İsveç’te ve Hollanda’da yaşanan 
olaylara da değinen Erbakan, “Bu mübarek 
günleri idrak ettiğimiz sırada İsveç’te kendini 

bilmez meczup Kuran-ı Kerim’e saldırı 
yaptı. Asıl vahim olan tablo ise İsveç hükü-
metinin gösteriye izin verip ve polis tara-
fından koruma altına alması ve nefret su-
cunun işlenmesine göz yumdu, zemin ha-
zırladı. Bu acı yeni yaşanmışken Hollanda’da 
kendini bilmez biri Kuran’a saldırmaya 
kalktı. Resmi kurumların, devletin bunlara 
göz yumması, bunlara izin vermesi hatta 
bu çirkin suçlar işlenirken polis koruması 
ile koruma altına alması bizlere Milli Gö-
rüş’ün 50 yıldan beri savunduğu gerçeklerde 
haklı olduğumuzu gösterdi. Türkiye’deki 
iktidar da kendince bu yaşananlara sert 
bir tepki gösterdi. Bu sözlü kınamalar bizler 
için yeterli değil. Bu zihniyetler yaptırımdan 
anlarlar” ifadelerini kullandı. 

İKTİDAR VE 6’LI MASAYA ELEŞTİRİ 
Başkan Erbakan sözlerini şöyle sür-

dürdü: “20 seneden beri Avrupa Birliği’nin, 
G-20’nin, Amerika’nın peşinde dolaşmış-
lardır. Çareyi Batı’da aramışlardır. Bu 
saatten sonra da D-8’in canlandırılması 
D-60’ın kurulması yeniden büyük Türki-
ye’nin öncülüğünde İslam Birliğinin ku-
rulması noktasında herhangi bir adım at-
mayacaklardır. Diğer taraftan masa etra-
fında toplanan muhalefet partilerinin de 
bu noktada mevcut iktidardan bir farkı 
olmadığını görüyoruz. Onlar da yayınla-
dıkları deklarasyonda Avrupa Birliği’ne, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin iç-
tihatlarına tam manasıyla teslim olacak-
larını ifade ediyor. Amerika’da yaptıkları 
hamburger yeme seferleri, İngiltere’ye yap-
tıkları para arama seferleri, IMF yetkilileriyle 
otel odalarında yaptıkları gizli görüşmeler 
küresel sömürü çarkının dış güçlerin mer-

kezi olan Davos toplantılarına katılıp ora-
lardan yaptıkları açıklamaları görüyoruz. 
Küreselcilerin adamı olan Jeremy denilen 
şahıstan akıl danışmaları ve tavsiye almaları 
masa ittifakından da bu noktada derde 
derman bir adım atmasının mümkün ol-
madığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. 
Bu noktada diyoruz ki bu adımların atıla-
bilmesi, yeniden büyük Türkiye’nin ön-
cülüğünde D-60 ve İslam Birliği’nin ku-
rulması ve İslam Birliğinin öncülüğünde 
adil bir dünyanın kurulması adımını ancak 
ve ancak milli görüşçüler atabilir, Yeniden 
Refah Partisi atabilir” dedi. Erbakan’ın 
sözleri, ‘Mücahit Erbakan, Başkan Erbakan’ 
sloganları ile sık sık kesildi. Konuşmanın 
ardından kongre yapılarak, mevcut başkan 
Yunus Koçak güven tazeledi.  

(İHA)

Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan’dan 6’lı masaya: 

Bursa Merinos AKKM’de gerçekleş-
tirilen buluşmalar, 17 ilçede sürdürü-
lecek. Toplantının açılışında konuşan 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık,  Bursa’da her geçen gün hizmet 
algısını genişlettiklerini belirterek, “11 
Sosyal hizmet merkezimiz ile bütün 
hizmetlerimizi ulaşılabilir kıldık. Sosyal 
hizmet merkezlerimiz bizim bakanlı-
ğımızın çalışmalarının hepsinin, bütün 
birimlerin çalışmalarının sevk ve idare 
edildiği, koordine edildiği temel hizmet 
merkezlerimiz. Dolayısıyla bu anlamda 
önemli. Ayrıca Aile Sosyal Destek Prog-
ramı ASDEP ile hane ziyaretleri yaparak 

halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
ASDEP programımızın başladığı 
2017’den 2022 yılı sonu itibarıyla Bur-
sa’da 123 bin 937 hane ziyaret etmişiz. 
Ailelerin de toplumumuzun göz bebeği 
çocuklarımız için de çalışmalarımıza 
hassasiyetle devam ediyoruz. Çocuk 
hizmetleri alanında çok öncü ve dünyada 
da iyi uygulama örnekleri arasına girmiş 
faaliyetlerin içerisindeyiz. Evlatlarımız, 
kurum bakımı yerine ev ortamında ve 
aile sıcaklığını sağlayan şartlarda ko-
runuyorlar. 2012 yılından bugüne kadar 
yaklaşık 322,5 milyon TL ödenek ayır-
mışız. Bursa’ya ve Bursa’da toplamda 
294 çocuğumuza bakım hiz-
meti sağlıyoruz. Koruyucu 
aile yanında bakımı sağ-
lanan 271 çocuğumuz 
ve evlat edinilen 150 ço-
cuğumuz Bursa’da bulu-
nuyor. Koruyucu aile ya-
nında bakımı sağlanan ço-
cuklar için ayrılan bütçe 
40.7 milyon TL. Sa-
dece son 10 yıl-
dan bahsediyo-
rum. Kendi ai-
lesi yanında 3 
bin 200 çocu-
ğumuzu des-
tekliyoruz 

ve onlar için ayırdığımız bütçe 288.6 
milyon TL Sosyal Ekonomik Destek 
sağladığımız çocuklar. Ülkemize yayılan 
kadın konukevlerinin 3’ü Bursa’da. Ka-
dınları koruyan ve onları yeni bir hayata 
hazırlayan konuk evlerimiz 20 yılda 
11bin 694 kadın ve 6 bin 43’ü çocuk 
olmak üzere toplam 17 bin 737 kişiye 
hizmet sundu. Kadın konukevi ifadesi 
daha çok kadına yönelik şiddeti çağrış-
tıran ve buraya gelen her vatandaşımızın 
her kadının şiddet mağduru olduğu 
gibi bir algıyı oluşturuyor. Kadın ko-
nukevlerimizde hizmet alan kadınları-
mızın yaklaşık yüzde 52- 53’ü barınma 
ihtiyacı için gelen arkadaşlarımız. Geriye 
kalan yüzde 47-48 gibi oranda şiddet 
mağduru olduğu için maalesef gelen 
ve beraberinde gelen çocuklar” şek-
linde konuştu. Devletin şiddet ko-
nusunda da halkın sığınağı olduğunu 
belirten Yanık, “Bütün illerimizde 

çalışmalarını sürdüren ŞÖ-
NİM’ler aracılığıyla 

Bursa’da 10 yılda 
80 bin 795 ka-

dın, 7 bin 988 
erkek ve 5 

bin 815 ço-
cuk olmak 

üzere 94 
bin 598 

kişiye hizmet vermişiz. Sadece kadınlara 
hizmet vermiyoruz, şiddet mağduru 
herkese, her bireye hizmet veriyoruz. 
Biz kadınların kamusal haklarını ken-
dilerine teslim ettiğimiz gibi onların 
ticari alanda da desteklenmesini son 
derece önemsiyoruz. Bursa’da 5 huzur-
eviyle yaşlı bakım ve rehabilitasyon 
merkezinde 461 yaşlı bireye hizmet ve-
riyoruz. 3 özel huzurevinde de 293 yaş-
lımız hizmet alıyor. Gündüz bakım hiz-
meti verdiğimiz bakım ve rehabilitasyon 
merkezinde ise 82 engelli vatandaşımıza 
hizmet veriyoruz. Ayrıca engelliler için 
evde bakım desteği sağlıyoruz. 2006’dan 
bu yana 2,5 milyar Türk lirası ödenek 
ayırmışız. Evde Bakım Yardımından şu 
anda Bursa’da 16 bin 87 kişi yararlanıyor. 
Bursa’da bulunan 533 şehidimizin ya-
kınlarıyla bin 485 gazimize yönelik 
çeşitli sosyal haklar sunmanın huzurunu 
ayrıca taşıyoruz. Bursa ilimizde 680 
şehit yakını, gazi, gazi yakını kamu ku-
rumlarında istihdam hakkını elde etmiş 
durumda. Bursa Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarına gönderdiğimiz 
periyodik pay 2022 yılında 113.2 milyon 
TL oldu. Bursa ilimizde 2003 ile 2022 
yılları arasında yaklaşık 7.23 milyar TL 
sosyal yardım kaynağı kullandık” diye 
konuştu. 

(İHA)

 ‘Şehir Buluşmaları’ çerçeve-
sinde Bursa’ya gelen Aile ve Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, “Sadece Türkiye’de 
2 siyasi partinin kazandığı se-
çimlere devrim yakıştırması ya-
pılmıştır. Birisi 1950 seçimleri, 
birisi de AK Parti’nin 3 Kasım 
2002 zaferidir. 14 Mayıs boşuna 
seçilmedi” dedi. 

AK Parti Genel Merkezi tara-
fından 81 ilde gerçekleştirilen 
‘Şehir Buluşmaları’ Programı’nın 
Bursa ayağı yoğun katılımla baş-
ladı. Aile ve Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 
da katılımıyla Bursa Merinos 
AKKM’de gerçekleştirilecek olan 
buluşmalar, 17 ilçede sürdürüle-
cek. AK Parti MKYK üyeleri ve 
farklı illerden milletvekillerinin 
tüm ilçelerde gerçekleştireceği zi-
yaretlerde vatandaşlar, esnaflar 
ve sivil toplum kuruluşu örgüt-
lerinin temsilcileri ile biraraya 
gelinip, AK Parti’nin yeni dönem-
deki politikaları anlatılacak, va-
tandaşların ilçeleri ve Bursa için 
görüş ve önerileri alınacak. Basına 
açık olarak gerçekleştirilen ilk bö-
lümde yapılan sosyal hizmetlerle 
ilgili bilgi veren Bakan Yanık, 
daha sonra ise seçimlere ilgili 
açıklamalarda bulundu. Türk si-
yasi hayatının belki de en önemli 
ve kritik seçimlerinden birini 14 
Mayıs 2023 tarihinde yapılacağını 
belirten Yanık, “14 Mayıs 1950 
Demokrat Parti’nin iktidara gel-
diği seçim tarihidir. Vesayet odak-
larının desteklediği gruplar, Tür-
kiye’de 2 iktidara karşı devrim 
demiştir. Biri Demokrat Parti bir 
diğeri ise AK Parti’dir. Çünkü ikisi 
de milletten başka hiçbir destek, 
hiçbir güç odağına sırtını daya-
mamıştır. Çünkü her ikisi de güç 
odaklarına ve vesayet odaklarına 
karşı mücadele ederek büyüm-
üştür. O yüzden sadece Türkiye’de 
2 siyasi partinin kazandığı se-
çimlere devrim yakıştırması ya-
pılmıştır. Birisi 1950 seçimleri, 
birisi de AK Parti’nin 3 Kasım 
2002 zaferidir” dedi. 14 Mayıs 
boşuna seçilmediğini ifade eden 
Bakan Yanık, “14 Mayıs, cumhu-
riyetimizin 100’üncü yılını ta-
mamladığı, ikinci yüzüncü yılına 
başladığımız Türkiye yüzyılı olarak 
bugüne kadar sahip olduğumuz, 
bugüne kadar edindiğimiz kaza-
nımları daha geliştirerek Türki-
ye’yi dünyada daha iddialı ülke 
konumuna başlatacağımız ikinci 
yüzyılın adımdır. 14 Mayıs’ta se-
çimlerin yapılması bir tesadüf 
değildir. Önümüzde kısa bir süre 
kaldı. Bugüne kadar yaptıkları-
mızı, bundan sonra yapacakları-
mızı Türkiye 100 yılının ne demek 
olduğunu ve neyi inşa etmeye 
çalıştığımızı vatandaşımıza an-
latmamız gerekiyor. Onların te-
veccühünü bir kez daha almamız 
gerekiyor” diye konuştu. (İHA)

“Masa ittifakının derde derman 
bir adım atması mümkün değil”
Yeniden Refah Partisi 
Genel Başkanı Fatih 
Erbakan, “Küreselcilerin 
adamı olan Jeremy 
denilen şahıstan akıl 
danışmaları ve tavsiye 
almaları masa 
ittifakından da bu 
noktada derde derman 
bir adım atmasının 
mümkün olmadığını 
açık bir şekilde ortaya 
koyuyor” dedi.

“14 Mayıs  
boşuna seçilmedi” 

Bakan Yanık: “Artık karşılaştığımız muamele çok farklı”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, “30 sene önce 
insanlar herhangi bir yabancı 
yerde Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı olmaktan 
bahsettiklerinde karşılaştıkları 
muameleyle şimdi Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı 
olduklarını ifade ettiklerinde 
karşılaştıkları muamele, hele 
mazlum, mağdur coğrafyalarda 
karşılaştıkları muamele çok 
farklı” dedi.



Türkiye’nin ilk ve tek ‘Asansör Güvenlik 
Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’ 
için düzenlenen açılış töreni öncesi BTSO 
ile Bursa Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu 
(SANTEK) ortaklığında “Yerli ve Milli Asan-
sör Paneli” gerçekleştirildi. BUTEKOM Kon-
ferans Salonu’nda BTSO MESYEB Genel 
Müdürü Ramazan Karakök’ün moderatör-
lüğünde düzenlenen etkinliğe Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyük-
dede, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Süleyman Çelik, BTSO Meclis Başkan Yar-
dımcısı Metin Şenyurt, Bursa Uludağ Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı 
Mahmut Sami Şahin, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Gü-
venliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Mü-
dürü Latif Deniz, BEBKA Genel Sekreteri 
M. Zeki Durak ile asansör sektör temsilcileri 
katıldı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede, paneldeki konuşmasında 
Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Ge-

liştirme Merkezi’nin asansör imalatında 
montaj, aksam imalatı ile yerli ve milli 
asansör markalarının yaygınlaşması serüveni 
için önemli olduğunu vurguladı. Hasan Bü-
yükdede, “Bakanlık olarak sanayide yerli 
ve milli üretim hamlemiz ile ekonomik 
alanda daha güçlü ve tam bağımsız Türkiye’yi 
inşa etmeyi hedefliyoruz. Temel politikamız, 
gerçekleştirdiğimiz SANTEK çalışmaları ile 
yerli ve milli sanayi adımlarını hızlandırmak 
ve yerel alanda üreticilerimizin rekabet gü-
cünü artırmaktır. Yerli ve milli üretimde 
hedeflediğimiz büyük adımlar sayesinde 
uluslararası pazarlarda daha fazla markaya 
sahip olabileceğimiz aşikar. Bu çerçevede 
asansör üretiminde de dünya çapında lider 
markalar oluşturabilmek adına ülkemizde 
önemli adımlar atıyoruz. BTSO MESYEB 
çatısı altında faaliyetlerine başlayan Asansör 
Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme 
Merkezi bu alanda hizmet veren ilk ve tek 
test laboratuvarı oldu. Burada asansör fren-
leri, tamponu, hız regülatörü, asansör mo-
toru verimliliği, motor frenleri, otomatik 
kapı sistemi, hız ve diğer performans öl-
çütleri gibi kriterlerin testleri gerçekleşti-
rilecek. Bu laboratuvarla yerli ve milli 
ürünleri ülke sınırlarımız içinde üreterek, 
küresel ölçekte daha güçlü bir konuma 
ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu. 

ASANSÖR SEKTÖRÜNDE YERLİ  
VE MİLLİ ÜRETİM HAMLESİ 
BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin 

Şenyurt, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan 
anlayışın yerli ve milli üretim adımlarıyla 

gerçekleşeceğini söyledi. “Artık kendimiz 
tasarlamalı, kendimiz üretmeli ve ürettik-
lerimizi dünyaya satmalıyız” ifadelerini kul-
lanan Şenyurt, “Özellikle son dönemde 
dışa bağlılığın azaltılması amacıyla, başta 
savunma sanayii alanında olmak üzere bir-
çok sektörde millileştirme çalışmaları hız 
kazandı. Yaşanan gelişmeleri son derece 
kıymetli bulmakla birlikte, bu alanda atılan 
her bir adımı gururla takip ediyoruz. Bugün 
savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 
25’ler düzeyinden yüzde 80’e çıkaran bir 
Türkiye var. Ülke olarak asansör ve diğer 
sektörlerde de bunu yapacak güce, birikime 
ve tecrübeye sahibiz” dedi. 

“YURT DIŞINA OLAN BAĞLILIĞI  
ORTADAN KALDIRIYORUZ” 
BTSO olarak asansör sektöründe Tür-

kiye’nin potansiyelini açığa çıkarma nok-
tasında yoğun çalışmalar yürüttüklerini 
belirten Şenyurt, BTSO MESYEB bünye-
sinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bir-
likte hayata geçirdikleri Asansör Güvenlik 
Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nin 
sektörü destekleyen en önemli projelerinden 
biri olduğunu söyledi. Metin Şenyurt, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü, “Merkezimiz 
2019 yılında faaliyetlerine başlarken, ül-
kemizin bu alanda TS EN ISO/IEC 17025 
akreditasyonuna sahip ilk test laboratuvarı 
oldu. Asansör emniyet frenleri, tamponlar, 
hız regülatörleri, asansör motorları ve 
motor frenleri test ve geliştirmesi hizmeti 
sunan bu merkezde, dünyanın en gelişmiş 
ölçme teknolojileri kullanılıyor. Burada üre-

ticilerle beraber çalışarak, ülkemizde üretilen 
güvenlik ekipmanlarının önemli bir bölü-
münün de Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği 
yapıyoruz. Böylece firmalarımızın ürünle-
rinin test ve geliştirme faaliyetlerinde yurt 
dışına olan bağlılığını da ortadan kaldırı-
yoruz.” 

ULUSLARARASI  
GEÇERLİLİĞE SAHİP 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji 

ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü 
Mehmet Bozdemir ise asansör sektörünün 
yerlileşmesi ve millileşmesi yolunda güvenlik 
akşamlarının önemli bir paya sahip olduğunu 
söyledi. Piyasa gözetimi ve denetimi faali-
yetlerinin daha etkin hale getirilmesi ama-
cıyla 2019 yılı içerisinde 17 eylem planı 
belirlendiğini hatırlatan Bozdemir, bu çer-
çevede ‘Laboratuvar Altyapısının Gelişti-
rilmesi ve Test Süreçlerinin Hızlandırılması’ 
için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 
ve özel laboratuvarlar ile işbirliği içinde ha-
reket ettiklerini dile getirdi. İş birliği kuru-
luşlarından birinin de BTSO olduğunu ifade 
eden Bozdemir, “Test merkezinin akredite 
olmasıyla birlikte asansör güvenlik aksam-
larına ilişkin olarak piyasa gözetim denetim 
faaliyetlerine başladı. Başta BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim Burkay olmak 
üzere ülkemize uluslararası akredite bir 
test merkezi kazandırılmasında emeği geçen 
herkese çok teşekkür ederim.” diye konuştu. 
Panelin ardından ‘Asansör Güvenlik Ekip-
manları Test ve Geliştirme Merkezi’nin 
açılış töreni gerçekleştirildi. (İHA)
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Bursa’nın yanı sıra Güney Marmara 
bölgesinin de en büyük hastaneleri arasında 
yer alan Medicana Bursa Hastanesi’nin 
gerçekleştirilen kutlamalarına, doktor, has-
tane çalışanları ve ailelerinin yanı sıra, Me-
dicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Genel Koordinatörü Reha Özkaya, Me-
dicana Bursa Hastanesi İcra Kurulu Başkanı 
Dr. Engin Bozkurt, Medicana Bursa Has-
tanesi Başhekim Dr. Neşe Tunalı, Genel 
Müdür Yardımcıları Mehtap Koçak ve 
Ayhan Yörük, Tıbbi Kurucu Direktör Prof. 
Dr. Serdar Ener de gecede yer aldı. Medicana 
Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim 
Üyesi Remzi Karşı, aradan geçen 5 yılda 
yaklaşık 1 milyon 500 bin muayene, 105 
bin ameliyat, 500 bine yakın tetkik, 8,5 
milyon test yaptıklarını ifade ederek, “Bursa 
halkının teveccühünü ve güvenini kazan-
mak, ödüllerin en büyüğüdür. Hasta alımına 
başladığımız ilk günde, onlarca ameliyat 
gerçekleştirdik ve poliklinik hizmeti sunduk. 
Tüm tıp disiplinleri, özellikli tedavileri ve 
üstün teknoloji ile birleştirdiğimiz cerrahi 
tedavi imkanlarını hasta odaklı hizmet an-
layışıyla bir araya getirdik. Bu anlayışla 
sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz” 
dedi. Geçen 5 yıl içerisinde yaşanan 2 yılın 
çok önemli olduğunu belirten Karşı, “Herkes 
için çok zor bir süreci geride bırakıyor ol-
maktan çok mutluyum. Korona virüs süreci 
çalışan için, hasta için, biz yöneticiler için 
hiç kolay geçmedi. Salgın döneminin ilk 
aylarındaki korku, hastaları hastanelerden 
uzak tutarken, kronik hastalıklar kontrolsüz, 
acil hastalıklar tedavisiz, kanser hastaları 
takipsiz kaldı. Virüs döneminde yaklaşık 
3 bin hastayı tedavi ettik. Şükür ki, hepsini 
geride bıraktık diye biliriz. Medicana Gru-
bu’nun amiral gemisi olan Bursa hastanesi, 
Güney Marmara’ya da hizmet veren ve 
sahip olduğu kadro ile know how üreten 
bir yapıya kavuştu. Medicana Bursa, sağ-

ladığı sağlık hizmetlerinin yanı sıra şehrin 
spor ve sosyo-kültürel gelişimine de katkı 
sağlayan projelerde yer alıyor” şeklinde 
konuştu. Kanser ameliyatları alanında uz-
manlaştıklarını ifade eden Karşı, “Radyo-
terapi ve kemoterapi süreçlerini de yöne-
tiyoruz. Kardiyoloji alanında bölgede ilk 
özel yeni doğan kalp cerrahisini açtık. Ya-
pılan çocuk kalp cerrahisi işlemleri birçok 
aileye umut ışığı oldu. Yeni doğanlardan 
başlayarak yaşamının ilk yıllarındaki bebek 
ve çocuk hastaların kalp ameliyatlarını ba-
şarıyla gerçekleştiren uzmanlarımız 4 yılı 
aşkın süredir Bursa’da bu alanda başarılar 
gerçekleştiriyor. 13 yatak kapasiteli kemik 
iliği nakil ünitesinin de 12 Nisan’da Sağlık 
Bakanlığı’ndan ruhsatı aldı. Tüm odaları 
tek kişilik, gerektiğinde yoğun bakım oda-

sına dönüştürülebilir özellikte ve izolasyon 
ölçütlerine sahip. Özellikle başka bir veri-
ciden yapılan nakillerde ilk 100 gün, komp-
likasyonlar açısından önemli ve yakın takip 
gerekebiliyor. Bursa dışındaki merkezlerde 
nakil olan hastaların bir kısmının belli bir 
süre ya o şehirde ikamet etmesi ya da sık 
sık gidip gelmek zorunda olması, hem 
sosyal hem de ekonomik açıdan sıkıntı 
oluşturuyor. Hastanemizde bulunan kemik 
iliği nakil ünitesinin bu sıkıntıları en aza 
indirmek için planladık. Hedefimiz, Bursa 
ve çevresinden gelen, kemik iliği nakli ih-
tiyacı olan tüm hastalara dünya standart-
larında hizmet vermek” diye konuştu. 
Beyin pili uygulaması, beyin tümörleri, 
omurilik hastalıklarında beyin cerrahisi 
ile, diz, kalça, ayak bileği, omuz, travmatoloji 
ve skolyoz ameliyatları ile ortopedik cer-

rahide ve omurga cerrahisinde iddialı ol-
duklarını belirten Dr. Karşı, “Excimer lazer 
ve diğer cerrahi tedavi alt yapımızla iddia-
lıyız. Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinde 
en önemli merkezlerden bir tanesiyiz. 
Dahili branşlarda iç hastalıkları başta olmak 
üzere göğüs hastalıkları ve yan dalları olan, 
gastroenterolojide, endokrinolojide, nef-
rolojide başarılı çalışmalara imza attık” 
dedi. Çalışanları dinleme kültürüne sahip 
olduklarını belirten Karşı, “Hal böyle olunca 
çalışan dileğini kendisi direkt olarak bize 
aktarıyor. Bu çerçevede bu güne kadar 
merkeze çalışanı alan etkinlikler düzenledik. 
Haftada bir gün personelimiz ile kahvaltılı 
toplantılarında bir araya geliyoruz. Çalı-
şanlarının yoğun iş temposunun yorgun-
luğunu atmalarını sağlamak, motivasyon 

yükseltmek ve birlik ve dayanışma ruhunu 
diri tutmak hedefiyle her yıl geleneksel 
olarak bowling turnuvası düzenliyoruz. 
Spor ve sanatla ilgili birçok projenin öncüsü 
olan Medicana Bursa Hastanesi çalışan 
hekim, hemşire ve personelinden oluşan 
Medicana Türk Sanat Müziği Korosunu 
oluşturduk” şeklinde konuştu. Medicana 
Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Genel Koordinatörü Reha Özkaya, “Sağlık 
sektörüne büyük emek veren değerli ku-
ruluşların büyümekle ilgili ilk standartları 
Bursa olmuştur” dedi. Medicana Bursa 
Hastanesi İcra Kurulu Başkanı Dr. Engin 
Bozkurt, “İnşallah bütün ekibimizle buralara 
kadar geldik. Bundan sonrasında da birlikte 
devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız 
olsun. Nice 5 ve 10 yıllara inşallah” diye 
konuştu. (İHA)

Kamunun madencilik sektörü ya-
tırımları için bu yıl ayırdığı kaynak 
miktarı 78,9 milyar lira oldu. 

AA muhabirinin, 2023 Yılı Yatırım 
Programı’ndan yaptığı derlemeye göre, 
2023 yılında kamu kurumları tarafın-
dan yürütülecek 10 bin 915 proje için 
454,2 milyar lira ödenek tahsis edildi. 
Bu ödeneğin 163 milyar 396 milyon 
525 bin liralık kısmı kamu iktisadi te-
şebbüsleri (KİT) yatırımlarına ayrıldı. 
Madencilik sektörüne yönelik kaynak 
miktarı ise 47 proje için yaklaşık 78,9 
milyar lira olarak belirlendi. Bu alanda 
en fazla kaynak 76,6 milyar lirayla 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
(TPAO) Genel Müdürlüğüne ayrıldı. 
TPAO, yeni projeler için 20 milyar 178 
milyon lira harcama yapacak. Kurumun 
11 projesi bulunuyor. Sektörde en fazla 
kaynak ayrılan ikinci kurum, Maden 
Tetkik ve Arama (MTA) Genel Mü-
dürlüğü oldu. Kurumun 6 projesi için 
1 milyar lira kaynak tahsis edildi. Yük-
sek proje sayısıyla dikkati çeken Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 
11 proje için çalışma yürütecek. Ku-
ruma, projeleri için 800 milyon lira 
kaynak kullandırılacak. Yerli kömür 
üretiminde Türkiye’nin en önemli 
kamu kuruluşları olan Türkiye Kömür 
İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 
Genel Müdürlüğü de madencilik sek-
töründe bu yıl 10 projeye imza atacak. 
TKİ’nin 6 projesi için 230 milyon lira, 
TTK’nin 4 projesi için de 190 milyon 
lira kaynak ayrıldı. Elektrik Üretim 
AŞ Genel Müdürlüğü de madencilik 
sektöründe kaynak ayrılan kurumlar 
arasında yer aldı. Kuruma 30 milyon 
lira kaynak tahsis edildi. (AA)

Yerli asansör test merkezi 
Bursa’da kuruldu

Türkiye ekonomisinin 
lokomotif şehri Bursa, 

yerli ve milli üretim 
hedefleri için yeni 

projeleri hayata 
geçirmeyi sürdürüyor. 

Asansör sektöründe 
Türkiye’nin ilk test ve 

geliştirme merkezi 
BTSO çatısı altında 

faaliyete geçti.

Medicana Bursa Hastanesi 5 yaşında
Medicana Sağlık Grubu’nun  
13. hastanesi olarak 2018 yılında 
hasta kabulüne başlayan 
Medicana Bursa Hastanesi, 
beşinci yılını doldurmanın 
gururunu yaşıyor.

Kamu, madencilik 
için 78,9 milyar 
lira kaynak ayırdı

Açılışa özel  
indirimde  
izdiham yaşandı

İnegöl’de ev eşyası satan mağaza, 
açılışa özel indirim kampanyası dü-
zenleyince izdiham yaşandı. Kadın-
ların birbirini ezdiği açılış amatör ka-
meraya yansıdı. İnegöl’ün Burhaniye 
Mahallesi İstiklal Caddesi’nde ev eş-
yaları ve aletleri satan mağaza, açılışa 
özel indirim kampanyası düzenledi. 
İndirimi duyan kadınlar, sabahın 
erken saatlerinde mağazanın önünde 
toplandı. Mağaza yetkililerinin kapıları 
açmasıyla toplanan kalabalık, içeri 
girmek isteyince izdiham yaşandı. 
Kadınların birbirini ezdiği anlar ama-
tör kameraya yansıdı. Yoğunluk bir 
saat sonra normale döndü. (İHA)

Aktaş’tan GTSO’ya 
destek sözü

Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odasını ziyaret etti. Aktaş, “Üzerimize 
düşen ne varsa yapacağız” dedi. 

GTSO Başkanı Hasan Hamaloğlu, 
Meclis Başkanı Mehmet Anar, Yö-
netim Kurulu başkanvekilleri Alpaslan 
Eker ile Fatih Ayvaz ve Genel Sekreter 
Emre Gemicioğlu tarafından karşı-
lanan Alinur Aktaş’a AK Parti Bursa 
Milletvekili Zafer Işık ve AK Parti 
ilçe başkanı Şamil Yiğit eşlik etti. 
Gemlik Ticaret ve Sanayi odası başkanı 
Hasan Hamaloğlu, göreve geldikleri 
andan itibaren çok hızlı aksiyon alarak, 
yönetim ve meclis üyeleri ile birlikte 
çeşitli alanlarda çalışmalar yaptıklarını 
ifade ederek, “ancak gerek ilçemiz 
gerekse bölgemiz için önemli olan 
zeytinin başkentine yaraşır bir zeytin 
işleme merkezi konusunda mutaba-
kata vardık.Bu konuda Büyükşehir 
Belediyesi olarak bizlere vermiş ol-
duğunuz destek için teşekkür ediyo-
ruz. Ticaret Borsamız ile fikir alışve-
rişinde bulunarak birlikte hareket 
ediyoruz. En kısa sürede birlikte bir 
kooperatif kurarak çalışmalara baş-
layacağız” ifadelerini kullandı Ziyarette 
yer alan AK Parti Bursa Milletvekili 
Zafer Işık ve ilçe başkanı Şamil Yiğit’te 
çalışmalara destek sözü verdiler. (İHA)

Botaş’tan sanayi  
doğalgazına indirim

BOTAŞ, şubat itibarıyla elektrik 
üretim amaçlı gazın satış fiyatında 
yüzde 16,67, sanayi kuruluşlarında 
ise yüzde 13,30 ila 17,22 arasında 
indirime gidildiğini açıkladı. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
AŞ’nin (BOTAŞ), internet sitesinde 
şubat ayına ilişkin tarife tablosu ya-
yımlandı. Doğal gazda şubatta geçerli 
olacak mesken abonelerinin tarifesi 
sabit kalırken, sanayi aboneleri ve 
elektrik üretim amaçlı tarifede indirim 
yapıldı. Buna göre, BOTAŞ’ın konut 
tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine 
şubatta uygulayacağı satış fiyatı 1000 
metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira. 
Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 
1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 
bin 124 lira, kademe 2 için ise 13 bin 
727 lira olarak belirlendi. Elektrik 
üretim amaçlı tarifede ise 1000 met-
reküp doğal gazın fiyatı 15 bin lira 
olarak açıklandı. Doğal gazda fiyat 
tarifeleri aylık hesaplanıyor. (AA)



Politika6 28 Ocak 2023 Cumartesi

ARITMA TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ) 

Osmangazi Demirtaş Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece 
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.   
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  
İKN                                                   : 2023/75327 
1- İdarenin 
a) Adı                                               : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA  
                                                           SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL  
                                                           MÜDÜRLÜĞÜ (BUSKİ) 
b) Adresi                                          : Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 
                                                           16190 Acemler- OSMANGAZİ/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası            : 2242702400 - 2242339586 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Adı                                               : Osmangazi Demirtaş Paket İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşi 
b) Niteliği, türü ve miktarı                 : Toplam 11 Kalem 600 Litre/Saniye Kapasiteli Paket  
                                                           İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapım İşidir. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Küçükbalıklı Mahallesi  
                                                           3192 Ada 10 Parsel 
ç) Süresi/teslim tarihi                       : Yer tesliminden itibaren 360 (ÜçyüzAltmış) takvim günüdür.  
d) İşe başlama tarihi                        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde  
                                                           yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 20.02.2023 - 10:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)           : Sırameşeler Mah. Avrupa Konseyi Bulvarı No:6/3 B Blok  
                                                           5. Kat 16190 Acemler-Osmangazi/BURSA’daki BUSKİ  
                                                           Genel Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu-
lanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat 
dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler  
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP’tan alınır.  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yük-
lenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarı-
sından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.  
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya 
eşdeğer belgeleri:  
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;  
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilanço-
sunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, 
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bi-
lançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriter-
lerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir 
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. 
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;  
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,  
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,  
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterle-
ridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların bel-
gelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerin-
den yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini 
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlaya-
mayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. 
Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterle-
rinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:  
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 
sunması yeterlidir; 
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,  
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bede-
lin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 

ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan 
önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu 
takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin 
sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablo-
sunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul 
edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihale-
nin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları 
sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerin-
den yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen be-
delin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mü-
hendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde De-
ğerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/XI grubundaki işler benzer iş sayılacaktır. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:  
Çevre Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliği bölümlerinin diplomaları ihale konusu iş veya ben-
zer işlere denk sayılacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir. 
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı 
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; 
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif 
Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı 
Teklif Fiyat Puanı:70 
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:30 
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması  
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 30 ) 
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve 
azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklif-
ler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulu-
nan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem 
için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda her-
hangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, 
gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin 
kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan 
oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için be-
lirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir 
yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için is-
teklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat 
dışı unsur puanları hesaplanacaktır. 
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.  
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, 
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.  
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir.  
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.  
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama 
istenecektir. 
12 Haziran 2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bursa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) 
Alt Yapı İşleri Grubundaki Yapım İhalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2. maddesi ge-
reğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N katsayısı 1,00 olarak belirlenmiştir. 
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İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                                                              Asgari   Azami   Fiyat Dışı  
                                                                                                                              Oran      Oran     Unsur Puanı 
2500 m³ KAPASİTELİ SU DEPOSU VE MANEVRA ODASI YAPILMASI      12%       15%      4 
OSMANGAZİ DEMİRTAŞ PAKET İÇMESUYU ARITMA TESİSİ PROSES  
ÜNİTELERİ, ARITMA BİNASI VE UYGULAMA PROJESİ YAPILMASI          69%       72%      24 
LABORATUVAR CİHAZI ALINMASI                                                                  5%         7%        2

“Karadeniz 
gazı mart 
sonu 
hanelerde!”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını 
hanelere vermeye başlıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları 
A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde 
konuştu. Gübretaş Maden Yatırımları AŞ Söğüt Altın Madeni Tesis 
Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde konuşan Erdoğan, katılanları 
selamlayarak kendilerini bir araya getiren Tarım Kredi Kooperatif-
leri Genel Müdürü ile yönetimine teşekkür etti. Söğüt Altın 
Madeni’nin tüm ülke için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, “Gübre-
taş Maden Yatırımları uhdesinde bulunan Söğüt Altın Madeni’yle 
ilgili yatırım sürecini 2021 yılı Ocak ayı itibarıyla başlatmıştık. 
Maden sahasında yapılan çalışmalar neticesinde 109 ton altın 
kaynağı ile 60 ton altın rezervi tespit edildi. Bir başka ifadeyle 3,5 
milyon ons kaynağı 1,92 milyon ons rezerve tekabül eden bu al-
tının bir an önce Türk ekonomisine kazandırılması için çalışmaları 
hızlandırdık.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden 
sahasındaki yatırım faaliyetleri üç ayrı faz olarak toplam 500 mil-
yon dolara ulaşacak şekilde planlandıklarını belirterek şöyle 
devam etti: “Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım 
gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Daha önce söz 
verdiğimiz gibi tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale 
getirildi. Bu tesis, ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapa-
sitesiyle çalışacak. Kalan iki fazın yatırımlarını da üç yıl içinde neti-
celendirmeyi planlıyoruz. Böylece yıllık üretim miktarını inşallah 
yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz. Ülkemizin ortalama yıllık altın 
üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında söğüt altın 
madeninin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Burası tam kapasite ile 
faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç 
madenden birisi olacaktır.” Söğüt Altın Madeni sahasında yaklaşık 
bin kişinin istihdam edildiğini anlatan Erdoğan, ilerleyen dönem-
lerde bu sayının 1300’ü bulmasını beklediklerini dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Söğüt ve Bilecik ile birlikte Türkiye’nin 
ekonomisine önemli katkı sağlayacak tesisin hayırlı olmasını dile-

yerek emeği geçenleri tebrik etti. Bilecik’e sadece altın madeni 
açılışı için gelmediklerini söyleyen Erdoğan, “Valilik önünde bizleri 
bekleyen Bilecikli kardeşlerimizle kucaklaşacağız. Bu vesileyle 
toplam yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı bulan kamu ile 
653 milyon lirayı olan özel sektör projelerinin resmi açılış 
sevincini vatandaşlarımızla birlikte Bilecik’te yaşayacağız. Ardın-
dan Bilecikli gençlerimizin heyecanına coşkusuna ortak olacağız. 
Müjdelerle açılışlarla hizmetlerle dolu bir programla yıllar sonra 
Bilecik ve Bilecikli kardeşlerimizle hasret gidereceğiz.” diye 
konuştu. Erdoğan, Türkiye’nin 2002 yılından itibaren tarihinin en 
büyük kalkınma ve demokrasi hamlelerini gerçekleştirdiğine işaret 
ederek son 20 yılda gerçekten büyük bir gayret ve samimiyetle 
çalışarak ülkeyi bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline ge-
tirdiklerini vurguladı. Nerede bir eksik, sıkıntı veya geliştirilmeye 
muhtaç bir alan varsa hiçbirini ihmal etmeden hepsini çözüme 
kavuşturduklarını kaydeden Erdoğan, “Göreve geldiğimiz Türkiye 
ile bugünün Türkiyesi arasındaki o devasa farkı meselelere, ideolo-
jilerinin penceresinden bakmayan herkes görebiliyor.” dedi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gübretaş Altın Madeni Tesisi tam kapa-
site ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan 
ilk üç madenden birisi olacaktır.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Birileri güneş ve rüzgar enerjisini yeni yeni keşfede dursun biz ye-
nilenebilir enerjide Avrupa’da 5’inci, dünyada 12’nci sıraya yük-
seldik. Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye 
başlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Geçtiğimiz yıl maden ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 9,1 
artışla 6,5 milyar dolara ulaştı ve bu alanda cumhuriyet tarihinin 
rekoru kırıldı. Madencilik sektörümüzün gayri safi yurt içi hasılaya 
katkısını son 14 yılda 11 milyar liradan 93 milyar liraya çıkardık.” 
diye konuştu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mart ayı sonu 
itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.” dedi. (AA)
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NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
YAPILACAK YAPININ KİRALANMASI İŞİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01771894

İŞİN ADI : 1.500,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 5.400,00 TL. 
Geçici Teminatlı Demirci Mahallesi 3354 – 3373 adalar arasında bulunan 
alana 5.159,00 m²‘lik toplam alan içerisinde 141,65 m²‘lik yapılacak yapı-
nın 10 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine 
göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur. 
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 08.02.2023 Çarşamba günü saat 
14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bü-
rosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İhaleye iştirak edecek şahısların; 
a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  
b) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),  
c) Vekaleten başvurularda vekaletname, 
d) Nüfus Cüzdan örneği,  
İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin; 
a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  
b) 2023 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,  
c) Vekaleten başvurularda vekaletname, 
d) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde 
Encümenimize müracaatları ilan olunur. 
www.nilufer.bel.tr

Süleyman Soylu, İzmir İl Emniyet 
Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sis-
temleri binasında İzmir’de başlatılan 
Kökünü Kurutma Operasyonu’na ilişkin 
açıklamalarda bulundu. Vatandaşların 
Regaip Kandili’ni tebrik eden Soylu, bu 
gecenin sabahında İzmir’de 36. Kökünü 
Kurutma Operasyonu’nu gerçekleştir-
diklerini söyledi. İzmir Cumhuriyet Baş-
savcılığının koordinasyonunda İl Emniyet 
Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı 
iş birliğiyle operasyonun düzenlendiği 
bilgisini veren Soylu, “Toplam 1472 polis 
ve jandarmamızın katılımıyla aynı za-
manda 24 dedektör köpeği, hava araç-
larıyla birlikte sabah saat 06.15’te baş-
layan operasyonda 225 hedefimiz, 236 
da girilecek yer söz konusuydu. 225 he-
defin 202’sine şu ana kadar arkadaşla-
rımız ulaştı ve gözaltına aldılar.” dedi. 
Operasyona katılan ekipleri tebrik eden 
Soylu, “Bugün sabah itibarıyla İzmir Va-
limiz, Emniyet Genel Müdürü’müz, Jan-
darma Genel Komutan Vekili’miz, İzmir 
İl Emniyet Jandarma Komutanlığı’mızla 
birlikte operasyonun seyrini takip ettik. 
Allah’a çok şükür kazasız belasız tamam-
lanmış oldu. Bu Türkiye’deki 36. Kökünü 
Kurutma Operasyonu. Aziz milletimize 
şu bilgiyi vermek isterim; şu anda ceza-

evlerinde birçoğu imal ve ticaret suçundan 
olan 222 bin hükümlü, tutuklu, hükü-
mözlü bulunmaktadır. Geçen yıl yani 
2022 yılında 29 bin 800 kişi tutuklandı. 
Bunun 2 bini İzmir’de.” dedi. 

“UYUŞTURUCUYA  
BAĞLI ÖLÜMLER DÜŞTÜ” 
Türkiye’nin uyuşturucuyla mücadeleyi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatı doğrultusunda amansız şekilde 
yürüttüğünü kaydeden Soylu, şöyle de-
vam etti: “Avrupa ve Amerika büyük 
uyuşturucu nakillerinin dışında uyuş-
turucunun kendi içlerinde dağıtımı dahil 
olmak üzere, kullanımı dahil olmak üzere 
teslim olmuş durumdadır. Oysa 2017 
yılında 941 olan uyuşturucuya bağlı 
ölümler 2022 yılı sonu itibarıyla 250 
rakamındadır. Yani Türkiye bu oranını, 
uyuşturucuya bağlı ölümler oranını bir 
bölü dörde düşürmüştür, milyonda 4,5. 
Milyonda 324, neredeyse 90 katı Ame-
rika’dadır. Milyonda 29 Avrupa ortala-
masıdır, milyonda 29,6 Almanya’dadır. 

Türkiye bu konuda Avrupa’nın ve Ame-
rika’nın ve dünyanın içinde bulunduğu 
iklime teslim olmamaktadır. Son 4 yılda 
124 bin metruk binanın 110 bin yıkılmış 
veya eğer tarihi eserse restore edilmiştir. 
Geri kalan 14 bin binanın da metruk bi-
nanın da yere rehabilitasyon ya da yıkılma 
işlemleri valiliklerimiz ve ilgili yerel yö-
netimler tarafından devam etmektedir.” 

“MİLLETİMİZ BİZE İTİMAT ETSİN” 
Türkiye’nin dünyaya uyuşturucuyla 

mücadelenin nasıl olduğunu gösterdiğini 
ifade eden Soylu, “Terörle nasıl mücadele 
etmişsek ve ülke sınırlarımızda terörü 
etkisiz hale getirmeyi sağlamış isek, 
şimdi de uyuşturucuyla mücadeleyi dün-
yaya aynen terörle mücadele ettiğimiz, 
birçok terör örgütüyle aynı anda baş et-
tiğimiz gibi uyuşturucu ile mücadelede 
de nasıl başarılı olduğumuzu dünyaya 
pes ettiği noktada bir örnek olarak gös-
termek durumundayız. Milletimiz bize 
itimat etsin.” diye konuştu. Bakan Soylu, 
gençleri, çocukları, gelecek nesilleri uyuş-

turucu illetine karşı muhafaza etmenin 
sorumlulukları ve namus borcu olduğunu 
dile getirerek şunları kaydetti: “Burada 
bizden kimse acıma beklemesin. Bir sö-
zümüz var acırsak acınacak duruma dü-
şeriz. Onun için uyuşturucuya karşı sert 
mücadelemiz devam edecektir. Bunun 
altını çizerek belirtmek istiyorum. Türkiye 
hem etrafındaki coğrafyaya hem de dün-
yaya uyuşturucuyla nasıl mücadele edil-
diğinin ve arzın nasıl kesildiğinin en 
önemli örneğini gösterme kararlılığı içe-
risindedir.” İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, devletin suç ve suçluyla mücadelede 
nasıl hakim olduğunu göstereceklerini 
ifade ederek vatandaşların da bu konuda 
devlete güvenmesini istedi. Açıklama sı-
rasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet 
Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yar-
dımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, İzmir 
Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Emniyet 
Müdürü Mehmet Şahne, İzmir İl Jan-
darma Komutanı Tuğgeneral Osman 
Kılıç hazır bulundu. (AA)

Soylu: “225 hedefin 202’sine ulaşıldı”
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, İzmir’de bu  
sabah düzenlenen 
Kökünü Kurutma 
Operasyonu’nda  
225 hedefin 202’sine 
ulaşıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
Gümrük Muhafaza ekiplerince Te-
kirdağ Limanı’nda gerçekleştirilen 
operasyonda 114 kilogram kokain 
ele geçirildiğini bildirdi. 

Bakan Muş, Tekirdağ’da gerçek-
leştirilen uyuşturucu operasyonuna 
ilişkin sosyal medya hesabından pay-
laşımda bulundu. Muş, paylaşımında, 
“Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük 
Muhafaza ekiplerimizce Tekirdağ Li-
manı’nda gerçekleştirilen operasyonda 
114 kilogram kokain ele geçirildi. 
Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile ba-
şarılı mücadelesini sürdüren Gümrük 
Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyo-
rum.” ifadelerini kullandı. (AA)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis’te 
bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. 
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Türkiye’nin 
en güvenilir kurumlarının başında geldiğini, 
şimdiye kadar pek çok seçimi başarıyla yö-
nettiğini belirten Bozdağ, bunun hem ulus-
lararası gözlemciler tarafından hem de 
Türk seçmeni ve Türk siyasi partileri tara-
fından takdir edildiğini söyledi. Bozdağ, 
Türkiye’de seçimleri siyasi partilerin yap-
tığını, YSK’nin ise seçim süreciyle ilgili 
ihtilaf ve şikayetleri karara bağlayan bir 
kurum olduğunu dile getirdi. Sandık başında 
her partiden temsilci olduğuna işaret eden 
Bozdağ, “Sayım, döküm, tasnif bunların 
tutanağı ve bağlanıp imza altına alınması 
siyasi parti temsilcileri ile birlikte yapılıyor. 
İlçe seçim kuruluna teslimi de öyle. İlçe 
seçim kurulunda tutanakların birleştirilmesi 
ve bunun YSK merkezine gönderilmesi 
yine siyasi partilerin temsilcileri tarafından 
yapılıyor. Arkasından YSK’de de bunlar 
siyasi parti temsilcilerinin gözü önünde ve 
onların katılımıyla yapılıyor. Burada da 
temsilcileri var. Ayrıca YSK, seçim sürecinde 
kendine ulaşan bütün verileri siyasi partilere 
de veriyor. Herkesin elinde her sandıktan 
kime ne kadar oy çıktığına dair ıslak imzalı 
tutanaklar var.” diye konuştu. 

“SEÇİM KURULUNA YAPILAN  
SALDIRILAR BÜYÜK HAKSIZLIK” 
Adalet Bakanı Bozdağ, kamuoyunda 

seçimlerin YSK tarafından yapıldığına dair 
bir algı olduğunu ifade ederek, şunları 
söyledi: “Dolayısıyla ‘burada hile, hurda, 
her şey olabilir’ gibi bir algı oluşturmaya 
çalışıyorlar. Seçim Kanunu’muza göre se-
çimin işleyiş süreciyle ilgili hile, hurda ya-

pılması fiili olarak imkansızdır. Bir sandık 
düşünün, başında AK Parti, CHP, HDP, 
İYİ Parti ve MHP’nin sandık kurulu üyesi, 
iki tane de kamu görevlisi var. Türkiye’de 
200 binin üzerinde sandık olduğunu var-
saydığımızda bütün sandıklarda hile ya-
pılması için CHP’li, HDP’li, İYİ Partili, AK 
Partili, MHP’li bütün sandık kurulu üye-
lerinin, iki tane de kamu görevlisinin ortak 
anlaşması lazım. Türkiye’de 200 bin san-
dıkta böyle bir anlaşmayı bırakın, tek bir 
sandıkta dahi fiilen bunu yapma imkanı 
var mı? Ayrıca belki milyonlarca müşahit 
olacak. Bütün bunların şahitliğinde bir 
yolsuzluk ya da hile hurda olabilir mi? O 
yüzden Seçim Kanunu’na göre seçimlerde 
hile ve hurda yapılması fiilen imkansızdır. 
Kim buna ‘Mümkün’ diyorsa ya Seçim 
Kanunu’nu bilmiyor ya da şimdiden seçim 
yenilgisine bahane uydurmak için altyapı 
oluşturuyordur. Seçim Kuruluna yapılan 
saldırılar büyük bir haksızlıktır. Çünkü 
Sayın Kılıçdaroğlu, YSK üyelerinin nasıl 
seçildiğini bilmiyor.” Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın YSK’ye üye seçimi ya 
da ataması yapmadığının altını çizen Boz-
dağ, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin doğ-
rudan seçim yaptığını kaydetti. Bekir Boz-
dağ, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun belli ki Seçim 
Kanunu’ndan da haberi yok. O yüzden 
şimdiden Seçim Kanunu’ndan haberleri 
olmadan seçimin üzerine gölge düşürmek 
için bir tartışma başlatılıyor. Geçmişte de 
pek çok seçimden önce ‘oy ve ötesi’, ‘temiz 
toplum’ gibi değişik platformlar 
oluşturuldu. Hemen her seçim 
öncesi böyle birtakım plat-
formlar, dernekler, vakıflar 
ortak çalışmalarla sanki 
Türkiye’de seçimler hileyle 
kazanılıyormuş gibi bir algı 
oluşturuyorlar. Hileyle Tür-
kiye’de kazanılmış hangi 
seçim var?” diye konuştu. 
YSK’nin dünyanın en saygın 
ve en güvenilir seçim organla-
rından biri olduğunu dile getiren 
Bozdağ, “Hiç kimsenin seçim 
başarısızlığını YSK 
üzerine yık-
m a y a 

hakkı yoktur. Bahane uydurmaya gerek 
yok. Çıkarsınız, çalışırsınız.” ifadelerini 
kullandı. 

ANAYASA MAHKEMESİNİN  
HDP KARARI 
Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesinin 

HDP hakkındaki kapatma davasıyla ilgili 
kararına ilişkin bir soruya ise “Anayasa 
Mahkemesinin verdiği karar oy birliğiyle 
alındı. Bence de doğru bir karar. Çünkü 
Anayasa Mahkemesi gündemini kendi be-
lirler. Hangi davanın ne zaman görüleceğine 
mahkeme kendi karar verir. Talep üzerine 
bunu da değerlendirebilir ama öncelik 
sonralık sırasını mahkeme tayin eder. Bu 
mahkemenin yasal bir hakkıdır. O yüzden 
karar isabetli bir karardır. Bu kararın ne 
zaman çıkacağı anlamında bir fikir vermez. 
Mahkemenin onu gündemine almasıyla 
ilgili bir husustur.” cevabını verdi. Bozdağ, 
28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına 
çarptırılan 87 yaşındaki İlhan Kılıç ve 75 
yaşındaki Kenan Deniz’in cezalarının Cum-
hurbaşkanı Erdoğan tarafından kaldırıl-
masıyla ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:. 
“Anayasaya göre Cumhurbaşkanı’mızın 
yetki ve görevleri arasında sürekli hastalık, 
sakatlık ve kocama hallerinden biri ya da 
birkaçının varlığı halinde cezaların kaldı-
rılması ya da azaltılması vardır. İlhan Kılıç 
ve Kenan Deniz’le ilgili Adli Tıp Kurumu 
kocamışlık hali raporu vermiştir. Dolayısıyla 
bu rapora istinaden Sayın Cumhurbaşka-

nı’mız Anayasa’daki yetkisini kullanmış 
ve cezalarının kaldırılmasına ka-

rar vermiştir. Hakkı Kılınç pa-
şayla ilgili de Adli Tıp Kurumu 
kocamışlık haline dair bir 
rapor verdi. Onu da biz 
Cumhurbaşkanı’na daha 
yeni gönderdik. Cumhur-
başkanı’mız zaman zaman 

Anayasa’nın verdiği cezaların 
kaldırılmasına ya da azaltıl-
masına ilişkin bu yetkisini 

kullanmaktadır. Bugün de üç 
vatandaşımızla ilgili bu yet-

kisini kullanmıştır.” 
(AA)

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı Eski Başkanı ve Hacettepe 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması 
kapsamında gözaltına alınan avukat 
tutuklandı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca açılan soruşturma kapsamın-
da gözaltına alınan şüpheli avukat 
S.Ö’nün emniyetteki işlemleri ta-
mamlandı. Sağlık kontrolünden 
sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, so-
ruşturmayı yürüten Cumhuriyet 
savcısına ifade verdi. Şüpheli, çı-
karıldığı nöbetçi sulh ceza hakim-
liğince tutuklandı. Avukat S.Ö. ile 
gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha 
önce tutuklanmıştı. Böylece soruş-
turmada tutuklu sayısı 18 oldu. Si-
nan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt 
ile 30 Aralık 2022’de Çankaya ilçesi 
Kızılırmak Mahallesi’nde bir bina-
dan çıktığı sırada motosikletli 2 
kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. 
Saldırıda Bozkurt omzundan yara-
lanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetmişti. (AA)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbra-
him Kalın, Kur’an-ı Kerim’e yönelik 
saldırıları değerlendirirken, “Avrupa’da 
Kur’an-ı Kerim’in yakılması ‘Birkaç 
fanatiğin provokasyonu, abartıp rek-
lamını yapmayalım’ diye geçiştirilecek 
bir hadise değildir.” dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbra-
him Kalın, “Avrupa’da Kur’an-ı Kerim’in 
yakılması, ‘Birkaç fanatiğin provokas-
yonu, abartıp reklamını yapmayalım.’ 
diye geçiştirilecek bir hadise değildir. 
Buna izin vermek kötülüğün sıradan-
laştırılmasıdır.” ifadelerini kullandı. 
İsveç ve Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i 
hedef alan saldırılara ilişkin sosyal 
medya hesabından paylaşımda bulu-
nan Kalın, şunları kaydetti: “Avrupa’da 
Kur’an-ı Kerim’in yakılması, ‘Birkaç 
fanatiğin provokasyonu, abartıp rek-
lamını yapmayalım.’ diye geçiştirilecek 
bir hadise değildir. Buna izin vermek 
kötülüğün sıradanlaştırılmasıdır. Nef-
ret suçlarının hafifletilmesidir. Fana-
tizmin korunması ve ödüllendirilme-
sidir. İfade özgürlüğü; tahrik, hakaret, 
aşağılama, küfür ve kutsal değerlere 
saldırı için kullanılamaz. Başka inanç-
ların sembollerine, ülke bayraklarına, 
kişilik haklarına sistematik saldırılar 
nasıl hafife alınamazsa Avrupa, İslam’a 
yönelik saldırılara karşı da tedbir almak 
zorundadır.” (AA)

Bozdağ: “Seçim Kuruluna yapılan 
saldırılar büyük haksızlık”
Bakan Bozdağ, “Seçim 
Kanunu’na göre seçimlerde 
hile ve hurda yapılması fiilen 
imkansızdır. Kim buna 
‘Mümkün’ diyorsa ya Seçim 
Kanunu’nu bilmiyor ya da 
şimdiden seçim yenilgisine 
bahane uydurmak için altyapı 
oluşturuyordur.” dedi.

Sinan Ateş 
cinayetinde bir 
avukat tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) kamu mahrem yapılanma-
sına yönelik soruşturmasında 12 
kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya 
göre, örgütün mahrem imamlarıyla 

irtibatlı oldukları belirlenen ve hak-
larında tanık beyanı bulunan 12 
şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma 
Bürosunca gözaltı kararı alındı. Baş-
savcılığın talimatı üzerine harekete 
geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü 

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 
5 ilde operasyon başlattı. Şüpheli-
lerden 4’ünün görevde bulunduğu, 
6’sının ihraç edildiği, 2’sinin de gö-
revlerinden istifa ettiği belirtildi. 

(AA)

FETÖ’nün kamu mahremine operasyon: 12 gözaltı kararı

“Kur’an-ı Kerim’e 
saldırı geçiştirilecek 
bir şey değil”

Tekirdağ Limanı’nda 
114 kilogram kokain 
ele geçirildi

EYT pazartesi günü 
TBMM’ye sunulacak 

AK Parti Grup Başkanvekili Mu-
hammet Emin Akbaşoğlu, EYT’ye 
ilişkin kanun teklifini pazartesi günü 
TBMM’ye sunacaklarını açıkladı. 

AK Parti Grup Başkanvekili Mu-
hammet Emin Akbaşoğlu, TBMM’de 
basın mensuplarının EYT’ye ilişkin 
yasa teklifine yönelik sorusuna, “İn-
şallah pazartesi günü EYT ile ilgili 
teklifimizi Meclis Başkanlığımıza su-
nacağız. Bu konuda pazartesi günü 
saat 11.00’de bir basın açıklamasıyla 
da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva 
ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde 
olduğunu kamuoyuna duyuracağız.” 
yanıtını verdi. (AA)



Türkiye’nin önemli kış tu-
rizmi merkezlerinden Ulu-
dağ’da beklenen kar yağışı öğle 
saatlerinden itibaren başladı. 
Kar yağışıyla birlikte Uludağ’da 
kar kalınlığı 30 santimetreye 
ulaştı. 

Kış turizminin en önemli 
merkezlerinden biri olan Ulu-
dağ’da kar yağışı başladı. Hava 
sıcaklığının en yüksek sıfırın 
altında 3, en düşük ise sıfırın 
altında 7 derece olarak ölçül-
düğü Uludağ’da kar kalınlığı 
30 santimetreye ulaştı. Sömestr 
tatilini fırsat bilerek Uludağ’a 
gelen kayak severler ise kar ya-
ğışıyla birlikte pistleri doldurdu. 
Meteoroloji verilerine göre, kar 
yağışının önümüzdeki hafta 
Çarşamba gününe kadar devam 
edeceği öğrenildi. 

(İHA)

Uludağ’da 
özlenen kar 
yağışı başladı
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YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2707

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

 Bursa’nın içme suyunun en 
önemli kısmını karşılayan yıllık 
60 milyon metreküp kapasiteli 
Nilüfer Barajı’nın oranı yüzde 
4’e düşerken, 40 milyon met-
reküp kapasiteli Doğancı Ba-
rajı’nın doluluk oranı yüzde 
27’ye düştü. Barajların seviye-
sinin hayli azaldığını gösteren 
durum havadan görüntülenir-
ken, bugün itibari ile yağış ol-
mazsa Bursa’nın sadece 45 gün-
lük suyu kaldı. Bursa Su ve Ka-
nalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise 
vatandaşlara suyu idareli har-
caması konusunda bilgilendir-
me mesajı gönderdi. 

Son dönemlerde mevsim 
normallerinin üzerinde seyre-
den sıcaklık Bursa’da kuraklık 
alarmına sebep oldu. İçme su-
yunun en önemli barajlarından 
biri olan Nilüfer Barajı’nın do-
luluk oranı yüzde 4’e düşerken, 
40 milyon metreküp kapasiteli 
Doğancı Barajı yüzde 27’ye düş-
tü. Yağış olmayacağı takdirde 
45 günlük suyun kaldığını be-
lirten yetkililer ise vatandaş-
lardan sağduyulu olmasını is-
tedi. BUSKİ, yaklaşık 1,5 milyon 
abonesine gönderdiği mesajda 
; “Tüm dünyada olduğu gibi ül-
kemizde ve ilimizde de iklim 
değişikliğine bağlı yağış rejim-
lerinde ciddi azalmalar yaşan-
maktadır. Sizlerin su sıkıntısı 
çekmemesi için BUSKİ olarak 
tüm tedbirleri almaya devam 
ediyoruz. Önümüzdeki süreçte 
yağışlarla barajlarımızdaki, bu-
gün itibarıyla 45 günlük olan 
su hacmimizin daha da artma-
sını bekliyoruz. Ancak, bu dö-
nemde tasarrufa azami riayet 
edilmesi de çok önemlidir. Böy-
lece mevcut kapasitemizi daha 
uzun süre kullanabilmek müm-
kün olacaktır. Sürdürülebilir 
su yönetimine desteğiniz ve 
hassayetiniz önem arzetmek-
tedir” ifadelerini kullandı. (İHA)

İnegöl Belediye Başkanı Alper 
Taban’ın kış dönemlerinde gerçek-
leştirdiği ‘Bereket Sofrası Halk Gün-
leri Buluşmaları’ devam ediyor. Her 
hafta Cuma sabahı farklı bir camide 
düzenlenen ‘Bereket Sofrası’ halk 
günleri buluşmalarının bu haftaki 
durağı Akhisar Mahallesi Merkez 
Camisi oldu. Birlik ve beraberliğin 
artması ve vatandaşlar ile kucak-
laşma adına düzenlenen Bereket 
Sofrası buluşmasında vatandaşlar 
istek, şikayet ve dileklerini ilk ağız-
dan Başkan Taban ve ilgili yöneti-
cilere iletme fırsatı buldu. Kılınan 
sabah namazının ardından mahalle 
sakinleri ve cami cemaatiyle simit, 
zeytin ve peynir ile kahvaltı yapı-

lırken, aynı zamanda mahallenin ve 
bölgenin sorunları dinlenerek bir-
likte ortak çözümler üretiliyor. Be-
lediye Başkanı Alper Taban ile be-
raberindeki Başkan Yardımcıları, 
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Dur-
muş, meclis üyeleri ve AK Partili 
yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen 
Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah 
namazının kılınmasının ardından 
caminin karşısında bulunan kıraat-
hanede cemaatle birlikte kahvaltı 
sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve 
simitle yapılan kahvaltı sonrası va-
tandaşlara hitaben konuşan Belediye 
Başkanı Alper Taban, “Her hafta 
Cuma sabahı bir mahallemizde, bir 
camimizde bir araya gelerek Bereket 
Sofrası adı altında vatandaşlarımızla 
buluşuyoruz. Bu buluşmalarımızdaki 
gaye, vatandaşımızla hem bir araya 
gelmişken iletmek istediklerini, tav-
siyelerini duymak ve aynı zamanda 
birlikte namazlarımızı eda etmek. 
Ben katılan ve soframızı bereket-
lendiren vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” dedi. 

“ALTYAPI ÇALIŞMALARI  
ŞEHRİN KUZEYİNDE BAŞLIYOR” 
İnegöl’de devam eden çalışmalara 

değinen Başkan Taban, “İnegöl’de 
başta altyapı çalışmaları olmak üzere 
beraberinde; kaldırım, yol, tretuvar, 
spor alanları, park, otopark, kültür 
ve sanat etkinlikleri gibi pek çok 
alanda çalışmalar yürütüyoruz. Va-
tandaşlarımızın da bizlere iletmiş 
olduğu sorun, öneri, eleştiri, tavsiye 
ne varsa bunlar istikametinde ça-
lışmalarımıza yön vermeye çalışı-
yoruz. İnşallah bu dönem birinci 
etabını tamamladığımız içme suyu 
hatlarıyla ilgili ikinci etap çalışma-
larımıza başlayacağız. Özellikle Yeni 
İnegöl dediğimiz, Alanyurt gibi bu 
bölgeleri çerçeveleyen çalışmalar 
olacak. İçme suyuyla alakalı bir baraj 
çalışması da var devam eden. Altyapı 
hatlarımızı da yenilediğimizde uzun 
yıllar doğal kaynak suyunu hanele-
rimizle buluşturmuş olacağız. Bunu 
dönem başında kendimize hedef 
olarak koyduk ve tamamlamak isti-
yoruz. Altyapı çalışmalarını da Bü-

yükşehir Belediyemiz marifetiyle 
yapıyoruz. Alinur Aktaş Başkanımıza 
da teşekkür ediyorum” ifadelerinde 
bulundu. Akhisar Mahallesine çifte 
müjde veren Başkan Taban, “Muh-
tarımız ve mahalle sakinlerimize, 
teşkilat üyelerimizle birlikte istişare 
halinde burada çalışmalarımızı sür-
dürmeye devam edeceğiz. Burada 
geçtiğimiz günlerde spor yatırımla-
rıyla ilgili bir çalışmamız vardı. Bir 
spor salonu yapmak istiyoruz. Ba-
kanlığa bildirdik. İnşallah dönüş 
bekliyoruz. Bir de meydan düzen-
lemesi yapmak istiyoruz. Karşı kı-
sımda yıktığımız dükkanlar var. Köy 
içi dediğimiz merkezi bir meydanla 
buluşturarak güzel bir çekim mer-
kezine dönüştürmek istiyoruz. Şeh-
rimizin her noktasında eksiklerimizi 
gidermek için çalışmaya devam edi-
yoruz” şeklinde konuştu. Konuş-
manın ardından Başkan Taban ma-
halle sakinlerinin sorunlarını din-
lerken, bölgenin problemlerine iliş-
kin de istişareler yapıldı. 

(İHA)

İnegöl Akhisar’a spor salonu 
ve meydan müjdesiİnegöl Belediye Başkanı 

Alper Taban’ın her 
Cuma sabahı farklı bir 
camide düzenlediği 
‘Bereket Sofrası 
Buluşmaları’ bu hafta 
Akhisar Merkez 
Cami’inde 
gerçekleştirildi. Cami 
cemaatiyle bir araya 
geldiği programda 
mahalle sakinlerine 
müjdeler veren Başkan 
Alper Taban, “Burada 
bir spor salonu yapmak 
istiyoruz. Köy içi 
dediğimiz merkezi bir 
meydanla buluşturarak 
güzel bir çekim 
merkezine dönüştürmek 
istiyoruz” dedi.

Osmangazi’ye bağlı Demirtaş Ma-
hallesi’nde yer alan bir site yönetimi, 
Haziran ayında 250 lira olan aidatları 
yüzde 153 zam yaparak 644 liraya 
çıkarttı. 13 blok 1902 dairenin yer 
aldığı sitenin sakinleri ise yapılan 
zamın kanunsuz olduğunu belirterek 
site yöntemine tepki gösterdi. Site 
sakinleri yaptığı basın açıklamasın-
da, “İnşaat firmasından biz bu evleri 
aldığımız günden beri sanki inşaat 
firmasının kiracısıyız gibi bir mua-
mele görmekteyiz. Fakat firma, bu 
sitelerde oturan binlerce kat malikini 
site yönetimleri aracılığı ile mağdur 
etmektedir. Bizler bu evleri ilgili in-
şaat firmasından teslim aldıktan 
sonra hiç birimizin haberi olmadan 
bahsi geçen bu firma, bünyesinde 
yönetim kurulunda faaliyet gösteren 
bir kişinin kurucusu olduğu profes-
yonel bir site yönetim şirketine biz-
lerin rızası olmadan geçici yönetimi 
devretmiştir. Bu geldiğimiz noktada 
artık bu firmanın bizlerin menfaa-

tine değil aleyhimizde bizlerin çı-
karlarını hiçe sayarak kararlar aldı-
ğını düşünmekteyiz.Bu nedenle bu 
firmanın bize direttiği bu site yö-
netimine de burada istemiyoruz. 
Bu yönetimi biz seçmedik. Biz se-
çilmiş bir yönetim istiyoruz. Maa-
lesef geçici yönetimlerinin süreleri 
bitmesine rağmen hala yeni bir yö-
netim için çağrı yapılmamış ve kendi 
sitemizde hiçbir söz hakkımız yok-
tur.” denildi. Site sakinleri, “Site yö-
netimi kendi maliyet hesaplarına 
göre asla bizlere sormadan, açıklama 
yapmadan kendi kendine kararlar 
alarak kendi oluşturduğu yönetim 
kurulunda sadece üç kişi ile bir sürü 
karar almış ve bu yıl yine fahiş fiyat 
artışlarına gitmiştir. 2022 Haziran 
ayında 255 lira olan aidatlarımız 
yaklaşık yüzde 153 zam yaparak 
650 lira bandına taşımıştır. Aldığımız 
hizmet sadece kapı güvenliği ve te-
mizlik hizmetidir. Bu rakamlara kar-
şılık aldığımız hizmet ise oldukça 
kalitesiz ve basittir” ifadelerini kul-
landı. Gece yarısı toplanıp basın 
açıklaması yapan site sakinleri, kendi 
yöneticilerini seçmek istediklerini 
dile getirdiler.  

(İHA)

Site sakinlerinin astronomik zam isyanı
Bursa’da 13 blok 1092 dairenin 
yer aldığı sitenin yönetimi 
aidatlara yüzde 153 zam 
yaptı, site sakinleri isyan etti.

Barajlar kurudu, 
45 günlük  
su kaldı...
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Almanya’da Berlin İslam Federasyonu
(İF), 12 Şubat’ta yapılacak eyalet mec-
lisi seçimlerinde Müslümanların san-
dık başına gitmeleri için “Haydi
Seçime! Oy Hakkını Kullan!” sloga-
nıyla kampanya başlattı. 
İF Başkanı Murat Gül, düzenlediği
basın toplantısında, başkent Berlin’in
en büyük ve en eski İslami çatı kuru-
luşu olan Berlin İslam Federasyonu-
nun çatısı altında 17 cemiyetin yer
aldığını belirterek bu yapısıyla Fede-
rasyon'un 50 binin üzerinde Müslü-
man seçmene ulaştığını söyledi. Gül,
Berlin’de 12 Şubat’ta yapılacak Eyalet
Meclisi seçimlerinde "Haydi Seçime!
Oy Hakkını Kullan!" kampanyasıyla
Müslümanları oy kullanmaya çağırdık-
larını ifade ederek kampanya kapsa-
mında; İslam ve yabancı
düşmanlığının arttığı, enflasyonun
yükseldiği, sağlık ve eğitim alanların-
daki sorunların giderek büyüdüğü bir
dönemde cemiyet üyelerine, davet et-
tikleri milletvekili adaylarıyla görüşme
imkanı sağlayacaklarını kaydetti. (AA)

İF, Müslümanları seçimlerde
oy kullanmaya teşvik için
kampanya başlattı

Polonya Başbakanı Mateusz Mo-
rawiecki, ülkesinin Ukrayna'ya silah
desteğine devam ettiğini belirterek
"Ukrayna'ya şimdiye kadar 250 tank
gönderdik." dedi.

Morawiecki, Fransız LCI televizyo-
nuna verdiği demeçte, Ukrayna'nın öz-
gürlüğünü savunmasına yardım etme-
nin, Avrupa değerlerini savunmak an-
lamına geldiğini söyledi. Ukrayna'ya
savaş uçağı tedarik etme konusu gün-
deme gelirse lehte oy kullanacaklarının
altını çizen Morawiecki, "Ancak bu el-
bette yalnızca NATO'nun vereceği bir
karar olabilir." ifadesini kullandı. Mo-
rawiecki, Batı'nın Ukrayna'ya daha ge-
lişmiş silahlar sağlayarak destek verme
konusunda daha cesur olması gerek-
tiğini vurguladı. (AA)

İngiltere ve Galler'de her yıl hapishane-
lerde 200'den fazla kişinin hayatını kay-
bettiği ortaya çıktı. Ulusal İstatistik Ofisi
(ONS), 2008-2019 yıllarında hapishane-
lerde 2 bin 714 kişinin öldüğünün tespit
edildiğini; bunun, yılda yaklaşık 226 ki-
şiye denk geldiğini açıkladı. ONS'un veri-
lerine göre, hayatını kaybedenlerin yüzde
97'sinin erkek olduğu, söz konusu dö-
nemde ölen 94 kadının ise toplam ölü sa-
yısının yüzde 3'üne tekabül ettiği
kaydedildi. Ayrıca, bu dönemde, ceza-
evinde kayda geçen ölümlerin 677'sinin
intihar, 145'inin ise uyuşturucu kullanı-
mına bağlı ölümler olduğuna işaret edildi.
ONS'de görevli istatistikçi James Tucker,
yaptığı açıklamada, "Erkek tutukluların
uyuşturucuya bağlı nedenlerden ölme
riski, 2008 ile 2015 yılları arasında genel
tutuklu erkek oranına benzerken 2016 ile
2019 arasında bu oran daha yüksekti. Bu
artış yeni psikoaktif maddelerden kay-
naklanan ölümlerin sayısındaki artışla
aynı döneme denk geliyor." ifadelerini
kullandı. (AA)

Morawiecki: ‘‘Ukrayna'ya
250 tank gönderdik’’

İngiltere ve Galler'de 
hapishanelerde yılda
200'den fazla kişi ölüyor

BİRİLERİ YİNE SAVAŞ
ÇIKSIN İSTİYOR!

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı
saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan
açıklamada, Bakü saatiyle 08.30 sıralarında
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı
saldırı düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, ka-
laşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın
büyükelçiliğin güvenlik amirini katlettiği, 2
güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.
İran'daki Tahran Polis Komutanı Hüseyin Ra-
himi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran
Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenleyen sal-
dırganın yakalandığını söyledi. Fars Haber
Ajansı'na göre, Rahimi, sabah saatlerinde baş-
kent Tahran'da meydana gelen silahlı saldırıyla
ilgili bilgi verdi. Rahimi, "Azerbaycan Büyük-
elçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında
bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve 1 kişinin
ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden
oldu." dedi. Saldırganın yakalandığını aktaran
Rahimi, "Saldırgan 2 küçük çocukla binaya
giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi
ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği be-
lirlendi." ifadelerini kullandı. Rahimi, saldırganın
kimliği hakkında ise bilgi vermedi.

AZERBAYCAN, TAHRAN 
BÜYÜKELÇİLİĞİNİ 
TAHLİYE EDECEK
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü

Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Bü-
yükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili
gazetecilere açıklama yaptı. Saldırıyla ilgili
araştırmaların sürdüğünü belirten Hacızade,
"Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.
Saldırganın ve azmettiricilerin belirlenmesi
için İran hükümetinin gerekli adımların at-
masını talep ediyoruz. Her devlet, ülkesindeki

büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamakla yü-
kümlüdür. Azerbaycan hükümeti, Tahran Bü-
yükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi plan-
lıyor." diye konuştu. Hacızade, şehit güvenlik
amirinin aile ve yakınlarına taziye dileklerini
ileterek "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı
Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştü. Ça-
vuşoğlu, bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kı-
nadığını belirtti." ifadelerini kullandı.

SALDIRININ 
GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine ya-

pılan silahlı saldırının güvenlik kamerası gö-
rüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Büyük-
elçiliğin içerisindeki kameranın çektiği gö-
rüntülerde, silahlı saldırganın içeride bulunan
3 güvenlik görevlisine ateş açtığı görülüyor.
Güvenlik görevlilerinden birinin açılan ateş
sonrasında yere yığıldığı, diğer görevlinin ise
saldırganın üzerine atlayarak etkisiz hale ge-
tirmeye çalıştığı görüntülerde yer alıyor.

İRAN: SALDIRIYI 
HASSASİYETLE 
SORUŞTURUYORUZ
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Ke-

nani konuyla ilgili açıklamasında, Azerbaycan'ın
Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen ve bir ki-
şinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı
saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti. Azer-
baycan halkına ve hükümetine taziyelerini
ileten Kenani, "Siyasi ve güvenlik makamlarının
özel talimatıyla bu saldırının boyutları ve sal-
dırganın saiki yüksek öncelik ve hassasiyetle
soruşturuluyor." ifadelerini kullandı. Kenani,
"İlgili makam ve kurumların ön araştırmalarının
sonucu, bu eylemin arkasında kişisel saiklerin
olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.
Medyanın olayla ilgili "spekülasyona yol açacak
haberler" yayımlamaktan kaçınması gerektiğini
ifade eden İranlı Sözcü, daha detaylı bilgilerin
soruşturma süreci tamamlandıktan sonra ka-
muoyuyla paylaşılacağını aktardı.  Azerbaycan
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,
Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının şid-
detle kınandığı belirtilerek "İran, Diplomatik

İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nden
doğan yükümlülüğü gereği elçiliğin ve çalı-
şanlarının güvenliğini sağlamak zorundaydı."
denildi. İran'daki Azerbaycan diplomatik mis-
yonuna daha önce de tehditlerin yapıldığı ha-
tırlatılan açıklamada, "Bu tür durumların ön-
lenmesi ve diplomatik misyonlarımızın gü-
venliğini sağlamaya yönelik tedbirler İran'ın
nezdinde sürekli gündeme getirilmiştir. Maa-

lesef son kanlı terör saldırısı, bu yöndeki acil
çağrılarımıza gereken hassasiyeti gösterme-
menin ciddi sonuçlar doğurduğunu ortaya
koyuyor. İran'da son dönemde artan Azer-
baycan karşıtı kampanyanın diplomatik mis-
yonumuza yönelik bu tür saldırıları teşvik
ettiği kanaatindeyiz." ifadeleri kullanıldı. Açık-
lamada, şunlar kaydedildi: "İran'ın söz konusu
terör saldırısının failleri ile bu kanlı eylemin
emrini verenlerin bir an önce tespit edilerek
en ağır şekilde cezalandırılmasını şiddetle
talep ediyoruz. Azerbaycan tarafı, faillerin
tespit edilmesi ve makul bir şekilde cezalan-
dırılması için ilgili uluslararası mekanizmaların
sağladığı tüm imkanları kullanacaktır. Terör
saldırısı sonucu meydana gelen durum nede-
niyle büyükelçilik çalışanları ve aile bireylerinin
tahliyesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması
planlanmaktadır."

TAHRAN EMNİYET MÜDÜRÜ 
GÖREVDEN ALINDI
İran'da Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçi-

liğine düzenlenen silahlı saldırının ardından
Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi'nin
görevden alındığı bildirildi. İran'ın yarı resmi
Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Emniyet

Müdürü Rahimi, Emniyet Genel Müdürü
Ahmed Rıza Radan tarafından görevden alındı.
Tahran Emniyet Müdürlüğüne Elburz Emniyet
Müdürü Abbas Ali Muhammediyan getirilirken
Rahimi de Ekonomik Güvenlik Polisi Başkanı
olarak atandı. Öte yandan İran resmi ajansı
IRNA, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdul-
lahiyan ile İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzen-
lenen silahlı saldırıyı değerlendirmek için gör-
üştüğünü duyurdu. 

ALİYEV: ‘‘DİPLOMATİK 
MİSYONLARA TERÖR 
SALDIRISI KABUL EDİLEMEZ’’
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

ülkesinin Tahran Büyükelçiliğine yapılan terör
saldırısının bir an önce soruşturulması ve te-
röristlerin cezalandırılmasını isteyerek "Dip-
lomatik misyonlara terör saldırısı kabul edi-
lemez." dedi. Aliyev, Twitter hesabından,
"Bugün Tahran'daki büyükelçiliğimize yapılan
terör eylemini şiddetle kınıyorum. Büyükelçilik
ve elçilik çalışanlarını korurken şehit olan Üs-
teğmen Orhan Asgerov'un ailesine ve yakın-
larına başsağlığı diliyorum. Bu terör eyleminin
bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin
cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik
misyonlara terör saldırısı kabul edilemez."
paylaşımında bulundu.

TÜRK DEVLETLERİ 
TEŞKİLATI, SALDIRIYI KINADI
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Se-

kreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev,
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan
saldırıyı kınayarak tepki gösterdi. TDT'den
yapılan açıklamada, Ömüraliyev'in, İran İslam
Cumhuriyeti'nde Azerbaycan Büyükelçiliğine
düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığı belirtildi.
Açıklamada Ömüraliyev'in, "İran makamlarını
bu şiddetli saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruş-
turma yürütmeye ve failleri adalete teslim
etmeye çağırıyoruz. Bugün hayatını kaybeden
polis memurunun ailesine başsağlığı, yaralılara
acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
(AA)

Azerbaycan Dışişleri
Bakanlığı, Tahran'daki
büyükelçiliklerine silahlı
saldırı düzenlendiğini,
güvenlik amirinin
hayatını kaybettiğini
duyurdu.

Bu alçağı durduracak AB ülkesi yok mu?
Irkçı lider Paludan şimdide Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yaktı

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm
Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan
Paludan, aynı provokasyonu bu kez Kopen-
hag'da gerçekleştirdi. Paludan, Danimarka'nın
başkenti Kopenhag'ın Dortheavej semtinde
cuma namazı bitiminde İslam Toplumu der-
neğine ait caminin karşısına geldi. Aşırı sağcı
lider, bir akaryakıt istasyonunun hemen
önünde polisin kordonla çevirdiği noktada

başında kaskla Kur'an-ı Kerim yaktı. Rasmus
Paludan, cuma namazından çıkan Müslü-
manlara bakarak, elinde Hazreti Muhammed'e
hakaret içeren bir materyal sallayıp dikkat
çekmeye çalıştı. Cami cemaati, provokatöre
karşı soğuk kanlılığını korudu. Cemaatin
ileri gelenleri, provokasyondan uzak tutmak
için, namazdan çıkanlara bölgeden uzaklaş-
malarını telkin etti. Danimarka polisi, cami
çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alırken,
caddeyi giriş çıkışlara kapattı. Bu esnada el-

lerinde su ve yangın söndürme tüpleri bulunan
bir grup Müslüman gencin, polis tarafından
uyarıldığı görüldü. Paludan'ın provokasyonu
esnasında camiden dışarıya hoparlörlerle
teşrik tekbirleri verildi. Aşırı sağcı isim,
yaklaşık 40 dakika durduğu bölgeden yine
polis korumasında ayrıldı.

AA muhabirine konuşan cami gönüllüsü
Filistinli Halid el-Subeyhi, ilk kez yaşanmayan
bu duruma alışık oldukları yanıtını verdi.
Subeyhi, Paludan'ın iki yılı aşkın süredir Da-

nimarka'da birçok caminin önünde bu pro-
vokasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, "Bizim
kendisine mesajımız şudur; 'Bunu yapma,
bu ifade özgürlüğü değildir. Bu, Danimarkalı
Müslüman azınlık açısından bir provokas-
yondur.'" ifadesini kullandı. Halid el-Subeyhi,
Müslüman toplumun provokasyona gelmeme
konusunda dikkatli davrandığını belirterek,
"Hasta bir adam. Dikkat çekmek için Müslü-
manları provoke etmek istiyor." diye konuştu.
Olayı görmek için bölgeye geldiğini aktaran
Türk vatandaşı Sedat Güzel de "Danimarka
vatandaşlarının yüzde 99'u Paludan'ın pro-
vokasyonlarına karşı." dedi. Paludan, dün
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Danimarka'da bir caminin yanı sıra Türk ve
Rus büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı
Kerim yakacağını duyurmuş ve Danimarka
makamları kendisine izin vermişti. (AA)

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı
Yön Partisi (Stram Kurs)
lideri Rasmus Paludan,
Danimarka'da bir caminin
karşısında polis koruması
altında Kur'an-ı Kerim
yakarak yeni bir
provokasyonda bulundu.
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Frutti extra Bursaspor Başantrenörü Dusan Alimpijevic Prometey maçı ve
gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli antrenör, ‘‘Sahaya bir şeyler
atmak ya da Türkiye Ligi'nde küfür etmek kulübe destek vermek anlamına
gelmez. Bu sebeplerden ötürü çok ağır cezalar ödüyoruz.’’ dedi.

Frutti extra Bursaspor Başant-
renörü Dusan Alimpijevic "Nasıl
bir maç olduğunu maçtaki herkes
gördü. Sizin de bildiğiniz gibi bu
turnuvanın bazı kuralları var ve
kurallara uymak zorundayız. Ne
gördüğümüzü ya da ne söylemek
istediğimizi söyleyemiyoruz. Bu
kurallara saygı duyuyoruz ancak
dün neler olduğunu anlayacak ka-
dar akıllı insanlarız. Taraftarla-
rımıza salona geldikleri ve bizi
destekledikleri için teşekkür edi-
yorum. Tekrardan inanılmaz bir
atmosfer yaşattılar. Herkesten
bir kere daha rica ediyorum, bu
anlara saygı göstersinler ve ku-
lübümüze doğru bir şekilde destek
versinler. Dünkü maçta sahaya

atılan cismin hakeme isabet et-
mesi kulübümüz ve organizasyo-
numuz için büyük sıkıntı yarata-
bilir. Sahaya bir şeyler atmak ya
da Türkiye Ligi'nde küfür etmek
kulübe destek vermek anlamına
gelmez. Bu sebeplerden ötürü çok
ağır cezalar ödüyoruz. Hala or-
ganizasyonumuzu yukarı taşıma-
ya çalışan bir kulübüz ve bu yüz-
den bu tip konularda daha dik-
katli davranmalıyız. Taraftarımı-
zın isteklerini ve yeni oyuncu ta-
leplerini biliyorum. Herkes emin
olsun ki bu konu üzerine kulüp
olarak çok ciddi bir şekilde çalı-
şıyoruz ama şu zamanlar transfer
piyasası için çok zor zamanlar ve
bu yüzden çok dikkatli ilerliyoruz.

Sezon başında da istediğimiz fa-
kat NBA şansını denemek için G-
League’e giden bir oyuncu ile an-
laşmak üzereyiz. Bu dönemde bu
transferi gerçekleştirebilirsek bi-
zim için çok önemli bir iş olacak.
Benim için önemli olan şey tüm
taraftarlarımıza şu anda en iyi
4-5 takımdan biri olan takımı-
mızla inanılmaz işler yaptığımızı
anlatmak. Bizle aynı bütçeli hatta
daha yüksek bütçeli bir çok takı-
mın şu an düşme korkusu bile
yaşadığı bir ligde nasıl mücadele
ettiğimizi ve taraftarımızla be-
raber hep birlikte gerçekten çok
iyi işler yaptığımızı anlamasını
rica ediyorum." dedi.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Şükraniyespor altyapıda üretime devam ediyor

2006 doğumlu Abdullah Orun Sü-
per Amatör ekiplerinden Kestel Be-
lediyespor’a transfer olurken, 2007

doğumlu Selimhan Güleçyüz ise TFF
3’ncü Lig’de yarışan Bursa Yıldırıms-
por’un altyapısı olan Bursa Yıldı-
rımspor Akademi’ye gitti.

MEYVELER TOPLANIYOR
Genel koordinatörlük görevine

Şükrü Pakça’nın gelmesinin ardından
altyapıya yapılan yatırımlar da mey-
vesini vermeye başladı. Şükraniyes-
por olarak hedeflerini açıklayan Pak-
ça, “İyi ve kaliteli sporcular yetiştir-

mek istiyoruz. İki pırlanta gibi gen-
cimizi Bursa’mızın önemli takımla-
rına verdik. Sporcularımızın hakkın-
da hayırlı olur umarım. Şükraniyes-
por olarak kendilerine başarılar di-
liyoruz. Gittikleri takımda kendilerini
daha da iyi geliştireceklerine inanı-
yoruz. Önemli olan onların yeni ku-
lüplerinde mutlu olmasıdır. Bu da
bizleri ayrıca mutlu eder” açıklama-
sında bulundu.

Süper Amatör Lig’de B
Grubu’nda zirve hedefi
yapan Şükraniyespor, iki
genç oyuncusunu iddialı
takımlara gönderdi. 

Yine Bursasor yine ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu resmi
internet sitesinden yapılan açıkla-
mada; “Bursaspor Kulübü‘nün,
22.01.2023 tarihinde oynanan Bur-
saspor-Hes İlaç Afyonspor TFF 2. Lig
Beyaz Grup müsabakasında, taraf-
tarlarının neden olduğu çirkin ve
kötü tezahürat nedeniyle ve bu eyle-

min aynı sezon içinde ev sahibi kulüp
olduğu müsabakada 4. kez gerçek-
leştirilmesinden dolayı 20 bin TL
para cezası ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada Bursaspor
Kulübü‘nün, taraftarlarının neden
olduğu saha olayları nedeniyle 14
bin TL para cezası ile cezalandırıl-
masına, Aynı müsabakada Bursaspor
Kulübü antrenörü Cemal Ayyıldız‘ın
müsabaka hakemlerine yönelik sport-
menliğe aykırı hareketi nedeniyle 1
resmi müsabakada soyunma odası
ve kulübeye giriş yasağının yanı sıra
6 bin TL para cezası ile cezalandırıl-
masına karar verilmiştir.” ifadeleri
yer aldı.

PFDK, disiplin kuruluna
sevk edilen Bursaspor
Kulübü'ne Afyonspor
maçında yaşanan olaylar
nedeniyle verdiği ceza
açıklandı.

n Kadir Umut PEHLİVAN

n Kadir Umut PEHLİVAN

Amerikan
Basketbol
Ligi (NBA)
2023 All-Star
maçında
takımların
ilk 5'i ve
kaptanları
duyuruldu.

NBA All-Star maçında takımlar belli oldu
NBA'den yapılan açıklamaya göre,

seyirci oylamasını zirvede tamamlayan
Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers
forması giyen LeBron James ile Doğu
Konferansı'nda Milwaukee Buckslı Gi-
annis Antetokounmpo, 2023 All-Star
maçında takımlarının kaptanları olarak
sahaya çıkacak. NBA tarihinin en
skorer oyuncusu Kareem Abdul-Jab-
bar'ın rekorunu bu sezon kırması bek-
lenen Lakers'ın yıldızı James, 19. kez
NBA All-Star'a seçilerek rakibinin bu
alandaki rekoruna da ortak oldu. Ab-

dul-Jabbar, all-star seçilmesine rağmen
1973'teki maçta forma giymemişti.
James, karşılaşmada görev alması ha-
linde en çok all-star maçına çıkan
oyuncu konumuna da gelecek. Kap-
tanlar, All-Star maçının hemen önce-
sinde draft yaparak kendi kadrolarını
oluşturacak. NBA'de yer alan takımların
başantrenörleri tarafından belirlenecek
all-star maçının yedekleri ise 3 Şubat'ta
duyurulacak.

72. NBA All-Star maçı, ABD'nin
Salt Lake City kentindeki Vivint Are-

na'nda 20 Şubat'ta oynanacak. Ta-
kımlarda ilk 5'te yer alacak oyuncular
şöyle: Doğu Konferansı, Giannis An-
tetokounmpo (Milwaukee Bucks), Ke-
vin Durant (Brooklyn Nets), Jayson
Tatum (Boston Celtics), Donovan Mitc-
hell (Cleveland Cavaliers), Kyrie Irving
(Brooklyn Nets).  Batı Konferansı,
LeBron James (Los Angeles Lakers),
Nikola Jokic (Denver Nuggets), Zion
Williamson (New Orleans Pelicans),
Stephen Curry (Golden State Warriors),
Luka Doncic (Dallas Mavericks). (AA)
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Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji Bö-
lümü öğretim üyesi Doç. Dr. Güney Nair
ve Ayşe Genç tarafından yürütülen araş-
tırmaya Hacivat, Demirkapı, Kızyakup
Mahallelerinde yaşayan 372 Roman yurttaş
katıldı.

Bursa’da yaşayan Romanların üzerine
son yıllarda yapılan en kapsamlı araştırma
sonuçlandı. Kentimizde yerleşik olarak
yaşayan Romanların algıladıkları ayrımcılık
algılarına bağlı olarak sosyal uyumlarının
ve yaşam doyumlarının nasıl etkilendiğini
ortaya koymayı amaçlayan araştırma Cum-
huriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr.
Güney Nair ve Cumhuriyet Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
öğrencisi Ayşe Genç tarafından gerçek-
leştirildi. Osmangazi’nin Demirkapı ve
Kızyakup, Yıldırım’ın Hacivat Mahallele-
rinde yaşayan 372 Roman yurttaşımızla
yüzyüze yapılan araştırma ilginç sonuçlar
ortaya çıkardı.

Yaklaşık 30 bin Romanın yerleşik
olarak yaşadığı Bursa’da anket tekniği
uygulanarak, algılanan ayrımcılık öl-

çeği, sosyal uyum ölçeği ve yaşam doyum
ölçeği ile sahaya inildi. Araştırmada, cin-
siyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu,
aylık ekonomik gelir gibi çeşitli değişkenler
bağlamında Roman yurttaşlarımızın sos-
yo-kültürel uyumları ve yaşam doyum dü-
zeyleri algıladıkları ayrımcılık algısı çer-
çevesinde araştırıldı. Araştırmada dikkat
çekici bulgulara ulaşıldı.

AYRIMCILIK AZALIYOR
Araştırma sonucunda Romanlar ara-

sında ayrımcılık algısının yaş, medeni du-
rum, eğitim düzeyi ve aylık gelire göre
farklılaştığı sonucu elde edilmekle birlikte
özellikle gençler arasında ayrımcılık algısının
giderek azaldığı ortaya çıktı. Orta yaş (45
ve üstü) üzerindeki Roman yurttaşlarımız
genç romanlara göre daha fazla ayrımcılık
hissi yaşamalarına rağmen sosyal uyum dü-
zeylerinin gençlere göre daha yüksek
olduğu belirlendi. Evli olan Ro-
manlar, bekar olanlara naza-
ran daha çok ayrımcılığa
maruz kaldıklarını ifade
ederken, eğitim seviyesi
arttıkça Romanlar ara-
sında ayrımcılığa uğra-
dıkları yönündeki inancın
zayıfladığı gözlendi. Aylık
ekonomik gelirinde Ro-
man yurttaşlarımız ara-
sında ayrımcılık algısını
etkilediği görüldü. Dü-
şük aylık ekonomik
gelire sahip Ro-
manların, yüksek
g e -

lirlilere nazaran ayrımcılığı çok daha fazla
hissettikleri sonucu ortaya çıktı.

SOSYO-KÜLTÜREL
UYUM, YAŞAM 
DOYUMUNU 
ARTTIRIYOR
Ayrımcılık algısı konu-

sunda olumsuzluklar ya-
şanmasına karşın, Roman-
ların arasında sosyo-kül-
türel uyum ve buna bağlı
olarak yaşam doyumunun
yüksek olduğu görülmek-
tedir. Yaşam doyumu ile sos-
yal uyum değişkenlerinin bir-
birleri üzerinde pozitif yönlü an-
lamlı ilişkileri bulunmaktadır. Bir diğer
deyişle; sosyal uyum arttıkça yaşam doyumu
da artmaktadır. Sosyal uyumun alt boyut-

larında bulunan; sosyal daya-
nışma, kültürel kimlik, sosyal

bağlılık, vatanseverlik te-
ker teker incelendiğinde

hepsindeki artış yaşam
doyumunu artırmak-

tadır.
Yapılan araştırma,

evli olan katılımcıların
yaşam doyumu düze-
yinin bekarlara oranla
anlamlı düzeyde daha
yüksek olduğunu be-

lirlerken, Roman ka-
dınların sosyal daya-

n ı ş -

ma/sorumluluk düzeyi ve yaşam doyumu
düzeyinin roman erkeklerine oranla daha
yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Araş-

tırmada, hane halkının elde ettiği
aylık ekonomik gelirin yüksel-

mesine paralel bir şekilde ya-
şam doyumunun da yük-

seldiği gözlemlenmiştir.
Yani aylık gelir arttıkça
yaşam doyumu da bu du-
ruma paralel bir şekilde
artmaktadır.

Araştırma bulguları,
Roman olmayanlarla bir

arada yaşayan Romanların
günlük hayatlarında daha çok

aidiyet duygusunu hisseden, daha
tatminkâr, kendisini ve çevresini seven
kişiler haline geldiğini ve bunun doğal
sonucu olarak da yaşam doyumlarının pozitif
olarak etkilediğini ortaya koyuyor.

Araştırma hakkında açıklamalarda bu-
lunan Doç. Dr. Güney Nair, Roman yurt-
taşlarımızın özellikle yerleşik hayatı be-
nimsemeleriyle, yaşadıkları yörenin, bölgenin
bir parçası olduklarını belirterek “sosyal
uyum konusunda yerleşikliğin getirdiği be-
ceriler, kendilerinden olmayanlarla kurduk-
ları yoğun ilişki, bütünün ve işleyişin önemli
bir parçası olduklarına yönelik inanç, roman
yurttaşlarımız arasında aidiyet duygusunu
giderek güçlendiriyor. Öte yandan kültürel
birikimlerini olabildiğince koruma çabası,
sosyal yaşamımızın önemli bir zenginliği
olarak var olmalarını sağlıyor. Özellikle ye-
tişen yeni kuşaklar sosyal hayatta daha
önemli sorumlulukları üstlenerek katılıyor”
dedi.

Ayşe Genç ise “Ülkemizi vatanı olarak
bilmiş, Bursa’da doğmuş olmaktan gurur
duyan ve memleketlerinin Bursa olduğunu

düşünen, kendisini Bursalı hisseden, kişi-
lerin sosyal bağlılık düzeyleri yüksek
olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlanma

duygusu ve sevgi zamanla yaşanmış-
lıklarla meydana gelebilir. Diyebiliriz

ki Romanlar mutlu oldukları için
Bursa’da barınabilmişlerdir” dedi.

Romanlar üzerine
yürütülen en kapsamlı
araştırmalardan biri
Bursa’da gerçekleştirildi.
Roman yurttaşların
algıladıkları ayrımcılığın
sosyal uyum ve yaşam
doyumları üzerindeki
etkisinin incelendiği
araştırma ilginç sonuçlar
ortaya çıkardı. Roman
yurttaşlarımız arasında
ayrımcılık algısı azalırken,
sosyal uyum ve yaşam
doyum düzeyleri artıyor.

n Dilvin ALTIKARDEŞ

Türkiye, sahip olduğu sulak alanlar
ve elverişli iklimi sayesinde özellikle
Kuzey Avrupa ve Rusya'nın kuzeyinden
sıcak ülkelere göç eden su kuşlarına gü-
venli bir dinlenme alanı sunuyor. Enerji
toplamak ve yeni üreme dönemine ha-
zırlanmak için Türkiye'ye gelen kuşlar,
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma
ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdür-
lüğü ekiplerince her yıl 15 Ocak-15 Şubat
tarihlerinde düzenli olarak sayılıyor.
Aynı alanlarda ve aynı noktalardan ya-
pılan standart sayımlar, uzun dönemde
popülasyon eğilimlerinin analizine fayda
sağlıyor. Bu kapsamda Ankara'daki Nal-
lıhan Sarıyar Barajı'nda DKMP Genel
Müdürlüğünce gerçekleştirilen Kış Ortası
Su Kuşu Sayımı (KOSKS), AA tarafından

görüntülendi.
"BU BÖLGELERDE AVCILAR 
KONTROL EDİLİYOR"
Nallıhan Doğa Koruma ve Milli

Parklar Şefi Fatih Lort, su kuşu po-
pülasyonlarının ve sulak alanlardaki
değişimin izlenebilmesi için Kış Or-
tası Su Kuşu Sayımı'nın Tarım ve
Orman Bakanlığı koordinasyo-
nunda, üniversiteler, sivil toplum
ve gönüllü kuruluşlarla gerçekleş-
tirildiğini söyledi. Sayımın, su kuş-
larının mevsimsel göç hareketle-
rinin en az olduğu ve kümelen-
dikleri noktada yapıldığını belirten
Lort, şu ifadeleri kullandı: "Buradaki
amaç, uzun dönemli bakış açısı ka-

z a n -
maktır. Aynı

dönemde aynı
noktadan ya-
pılan stan-
dart sayım-
larla popülas-
yon trendle-
rindeki deği-

şimin analizi
ortaya çıkıyor.

Kuşların yaşam
alanlarındaki de-

ğişimin izlenebil-
mesi için bu sayım-

ların yapılması gereki-
yor. Mevsimsel dönem-

lerde yapılan kuş göçlerinde artış
ve azalışların sebeplerinin ortaya ko-
nulması gerekiyor."

Bu yıl da sahadan bilgiler geldikçe
tür ve adet bazında Türkiye'ye ne kadar
kuşun mevsimsel göç hareketi yaptığını
öğreneceklerini dile getiren Lort, "Kuş-
ların göç sebebi soğuk iklimlerden sıcak
iklime harekettir. Bu yıl hava şartları
kışın sıcak gidiyor. Muhtemelen kuş sa-
yısında azalma olacaktır. Su kuşlarının
korunması için su kuşlarının kümelendiği
alanları koruma ekiplerimizle denetli-
yoruz. Bu bölgelerde avcılar kontrol edi-
liyor. Usulsüzlük tespit edildiğinde işlem
gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

"BEKLENTİMİZ BU YIL 
SAYININ DAHA DÜŞÜK 
OLMASI YÖNÜNDE"
Ankara Merkezli Doğa Araştırmaları

Derneği Üyesi ve Kuş Gözlemcisi Barbaros
Demirci de Kış Ortası Su Kuşu Sayımı'nda
kışın Türkiye'ye gelen ve sulak alanları
ziyaret eden su kuşlarının sayılarını dü-
zenli gözlemlerle not ederek, kuşların
yıllar içindeki trendini belirlemeyi amaç-
ladıklarını aktardı. "Çalışmalarımızın,
gelecek yıllarda yapılacak bilimsel ve ko-
ruma çalışmalarına yardımcı olacağını
düşünüyoruz." diyen Demirci, 1960-
70'lerde milyonlarca su kuşuna ev sa-
hipliği yapan yerlerin, bugün oldukça
az sayıda kuşu ağırladığına işaret etti.
Demirci, bunun sebebinin insan nüfu-
sundaki artış ve hayvanların habitatla-
rındaki daralmalar olduğunu vurgula-
yarak şu değerlendirmede bulundu: "Su-
lak alan olarak tabir edilen göller, ba-
taklıklar zamanla yüz ölçümü olarak
azaldığından ve nitelikleri eski nüfusları
karşılayamayacak kadar bozulduğundan
sayı azalıyor. Türkiye, kışın Akdeniz
Havzası'ndaki diğer ülkelerle beraber
Kuzey Avrupa ve Rusya'nın kuzeyinde
üreyen su kuşlarının kışlama merkezi.
Kuşlar burada yırtıcılardan ve avcılardan
korunarak besleniyor ve üreme dönemi
öncesi güç kazanıyor." (AA)

Türkiye, sulak alanları ve
elverişli iklimiyle özellikle
Kuzey Avrupa ve Rusya'nın
kuzeyinden sıcak ülkelere
göç eden su kuşlarının
güvenli bir dinlenme alanı.
Ancak sıcaklıklar sebebiyle
Türkiye'ye gelen göçmen su
kuşu sayısında azalma
bekleniyor.

Doç. Dr. Güney Nair 

Ayşe Genç


