
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
2023 yılının “Mevlana Yılı” olarak kutlanma-
sına ilişkin genelge yayımladı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Resmi Gazete’de yer alan genelgede,
Anadolu topraklarında gönülleri buluşturan,
kalpleri sevgi ve şefkat hamuruyla yoğuran,
ilim ve öğütleriyle birliği, beraberliği ve kar-
deşliği yeşerten büyük İslam alimi Mevlana
Celaleddin-i Rumi’nin hayatı, fikirleri ve eser-
lerinin asırlardır insanlığın yolunu aydınlat-
tığını belirtti.  n 7. sayfada

2023 ‘Mevlana Yılı’ 
olarak kutlanacak

Türkiye’nin önde gelen sanayi kentlerinden Bur-
sa’daki mesleki ve teknik eğitim kurumlarında
yapılan üretim faaliyetleriyle 2021 yılında 33
milyon lira olan ciro, geçen sene 144 milyon
liraya yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığının ça-
lışmaları doğrultusunda 4 meslek lisesinin
AR-GE merkezine dönüştürüldüğü ilde, birçok
ürünün üretimi ve satışı da yine bu okullardaki
atölyelerde gerçekleştiriliyor. n 8. sayfada

Geceleri üşüyen kızı için tulum tasarlayan ve daha
sonra bunu girişime dönüştürerek üretime baş-
layan Gökçe Tanış, 4 ülkeye ihracat yapmaya
başladı. İstanbul’da yaşayan Gökçe Tanış, üzerine
battaniye örtmeyi sevmeyen ve geceleri üşüyen
kızı için 5 yıl önce tulum üretmeye karar verdi.
Kızını kucağına alarak İstanbul’daki kumaş mer-
kezlerini gezen Tanış, tekstil geçmişi olan ailesinin
de desteğiyle çalışma yürüttü.   n 5. sayfada

Kızı üşümesin diye yola çıktı
şimdi ihracat yapıyor!

Gemlik’te, sahil bölgesinde bulunan
sitede yabancı uyruklu iki kişi, Galip
Bayram (54) isimli vatandaşı boğarak
öldürüp bazanın altına sakladılar. Olay,
zanlılardan birinin Bursa Polisine itira-
fıyla aydınlandı.   n 3. sayfada
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Bursa’daki meslek liseleri
144 milyon lira ciro yaptı
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“Söz kantardır, insanı tartar.
İyi konuşursan şerefin artar.
Sükut edersen vakarın artar.
Yalan söylersen ocağın batar.”
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120 BİN KİŞİ ERDOĞAN’A KOŞTU
Erdoğan, toplu açılış törenine yoğun ka-

tılıma işaret ederek, “ Az önce emniyetten
rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu,
yolun sağı, solu, Bursa’da ne durumdayız diye
şöyle baktım. Ve verilen rakam şu, evet 120
bini bugün aştık.” diye konuştu. Alanda asılan
bir pankartta “Gücüne güç katmaya geldik”
yazdığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Ben de sizden güç almaya geldim. Kadim
şehrin AK kadınları yol boyu bizimle oldu.
Aramızdaki bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül
bağından aldığımız güçle inşallah önce 2023
imtihanını başarıyla vereceğiz. Ardından da
ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak
yeni atılımlara yöneleceğiz.” ifadesini kullandı.
Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan
spor salonuna, bina güçlendirmesinden atöl-
yeye kadar çeşitli ilçelerde 127 farklı yatırımı
bugün resmen açtıklarını aktaran Erdoğan,
Bursa Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinin
tamamlanan altyapı ve binalarının resmi açı-
lışını yaptıklarını, Mudanya Üniversitesinin
de fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma

merkezi birimlerini bu eğitim-öğretim yılında
resmen faaliyete açtıklarını dile getirdi.

Erdoğan, sağlıkta, çeşitli ilçelerde yapımı
tamamlanan sağlık merkezlerinin ve

diğer tesislerin açılışını gerçekleş-
tirdiklerini, adalette Bursa Bölge
Adliye Mahkemesi binası ile Or-
hangazi ve Gemlik Adliye binala-
rının, güvenlikte Emniyet Müdür-
lüğünün çeşitli hizmet binalarının

resmi açılışlarını bugün yaptıklarını
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik Bü-
yükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet
Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve
yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töre-
ninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl
Göçebe Oyunları nedeniyle İznik’e, Togg Tesisi açılışı
nedeniyle Gemlik’e geldiğini, hasret gidermek için
bir kez daha Bursa’da olduklarını belirtti. “Bursa
yeniden 2023’ü şahlandırmaya hazır mı?” sorusuna
kalabalıktan “evet” yanıtını alan Erdoğan, şöyle
devam etti: “Size inanıyorum, size güveniyorum
ve biliyorum ki inşallah 2023 Bursa’da farklı
bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak.
Osmanlı’yı beylikten cihan devletine taşıyan
Bursa’nın Türkiye’nin Yüzyılı’nda lokomotif
şehri olmaya hazırlandığını görüyorum.
Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir
eden bu mübarek şehrin girdiğimiz her
mücadelede desteğini de duasını da hep
yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye Yüz-
yılı’nı da birlikte inşa edeceğiz. “ Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sanayinin, ticaretin,
tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun,
kuruluşun şehri Bursa’nın kendileriyle olduğu
müddetçe üstesinden gelemeyecekleri mesele
olmadığını, şehre teşekkürlerini 20 yıldır eser ve
hizmetle ödediklerini vurguladı. Törenden sonra
gençlerle coşkulu bir buluşma yapacaklarını, daha
sonra Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği
Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katılacağını
dile getiren Erdoğan, “Üretimiyle, istihdamıyla, ih-
racatıyla, ödediği vergiyle ülkemize katkı sağlayan
iş insanlarımızla birlikte olacağız. Öncelikle şehre
geldiğimiz andan itibaren bizleri heyecanla ba-
ğırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine
şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Uzun bir aranın ardından
Bursalılarla Gökdere Meydanı’nda

düzenlenen toplu açılış ve miting
programıyla buluşan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa'ya
son 20 yılda 80 milyar TL'lik yatırım

yaptık. Bursa'ya yakışan ne varsa
onları yaptık, yapmaya da devam

edeceğiz" dedi. Erdoğan, Bursa’nın
Türkiye Yüzyılı’nın 

yıldızı
olacağını 

söyledi.

Bursa’ya 20 yılda
80 milyar Tl yatırım
Bursa’ya 20 yılda
80 milyar Tl yatırım

n Haberi 6’da

İsveçli bakanın 
Türkiye 
ziyareti iptal!

n Haberi 6’da

“İsveç’in NATO
üyeliği Meclis’ten
geçmeyecek”

Bahçeli:

Roma döneminde birinci konsilin toplandığı, Bizans, Selçuklu ve
Osmanlı dönemlerinde de önemini koruyan Bursa’nın İznik ilçesinde
inşa edilen müze, şehrin 8 bin 500 yıllık geçmişine ait izleri barındırıyor.

İlçede 2020 yılında yapımına baş-
lanan İznik Müzesi, geçen yılın son-
larında tamamlanmasının ardından
14 Ocak’ta ziyarete açıldı. Her dönem
önemli bir kent olma misyonunu sür-
düren İznik’te, 4 uygarlığa ait eserlerin
bulunduğu müzede neolitik dönemden

Osmanlı’ya uzanan süreçte yer alan
1500’e yakın eser arasından en çok
lahitler ilgi çekiyor. Müzenin Hisar
Odası bölümünde Roma dönemine
ait Antigonos, Tanrılar ve Truva’dan
esinlenilen Akhileus ile Anne-Kız la-
hitleri sergileniyor. n 8. sayfada

Boğarak öldürüp bazanın
altında sakladılar

Kanada’da yaşayan minik Bursaspor ta-
raftarı Uras Yıldırım, Bursa’ya gelir gelmez
Özlüce Tesisleri’ne koştu. Futbolcu abilerine
baklava ikram eden Uras, Teknik Direktör
İsmail Ertekin ve futbolcu abileriyle de bol
bol fotoğraf çektirdi. Minik taraftar
Bursaspor Basketbol takımını da
ziyaret etti. Minik Uras, Bursas-
por sevgisinin sınır tanımadı-
ğını bir kez daha ispatladı.
Bursaspor sevgisi dünyada
yaşamın olduğu her yerde!

Kanada’dan geldi
Bursaspor’a koştu

n 4. sayfada
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20 Ocak 21.40
Bizi #PKK’nın #FETÖ’nün

#Biden’ın ve onların yerli işbir-
likçilerinin değilde bu şeytanların
karşısında #Erdoğan ın yanında
olmamızı sağlayan yaradana bin-
lerce şükür…

17 Ocak 19.17
“Ben Amerika’da 25 yıl kalmış bir

insan olarak şöyle bir gözlem yapıyorum.
Amerika’da hiç eğitim görmemiş bir insanla
aynı odada kalmaktan korkarım. Beş dolar
için gırtlağını kesebilir. Eğitim orada ger-
çekten bir fark yaratıyor. Eğitim düzeyi
yükseldikçe, uygar, olgun, sorumluluk sa-
hibi, verdiği sözü tutan, kişisel bütünlüğü
olan bir insan olma yolunda ilerliyor. İs-
tisnalar kesinlikle olabilir ama genellikle
böyle.
Türkiye’ye gelip baktığımda iki faktör gö-
rüyorum. Şehirleşme ve eğitim. Türkiye’de
şehirleşmiş ve eğitim görmüş insandan
korkuyorum. Kesinlikle insafsız, kendinden
ve kendi yakınlarının çıkarından başka
bir şey düşünmüyor. Bu son derece kuvvetli
bir duygu bende. İliğini sömürür bitirir,
hiç acıma duygusu yoktur.
Ama şehirleşmemiş, okumamış, saf köylü
olarak kalmışsa, onda değerler bilinci çok
yüksektir. 
Benim analığım yörüktü. Annem öldükten
sonra babam yeniden evlendi. Biz ona
anne demedik, Ayşe teyze dedik. Ben daha
on yaşındayım, sapanla vicik dediğimiz
küçücük bir kuşu vurmaya çalışıyorum.
“Vurma oğlum” dedi.
Ben, sen ne bilirsin Yörük karısı tavrı
içinde, “ne var parmak gibi küp küçücük
kuş” dedim.

Analığımın cevabı: “Yavrum! Canın küçüğü
büyüğü olur mu? Allah her birine bir can
vermiş. Vurma yavrum günah.” dedi.
Şu derinliğe bakın. Okuma yazması yok
bu kadının. Yıllar Sonra bunun anlamını
anladım. Anladığım zaman ağlamaya baş-
ladım.
Konferanstayım, böyle gözyaşı dökerek
ağlıyorum. Yanımdaki Amerikalı kadın,
ne oluyor bu adama diye meraklanmaya
başladı. Ne oluyor dedi. O kadar mutluy-
dum ki, “çok mutluyum” dedim ağlayarak.
Kendi kendime “Ya Rabbi! Çok şükür.
Sağken bunun farkına vardım.”
Biz bütün insanlar kardeştir deyince sanki
çok şey söylüyoruz. Kadın bunları aşmış.
Canlardan oluşan bir aile, büyük küçük
yok. Hepsi birbirine eşit. Onur eşitliği var.
Canın büyüğü küçüğü olur mu? Allah
hepsine can vermiş. Bu, tasavvuf kültü-
ründen geliyor. Eğer şehirleşme ve eğitim
ele geçirmemişse, hâlâ bu mayamızda var.
Ben zamanım olsa, hiç şehir yüzü görmemiş
hiç okumamış köylülerin, özellikle yaşlı
kadınların arasında zaman geçirip, onlardan
bilgelikler öğrenmek isterim.
Bu topraklarda neler birikmiş. Ne insanlık
deneyimleri var. Bir de doğadan kopmamış.
Sürekli doğayla haşır-neşir içerisinde o bil-
gelikler bilenmiş. Kitap bilgisi değil.Farkına
varmış ve bir yere oturtmuş.”
Doğan Cüceloğlu

18 Ocak 20.59
Hem seçim sonrası için ara-

larında bakanlık dağılımı yapı-
yorlar hem Erdoğan’ın aday ol-
maması için 367 türü cambaz-
lıklar planlıyorlar…

17 Ocak 17.14
Dün #Baykar a dokunacağız dedi.

Bugün #Davos’ta 
@alibabacan 
Fotoğraf yoruma gerek bırakmayacak
kadar net aslında.

17 Ocak 17.01
_Bir terör örgütünün uzantısı

olduklarını inkar etmeyen _ HDP
kapatılmasın nasılsa yenisini açar-
lar demekle hırsızları tutuklama-
yalım nasılsa çıkınca yine çalarlar
demek arasında fark var mı?

16 Ocak 17.50
Çukurova grubu Çağlar’dan

alacağını bırakmamaya kararlı
Az önce olay gazetesine haciz iş-
lemi yapıldı…
Masa sandalye ne var kamyona
yüklendi. 
Herkes Tmsf gibi garip gurabanın
parasını helalleştik diyerek üzerine
bir bardak su içecek değil ya…işte
böyle kanırta kanırta alır…

19 Ocak 15.53

N e z i r  A s a r o ğ l u

19 Ocak 15.44
Acemi berberden beter acemi

avukat…

18 Ocak 01.00
Bursa’yı T. Tayan temsil etmiş.

Onunda fotoğraf karesine giren di-
ğerleri gibi millet nazarında nokta
kadar itibarı yok ve imamoğlu bun-
lardan medet umuyor.

14 Ocak 20.57

Son yılların en sıcak kış mevsimini geçiren Türkiye’de Aralık ve
Ocak aylarında kar ve yağmur yağışı beklenen düzeyde gerçekleşmedi.
Uzmanlar bu ay sonunda yoğun kar yağışı beklerken, dün gece Ege
üzerinden gelen yağışlı hava dalgası Uludağ’ı beyaz örtüye bürüdü. Otellerin
yüzde 30 doluluk oranına ulaştığı zirvede hem sömestr tatilcileri hem de günübirlik
ziyaretçiler kar yağışının ardından kayak ve kızak keyfini sürdü. Kar yağışına sevinen vatandaşlar;
“Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışı biraz da olsa dün gece itibariyle yağdı. Her taraf beyaza büründü,
hepimizi mutlu eden bir yağış oldu” diyerek kar yağışının devam etmesini temenni etti. Meteoroloji Uludağ’da kar
kalınlığının 16 santimetre olduğunu açıkladı. (İHA)

Kış turizmininin önemli merkezlerinden Uludağ’da
dün gece yaşanan kar sürprizinin ardından yüzler
güldü. Sömestr tatili için zirveye gelenler kar
yağışının ardından bugün pistlerde kayak ve
kızak keyfi yaşadı. Yoğun kar yağışının Ocak
ayı sonunda gelmesi bekleniyor.

Ocak ayı olmasına rağmen, hava sıcaklıklarının
mevsim normallerinin üzerinde olması ayıların da
psikolojisini bozdu. Kış uykusuna yatmayan ayılar
ne yapacağını şaşırırken, bazıları ise kendi dengi
ayıyla güreşe tutundu. Ayıların bir birine zarar ver-
meden yaptığı güreş, renkli görüntüler oluşturdu.

Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal
Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezinde ayıların
keyfi yerinde olması dikkat çekti. 302 dekar or-
manlık arazi içerisinde bulunan 72 ayı, Ocak
sonuna rağmen; güneşli ve ılık havada ne yapa-
cağını şaşırdı. Bakıcıları tarafından iyi bakılmasıyla
keyifleri yerinde olan ayılardan kimi ağaç altında
şekerleme yaparken, kimi ise kendi dengi ile
güreşe tutundu. Dron ile kayda alınan o anlar,
renkli görüntülere sahne oldu. Ayıların bir-
birlerine zarar vermeden yaptıkları güneş, bi-
risinin pes etmesiyle son buldu. (İHA)

Ayıların kış ayında
güneş keyfi!

Nilüfer Belediyesi Sürekli Eğitim Mer-
kezi’nde düzenlenen “Miyuki Bileklik Yapımı
Atölyesi” katılımcılara yeni deyimler ka-
zandırdı. Atölye katılımcıları miyuki bon-
cuklardan zevklerine göre takılar yaptı. Ni-
lüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Mer-
kezi’nde (NİLSEM) devam eden uzun soluklu
kursların yanı sıra ayda bir gerçekleştirilen
atölyeler de katılımcılara hem üretmenin
keyfini yaşatıyor hem de yeni deneyimler

kazandırıyor. NİLSEM bu defa “Miyuki Bi-
leklik Yapımı Atölyesi” düzenledi. Misi’deki
İpek Evi’nde gerçekleştirilen atölyeye ilgi
büyüktü. Vildan Salihçavuş’un eğitmenliğini
yaptığı atölyede katılımcılar, miyuki bon-
cuklarla bilekliğin yanı sıra kolye, çanta
süsü, küpe gibi ürünler de yaptı. Boncuklarla
takı yaparak yeni bir deneyim kazanan ka-
tılımcılar, İpek Evi’nin muhteşem atmos-
ferinde de keyifli zaman geçirdi. (İHA)

Miyuki boncuklarla takı
yapmayı öğrendiler

Milyonlarca öğrenci karne
heyecanı yaşarken İnegöl’de 1.
sınıf öğrencisinin kaybettiği
karne Belediye Başkanı Alper
Taban’ın gündeminde yer aldı.
Başkan Taban, “Hepsi ’çok iyi’li
karnenin sahibini arıyoruz. Kar-
nesi belediyemizde. Gelip ala-
bilir” dedi.

İnegöl’de eğitimci antrenör
Özden Suvat, Belediye Başkanı
Alper Taban’ı ziyaret etmek için
belediye binasına gelirken yere
düşmüş bir karne buldu. Suvat,
ziyaretinde İnegöl Belediye Baş-
kanı Taban’ı karneyi teslim etti.
Başkan Alper Taban, sosyal
medya hesabı üzerinden yaptığı
paylaşımla, “Hepsi ’çok iyi’li
karnenin sahibini arıyoruz. İlk
karne heyecanından olsa gerek
Aziz Kutay yavrumuz karnesini
düşürmüş. Karnesi belediye-
mizde. Gelip alabilir” diyerek
çağrıda bulundu.

KISA SÜREDE BİRÇOK 
YERDE PAYLAŞILDI
Başkan Alper Taban’ın yap-

tığı paylaşım kısa süre içerisinde
yayıldı. Aziz Kutay, annesi ile
birlikte İnegöl Belediye binasına
gelerek karnesine kavuştu.

ESKİ KARNE YENİLENDİ, 
TESLİM EDİLDİ
Paylaşım sonrası İnegöl Ti-

caret ve Sanayi Odası İlkokulu
Müdürlüğü de harekete geçerek
yeni karneyi aileye teslim etti.
Başkan Alper Taban devamında
ise, “Eski karne yenilendi Aziz
Kutay yavrumuza teslim edildi”
diyerek gülümseten bir payla-
şımda bulundu.

(İHA)

“Hepsi ’çok iyi’li
karnenin sahibini
arıyoruz, karnesi
belediyemizde”
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Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

18/4

17/3

17/3

18/4
16/3

18/5

17/5

16/3

14/2

15/3

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

06:46
08:14
13:20
15:53
18:16
19:39

BURSA
PAZAR

18/4

SALI

16/4

PAZARTESİ

17/5

15/4 İMSAKİYE

Gemlik’te, sahil
bölgesinde bulunan

sitede yabancı uyruklu
iki kişi, Galip Bayram
(54) isimli vatandaşı

boğarak öldürüp bazanın
altına sakladılar. Olay,

zanlılardan birinin Bursa
Polisine itirafıyla

aydınlandı.

Gemlik’in Kumla Mahallesinde
bulunan bir sitede, üç ay önce ev ki-
raladığı öğrenilen Galip Bayram’ın,
evine ihbar üzerine polis tarafından
girildi. Maktulün cesedi, dairenin sa-
lonunda bazanın içinde bulundu.

26 YAŞINDAKİ KİŞİNİN 
İTİRAFIYLA ORTAYA ÇIKTI
26 yaşında olduğu öğrenilen

E.A.’nın Bursa İl Emniyet Müdürlü-
ğüne itirafı üzerine yapılan çalışmada,
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri, Kumla Muhtarı Kazım Ata ile
gencin tarif ettiği bölgede tespit ça-
lışmalarına başladı. Bir sitede bulunan

daireyi açan polis ekipleri, maktulün
cesedini salonda bulunan baza içinde
buldular. Olay yerine gelen Nöbetçi
Cumhuriyet Savcısının incelemesinin
ardından, cenaze kesin ölüm sebebi-
nin araştırılması için Bursa Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Maktulün ika-
met adresinin İnegöl olduğu öğreni-
lirken, zanlılardan 21 yaşındaki K.D.
ise Eskişehir’de yakalandı. E.A. ifa-
desinde tuvaletten döndüğünde,
K.D.’nin maktulü boğduğunu gördü-
ğünü, engel olamadığını söyledi. Ar-
dından da, ertesi gün suçu itiraf et-
tiğini dile getirdi. Olayla alakalı so-
ruşturma başlatıldı. (İHA)

Alınan bilgiye göre, Orhangazi’ye
bağlı Çakırlı Köyü’nden İznik Gölü’ne
tekne ile açılan iki balıkçı, fırtınada
teknelerinin motorunun arıza yapması
üzerine gölde mahsur kaldı. İki arkadaş
jandarmadan yardım isteyince Bursa

İl Jandarma Komutanlığı faaliyet emri
verdi. İznik’te konuşlu Jandarma Asa-
yiş Bot Komutanlığı ekipleri hemen
limandan çıkış yaptı. Kısa sürede İz-
nik’in 3 mil açığındaki teknenin yanına
gelen jandarma bot e kibi, 48 yaşındaki
A.A. ve 43 yaşındaki H.J. isimli iki ar-
kadaşı kurtardı. Sağlık durumları iyi
olan ve soğuktan hayli etkilendikleri
anlaşılan iki arkadaş jandarma botuyla
İznik ilçesine getirildi. Kendilerini kur-
taran jandarma ekibine teşekkür eden
iki arkadaş, motorlarının arıza yaptığını
ve mahsur kaldıklarını ifade ettiler.

(İHA)

İnegöl’ün kırsal mahallelerinde tarla,
bağ ve bahçe evlerinden artan hırsızlık
olayları jandarma ekiplerini harekete ge-
çirdi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmalarda
şüpheli bir kamyonetin Sülüklügöl, Kara-
hasanlar ve Babaoğlu kırsal mahallelerde
hırsızlık yapmak maksadıyla İnegöl’den
çıktığını tespit etti. Bunun üzerine jan-
darma ekipleri güzergah üzerinde tedbir
alarak şüpheli kamyoneti Sülüklügöl Ma-
hallesi, Tarla Yolu mevkiinde durdurdu.

Kamyonette bulunan C.A. (39) U.C. (32),
F.S. (30) ve Y.A. (46) isimli şüpheliler in-
dirilerek kamyonette yapılan kontrollerde
muhtemel hırsızlık malzemelerinin gö-
rülmesi üzerine savcılıktan izin alındı.
Alınan izinle birlikte kamyonette yapılan
aramalarda çok sayıda muhtelif hurda ve
tarım aletleri ele geçirildi. Ele geçirilen
malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarma ko-
mutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk
edildikleri adliyede F.S. ifadesinin alınma-
sıyla serbest bırakılırken diğer 3 şüphelide
C.A., U.C. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkemece
tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Bursa’da evsiz bir kişi, havanın soğuk
olması nedeniyle kaldığı hastaneden 7
tane bilgisayar çaldı. Polis ekipleri tara-
fından kısa sürede yakalanan şüpheli,
tutuklandı.

Osmangazi’deki olay, 13 Ocak günü
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
polikliniklerde doktorların kullandığı 7
tane bilgisayarın çalındığını fark eden
görevliler, durumu polis ekiplerine bil-
dirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş
Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve
Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, has-
tanenin güvenlik kamera görüntüleri
inceleyerek şüphelinin Erhan A. (37) ol-

duğunu tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları
çalışmada evi olmadığı için soğuk gece-
lerde hastanelerde kaldığı ve farklı suç-
lardan 12 tane suç kaydı bulunan Erhan
A.’yı ve başka bir hırsızlık konusunun
şüphelisi olan T.M. (34) Ulu Mahallesi
Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde kıskıvrak
yakaladı. Gözaltına alınan Erhan A., em-
niyetteki işlemlerinin ardından sevk edil-
diği adliyede çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan
bilgisayarlar hastaneye teslim edilirken,
hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye
saniye yansıdı.

(İHA)

Soğukta sığındığı hastaneyi soydu

İznik Gölü’nde can pazarı
İznik Gölü’nde fırtınada
tekneleri arıza yapınca gölün
ortasında mahsur kalan 2
balıkçı, Bursa İl Jandarma
Komutanlığı’na bağlı asayiş bot
ekiplerince nefes kesen bir
operasyonla kurtarıldı.

Bursa’da jandarma ekipleri
kırsal mahallelerden hırsızlık
yapan çeteyi kıskıvrak yakaladı.

Jandarma hırsızlık
çetesini çökertti

Alışveriş
Merkezi’nde
yangın

Bursa’da bir Alışveriş Merke-
zi’nin çatısında çıkan yangın korku
dolu anlara neden oldu. Yükselen
alevler vatandaşların kamerasına
yansıdı.

Nilüfer’deki yangın, Yüzüncüyıl
Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir
AVM’de meydana geldi. Kısa sürede
büyüyen alevleri gören çevredekiler
durumu 112 ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda
itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını
kontrol altına alırken korku dolu
anlar vatandaşların kamerasına
yansıdı. Öte yandan yangında ya-
ralanan olmazken polis olayla ilgili
soruşturma başlattı. (İHA)

Yolcu rahatsızlandı,
otobüsü acile çekti

Bursa’da bindiği minibüste ra-
hatsızlanan yolcuyu Özel Halk mi-
nibüs şoförü, en yakın hastaneye
yetiştirdi. Zamanla yarışılan o anlar
minibüsbün kamerasına saniye sa-
niye yansıdı.

Osmangazi’deki olay Hüdaven-
digar Mahallesi Dikkaldırım Caddesi
üzerinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, Muradiye-Emek hat-
tında çalışan B43 numaralı aracın
şoförü Erol Koç, Çekirge Caddesi
üzerinde duraktan bir yolcu aldı.
Minibüse binen yolcu, şoför Erol
Koç’un yanına oturdu. Bir süre
sonra yolcu Ahmet M., minibüste
rahatsızlanarak telefonunu yere
düşürdü. Telefonun yere düştüğü
fark eden Koç, yolcuyla konuştu
ancak yolcu cevap vermeyince mi-
nibüsü yol kenarına çekti. Rahat-
sızlanan yolcuya müdahale ederek
konuşmaya çalıştı, ancak yolcudan
herhangi bir cevap alamadı. Minibüs
şoförü Erol Koç, yolcularla aracı
hemen Çekirge Devlet Hastanesi’nin
aciline çekti. O sırada yolcular ise
şaşkınlıkla olan biteni izlerken, ba-
zıları da rahatsızlanan yolcuyla ko-
nuşmaya çalıştı. Minibüsün has-
taneye gelmesiyle yolcular doktor
ve hemşireye haber verdi. Rahat-
sızlanan yolcu Ahmet M., güvenlik
görevlilerinin yardımıyla minibüsten
indirilerek acile taşındı. Rahatsız-
lanan Yolcu Ahmet M.’nin duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. “Şo-
förleri her zaman kötü yönleriyle
anıyorlar” diyen Özel Halk Minibüs
Şoförü Erol Koç, “Otobüs durağın-
dan aracımıza bindi. Benim yanıma
oturdu, kendisiyle muhabbet ettik
zaten. Yolda giderken telefonu yere
düştü. Tabi ben telefonun yere düş-
tüğünü görünce bir şey olduğunu
fark ettim. Zaten araca binerken
hastane durağında ineceğini söy-
lemişti. En yakın durağa çektim
minibüsü, dürttük ve uyanmadı.
Bende aracı güzergahtan çıkardım
ve hastanenin acil bölümüne çektim.
Hastaneden gelen arkadaşlarla bir-
likte sedyeye koyarak hastaneye
teslim ettik. Ben yoluma devam
etmek zorunda kaldım inşallah iyi-
dir. Şoförleri her zaman kötü yön-
leriyle anıyorlar, biz böyle iyi şeyler
de yapıyoruz” dedi. (İHA)



DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık
yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküpün
üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik
Büyükkumla Barajı’nı da buradan resmen hiz-
mete açtıklarına belirten Erdoğan, “Malum ku-
raklık var. Soruyorlar, ‘Çare ne?’ Çare, işte bizim
de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu
barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele ede-
mezsiniz.” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, TOKİ’nin Dursunbey Karyağmaz Kö-
yü’nün Mustafakemalpaşa ilçesine nakledilmesi
için yaptığı 404 konut ve 100 ahırın, Orhangazi’de
inşa edilen 292 konutun, Orhaneli’de inşa edilen
148 konutun, Gemlik’te tamamlanan 224 ko-
nutun dönüşümünün resmi açılışını da bugün
buradan yaptıklarını anlattı.

“19 BİNE YAKIN İSTİHDAM 
SAĞLAYACAK 128 TESİSİN DE 
AÇILIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”
Tarım Bakanlığının çeşitli birimleri tara-

fından tamamlanan destekleme projelerinin,
ayrıca çeşitli kurumlara ait hizmet binalarının,
restorasyonların resmi açılışlarını da buradan
gerçekleştirdiklerini aktaran Erdoğan, şöyle de-
vam etti: “Bursa Büyükşehir Belediyemiz, güncel
bedeli 4,6 milyar lirayı geçen 67 ayrı projeyi
Bursa’mıza kazandırdı. Aralarında Dağyenice
Doğal Yaşam Merkezi’nin, Gökdere Millet Bah-
çesi’nin çok sayıda yol yapımı ve asfaltlaması,
spor tesisi inşası, otopark, çevre düzenlemesi,
araç alımı, arıtma tesisinin de bulunduğu bu
yatırımların resmi açılışını da buradan yapıyoruz.
Aynı şekilde, ilçe belediyelerimizin tamamlanan
yatırımlarını da resmen hizmete açıyoruz.
Bugün ayrıca, özel sektörümüzce şehrimize ka-
zandırılan, yatırım tutarı yaklaşık 17 milyar
lirayı ve güncel rakamla 30 milyar lirayı bulan,
19 bine yakın istihdam sağlayacak 128 tesisin
de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam
yatırım tutarları güncel rakamla 12 milyar liraya
varan kamu yatırımları ile 30 milyar liraya
ulaşan özel sektör yatırımlarının şehrimize
hayırlı olmasını diliyorum.” Cumhurbaşkanı
Erdoğan, kimi ilave kimi yeni yatırım olarak
hayata geçirilen projelerin sahiplerine bakıldı-
ğında, hemen tamamının ülkenin gurur abidesi
şirketleri olduğunu gördüklerinden bahsederek,
şehrin tüm bu yatırımlara kavuşmasına vesile
olan bakanlıklara, kurumlara, belediyelere, ha-
yırseverlere ve iş dünyasına teşekkür etti.

“14 MİLYAR LİRA 
TUTARINDA YENİ YATIRIM”
Buradan temellerini attıkları, çeşitli bakan-

lıklar ile büyükşehir ve ilçe belediyelerince yapı-
lacak 14 milyar lira tutarındaki yeni yatırımın
da şimdiden şehre hayırlı olmasını temenni
eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Elbette
Bursa’ya yaptıklarımız sadece bunlardan ibaret
değil. Son 20 yılda Bursa’ya toplamda ne kadar
kamu yatırımı yaptık biliyor musunuz? 80 milyar
lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde
10 bin 376 adet yeni derslik inşa ettik. Bursa’ya
ikinci devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik
Üniversitesini kurduk. Gençlik ve Spor’da 8 bin
71 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları
kazandırdık. Kırk üç bin seyirci kapasiteli bir
stadyumu biz yaptık. Toplam 72 adet spor tesisi
kurduk. Sosyal yardımlarla Bursalı ihtiyaç sahibi
kardeşlerimize toplam 7,2 milyar lira tutarında
kaynak aktardık. Sağlıkta aralarında Şehir Has-
tanemizin de yer aldığı toplamda 3 bin 674
yataklı 28 hastane ile birlikte 86 adet sağlık
tesisi yaptık. Durmak yok.” Toplam 750 yataklı

Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi
ile birlikte 3 sağlık tesisinin yapımının devam
ettiğine değinen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik’te
TOKİ eliyle Bursa’da toplam 25 bin 569 konut
projesini hayata geçirdiklerini dile getirdi.

“17 FARKLI ALANDA KENTSEL 
DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARIMIZA 
DEVAM EDİYORUZ”
Erdoğan, “İlk Evim” projesiyle şehirde 8 bin

650 konut daha inşa edeceklerini, “İlk Arsam”
kapsamında 13 bin altyapısı hazır arsayı, “İlk
İşyerim” çerçevesinde de Yıldırım’da 500 iş yerini
vatandaşlara sunacaklarını aktararak, konuş-
masına şöyle devam etti: “Bursa’da riskli yapı
olarak belirlediğimiz 14 bin 292 bağımsız bölü-
mün dönüşümünü gerçekleştirdik. Toplam 17
farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza
devam ediyoruz. Şehirlerimize ruhunu veren
tarihi şehir meydanlarımızı, ‘Tarihe vefa, geçmişe
saygı’ diyerek ihya ediyoruz. Osmanlı’nın ilk
başkenti Bursa’daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi
de eski ihtişamına kavuşturma gayreti içerisinde
olduğumuz yadigarlarımızın başında geliyor.
Hanlar Bölgesi’nde yürüttüğümüz projeyle ec-
dadımızın aziz hatıralarını koruyor, Bursa’nın
tarihi silüetini, adeta şehrin kalbini yeniden
gün yüzüne çıkarıyoruz.” Cumhurbaşkanı Er-
doğan, alanda bulunanların “Bursa seninle gurur
duyuyor” diyerek sevgi gösterisinde bulunması
üzerine, “Gençler, kızlar sizi solladı. Onlardaki

coşkuya bak, size bak. Maşallah.” şeklinde ko-
nuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bandırma-
Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’nı 2025 yılında
hizmete açmayı planlıyoruz. Uludağ Alan Baş-
kanlığını kurarak ülkemizin bu önemli tabiat
ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla ko-
runmasını, değerlendirilmesini sağladık.” dedi.

“152 BİN DEKAR ARAZİYİ SULAYACAK 
6 BARAJIN İNŞAATI SÜRÜYOR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada Bur-

sa’nın bölünmüş yol uzunluğunu 601 kilometreye
çıkardıklarını bildirerek “İstanbul-Bursa-İzmir
otoyolunun önemli bir kısmı şehrimizden
geçiyor. Daha önce körfezi dolanmak için aracıyla
ve feribotla saatler harcayan Bursalı kardeşlerim
artık dakikalar içinde karşıya geçebiliyor. Böylece
Bursa’dan İstanbul’a bir saatte, İzmir’e 3,5
saatte, Eskişehir’e 2,5 saatte varılabiliyor.” dedi.
Otoyol yanında Orhangazi-İznik Yolu ve İznik
Çevre yolunu, Yenişehir-Bilecik-Osmaneli yolunu,
Mudanya-Bursa-Gemlik yolunu, Keles-Domaniç
Yolu ve Keles Çevre Yolunu tamamladıklarını
kaydeden Erdoğan, Bursa Çevre Otoyolu doğu
kesimindeki onarım çalışmaları ile de Demirtaş
Organize Sanayi Kavşağını bu yıl bitireceklerini
söyledi. Erdoğan, “Bandırma-Bursa-Osmaneli
Hızlı Tren Hattı’nı 2025 yılında hizmete açmayı
planlıyoruz. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 40’ı
bulan metro projemizi de inşallah yıl sonuna
kadar bitirmeyi hedefliyoruz.” dedi. Tarım ve
ormanda Bursa’ya 22 baraj, 2 içme suyu tesisi,
45 sulama tesisi, 4 arazi toplulaştırma, 20
taşkın koruma tesisi, 17 gölet, 6 yeraltı depolama
tesisi ve 12 hidroelektrik santral tesisi inşa et-

tiklerini aktaran Erdoğan, toplam 152 bin dekar
arazinin sulanmasını sağlayacak 6 barajın in-
şaatının sürdüğünü bildirdi. Erdoğan, yaptıkları
sulama projeleriyle Bursa’da 561 bin dekar zirai
araziyi sulamaya açtıklarını, Bursalı çiftçilere
toplam 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek
verdiklerini belirtti.

“ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞINI 
KURARAK KORUNMASINI SAĞLADIK”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanayi ve tek-

nolojide Türkiye’nin otomobili Togg’a ev sahipliği
yapan Bursa’ya, 8 yeni organize sanayi bölgesi,
3 endüstri bölgesi, 2 Teknokent, 129 araştırma
geliştirme merkezi ve 30 tasarım merkezi kur-
duklarına işaret ederek şöyle konuştu: “Bursalı
iş insanlarımıza, toplam 17,3 milyar lira tutarında
prim desteği sağladık. Hayata geçirmekte ol-
duğumuz Bursa Teknoloji Organize Sanayi Böl-
gesi, şehrimizin bu alandaki marka değerini
yükseltecek, istihdamı ve ihracatı arttıracaktır.
Enerjide ilimizdeki doğal gaz abone sayısını 1
milyon 30 binin üzerine çıkardık. Şimdi size
bir müjde vereyim. Uludağ Alan Başkanlığını
kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve turizm
merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını
değerlendirilmesini sağladık.” Geçen yıl Türk
Dünyası Kültür Başkenti unvanını başarıyla
temsil eden Dünya Göçebe Oyunlarına ev sa-
hipliği yapan Bursa’nın bu vesileyle ismini bir
kez daha dünyaya duyurduğunu vurgulayan
Erdoğan, “Tek tek saymaya kalksak saatlerin,

günlerin yetmeyeceği eser ve hizmetlerimizi
özetlemek bile epeyce vakit alıyor. İnşallah önü-
müzdeki dönem Bursa’mızı Türkiye Yüzyılı’nın
parlayan yıldızı haline getirecek yeni yatırımlarla,
yeni eserlerle, yeni hizmetlerle sizinle birlikte
olmayı sürdüreceğiz.” dedi. “Ama burada bera-
berce çok çalışmamız lazım” diyen Erdoğan,
şöyle devam etti: “Şimdi gelin öyle bir ses verin
ki Marmara’nın ta karşı kıyılarından bile du-
yulsun. Hazır mıyız? Bursa Türkiye Yüzyılı’nı
birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Bursa güvenli,
huzurlu, müreffeh Türkiye’nin yolunu sandıkta
bir kez daha açmaya hazır mıyız? Bursa, dışarıda
Türkiye düşmanlarının, içeride maşalarının he-
veslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?
Bursa, Cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak,
diri olarak, iri olarak, kardeş olarak, Türkiye
olarak hep birlikte kucaklamaya hazır mıyız?
Rabb’im sizlerden razı olsun.” Alandakileri
büyük bir coşkuyla Bursa’dan Türkiye’ye ses-
lenmeye davet eden Erdoğan, “Şöyle kaldırın
bakalım elleri. Büyük bir coşkuyla, tek millet,
tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız,
iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep
birlikte Türkiye olacağız. Rabb’im yar ve yar-
dımcımız olsun. Ana kademe durmak yok. San-
dıklar patlayacak. Kadın kollarımız kapı kapı
dolaşmaya var mıyız? Gençler kapı kapı dolaş-
maya var mıyız? Durmuyoruz değil mi? Çok
çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

YAPIMI TAMAMLANAN 
PROJELERİN AÇILIŞLARI CANLI 
BAĞLANTIYLA YAPILDI

Gökdere Meydanı’nda düzenlenen törene,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet
Bakanı Bekir Bozdağ, Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Deya Yanık, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakan Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel
Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, AK Parti Genel başkan yardımcıları, Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gökdere Meydanı’ndan
yapımı tamamlanan projelerin açılışlarının ya-
pıldığı üç farklı noktaya canlı bağlantı gerçek-
leştirdi. İlk önce Bursa Bölge İdare Mahkemesi
Hizmet Binası önünde düzenlenen törene tele-
konferansla bağlanarak, eserin videosunu izleyen
Erdoğan, “Bölge Adliye Mahkemesi nasıl olmuş,
güzel mi? AK Parti’ye bu yakışır. Cumhur İttifakı’na
bu yakışır. Bursa’mıza bu yakışır. Öyleyse şimdiden
hazırlanın bakalım. Çok iyi çalışacağız. Sandıkları
evelallah patlatacağız, değil mi? Merdiven altı
mahkeme salonlarından işte buraya. Çünkü
Türkiye’ye onlar yakışmıyordu. İşte yakışan buy-
du.” diye konuştu. Uludağ Üniversitesi-Görükle
Metro Hattı ve Bursa Raylı Sistemleri Depo
Sahası Temel Atma Töreni’ne canlı bağlantı ger-
çekleştiren Erdoğan, “Şimdi de Görükle metro
hattının temelini atacağız. Temel atmaya hazır

mıyız? Mikserler çalışsın, mikserleri görelim ve
çalıştıralım. Ya Allah bismillah. Bay Kemal yanında
birileriyle metroya binmiş. Ne diyor? ‘Paris’te
bile yok.’ diyor. Biz bunları çoktan geçtik. Sen
Marmaray’ı gördün mü? Avrasya’yı gördün mü?
Öbür tarafta şu anda Pendik’teki yaptığımız
metroları gördün mü? Ümraniye’yi gördün mü?”
ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
yarın Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro
Hattı’nın açılışını yapacaklarını bildirerek şunları
söyledi: “Uzunluğu ne kadar biliyor musun Bay
Kemal? 34 kilometre ama bizimki öyle Paris
maris falan dinlemez. Bizimki İstanbul metrosu
ve bunlarla dünyaya örnek olduk, hala oluyoruz
ama alışacaklar. Benim milletim takdir etsin
yeter. Bunlar ne yapıyor? Bunlar gidiyorlar San-
caktepe’deki açtığımız metroyla ilgili ne yazık ki
o tüpleri hafriyatla dolduruyorlar. Bunların
yaptığı iş bu. Yarın izleyin bizi. Yarın Kağıtha-
ne-İstanbul Havalimanı, buranın inşallah met-
rosunun açılışını yapacağız.” Son olarak Bursa
Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan
yatırımın açılış törenine bağlanan Erdoğan, “İn-
şallah bu tesisimiz de gerek sahiplerine gerek
yöneticilerine, ülkemize hayırlı olsun. Ya Allah
bismillah.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha
sonra protokolle birlikte yapımı tamamlanan
tüm projelerin resmi açılışını kurdele kesmek
suretiyle gerçekleştirdi. Erdoğan, kurdele kesimi
sırasında “Bursa, bugün tarihinde olduğu gibi
muhteşem. Rabb’im daha nice eserlerin açılışında
bir arada olmayı bizlere nasip etsin. Bursa’ya
yakışan neyse onu yaptık, bundan sonra da ya-
pacağız. İnşallah seçimlerde de sandıkları gümbür
gümbür patlatacağız.” ifadelerini kullandı. (AA)
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CHP Bursa’da bir süredir çok entere-
san işler oluyor. Millet İttifakı ve 6’lı masa
iktidar hayalleri görse de Bursa’da CHP
için değişen bir şey yok. Tek bir oyun yö-
nünü değiştirecek tek bir hareket olmadığı
gibi, son yerel seçimlerde olduğu gibi parti
içinde büyük bir kutuplaşma da devam
ediyor. 

Mesele aslında hep olan bir şeyin
seçim yaklaşırken yeniden ortaya çıkması.
CHP’de siyaset yapan çok az bir kitle doğ-
ruların yapılması için mücadele ederken,
kahır ekseriyeti ise geleneksel yöntemler-
den bir türlü vazgeçemiyor. 

Malum CHP Genel Merkezi İl Başkan-
larına süre vermişti milletvekili adayı
olmak isteyenler için. 30 yıldır bu hayalle
yaşayan CHP Bursa İl Başkanı İsmet Kara-

ca’da bunun üzerine istifa etti. Doğal ola-
rak yönetimin toplanıp yeniden bir il baş-
kanı seçmesi gerekiyordu. 

İşte o noktada İsmet Karaca, işini ga-
rantiye almak için akıllara zarar bir yön-
tem uyguladı. Yönetimden kimsenin istifa
etmemesini istedi ve yeni il başkanı olarak
da Turgut Özkan’ın seçilmesini talep etti.
Dahası partideki dostlarımızdan gelen bil-
giler il başkanlığı için kollarını sıvanan
İnan Keser’i de bir şekilde seçime girme-

mesi sağlandı. 
Belki İnan Keser neden aday olmadı-

ğını ya da olamadığını kamuoyuna kendisi
açıklar. Milletvekili listesi için sustuğunu
tahmin etmek güç değil. 

Ya sabahtan akşama kadar demokrasi
naraları atan CHP’den bahsediyoruz. Ken-
dine gelince otokrasiden asla taviz vermi-
yor. Şimdi çıkın CHP tabanına sorun
bakalım kaç kişi Turgut Özkan’ın il baş-
kanı olmasını doğru bulup, destekliyor. 

Daha önce il başkanlığı için yola çıkan
ilçe ziyaretleri yapan Turgut Özkan, son
tahlilde İsmet Karaca sen dur ben olaca-
ğım deyince geri çekilmişti. İsmet Karaca,
hevesi kursağında kalmasın diye Özkan’a
az süreli de olsa il başkanlığını verdi anla-
yacağınız. O da Karaca’yı örgütün adayı
olarak sundu kamuoyuna ama CHP’yi
ikna edebildi mi? tartışılır. 

Şimdi CHP Genel Merkezi, milletvekili
listelerini kendisi yazacak. Ön Seçim yok,
kamuoyu yoklaması, eğilim yoklaması
yok. Genel merkez ne derse o olacak. O

nedenle de listelere girmek isteyen adayla-
rın Bursa örgütünü ya da tabanı çok da
umursadığını düşünmüyoruz. Tamamen
bağlantılarla Genel Merkezi ikna etmenin
yollarını arıyor olacaklar. 

Zaten kimsenin çok da ortada olma-
masının bir nedeni de o. Ancak kriz ka-
pıda sayılır. O da 6’lı masa dağılmazsa
CHP listelerine masanın diğer partilerin-
den isimler girecek ve bu da Bursa örgü-
tünde büyük sıkıntıya yol açacak gibi. CHP
kendi listelerinden sağ adayları meclise ta-
şıyacak ve bu da CHP tabanı için yeni bir
travma demek. 

Genel Merkezin Bursa örgütünü ve
Bursa yönetimini çok da dikkate almadı-
ğını bir süre önce yapılan İl Gençlik Kolları
atamasıyla gösterdi. İl başkanı ve yöneti-
minin bile haberi olmadan ve partide kim-
senin bilmediği bir isim üstelik üye
olduktan 3 ay sonra bu koltuğa oturtuldu.
Maşallah yalnız hanım kızımıza gıkı çık-
mıyor. Sessiz sedasız öyle… Milletvekilliği
listeleri ve seçim nedeniyle kimsenin de

sesi çıkmıyor. 
Bursa’da CHP’nin vekil sayısı 5. Bunu

koruyabilir mi bu gidişle? Bunun hesabını
yaptıklarını da düşünmüyorum açıkçası.
Şu anda Bozbey’in milletvekili listesine gir-
memesi için Karaca, Turgut Özkan ittifakı-
nın mücadele ettiği de tahmin edilebilir. 

Son olarak CHP için bir not daha dü-
şelim. CHP hızla sadece Nilüfer Partisi ol-
maya doğru yürüyor. İl Başkanı sadece
Nilüfer’de boy veriyor. Diğer ilçelerle ilgile-
nen yok. Onların da sesi çıkmıyor zaten.
Havlu atmış durumda muhtemelen bir
çoğu. Mustafakemalpaşa’da bir hareketli-
lik var, lokal olarak biraz da Yıldırım’da o
da kendi içine yönelik.  

CHP’de bu süreç ne kadar devam eder
bilinmez! Ama Turgut Özkan’a karşı örgü-
tün tepkisi yükseliyor! Bunu da göz ardı
etmemek lazım. 

Sözün kısası, demokrasi kelimesini en
çok kullanan CHP’de en azından Bursa
için demokrasinin D’si, adaletin A’sına
rastlamak mümkün değil.  

CHP ve 
demokrasi mi
dediniz!

Alpaslan 
YILDIZ

alpaslanyldz@gmail.com

Bursa’ya 20 yılda 
80 milyar TL yatırım

Uzun bir aranın
ardından Bursalılarla

Gökdere Meydanı’nda
düzenlenen toplu açılış
ve miting programıyla

buluşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Bursa’ya son

20 yılda 80 milyar TL’lik
yatırım yaptık. Bursa’ya
yakışan ne varsa onları

yaptık, yapmaya da
devam edeceğiz” dedi.

Erdoğan, Bursa’nın
Türkiye Yüzyılı’nın

yıldızı olacağını söyledi.

Bursa’da yapımı devam eden
Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi
Metro Hattı Projesi’nin yanı sıra
Kestel-Uludağ Üniversitesi hattında
3,5 kilometre uzunluğunda iki is-
tasyonlu Üniversite-Görükle bölümü
dahil edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğından yapılan yazılı açıklamada,
Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi
Metro Hattı’nda çalışmaların sür-
düğü bildirildi. Açıklamada, mevcut
Emek-Arabayatağı metro hattının,
Bakanlık tarafından yapılacak 4,9
kilometre uzunluğunda ve 4 istas-
yonlu hat ile Mudanya Bulvarı’nı
katederek YHT Gar ve Şehir Hasta-
nesine ulaşacağı belirtildi. Kuzeyde
4 istasyona daha kavuşması plan-
lanan metro projesinde kazık ima-
latlarının yüzde 60’ının tamamlan-
dığı aktarılan açıklamada, kazı ve
dolgu işlerinin fiziki gerçekleşme-
sinde yüzde 33’e ulaşıldığı duyuruldu.
Proje kapsamında mevcut Kestel-
Uludağ Üniversitesi hattının da uza-
tılmasının kararlaştırıldığı ifade edi-
len açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“Emek–YHT Gar-Şehir Hastanesi
projemiz kapsamına 3,5 kilometre
hat uzunluğunda ve iki istasyonlu
Üniversite-Görükle uzatması dahil
edildi. Bu kısımdaki inşaat faaliyetleri
yarın Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle ya-
pılacak temel atma töreniyle başla-
yacak.” Bu ilave ile Bakanlığın yaptığı
projelerle Bursa’nın raylı sistemlerine
kazandırdığı istasyon sayısı 6’ya ula-
şacağı belirtilerek, depo sahasına
da erişim imkanı sağlanacağı akta-
rıldı. Depo sahasında şehrin tüm
metro araç filosunun bakım-tamir
ve parklanma ihtiyacına hizmet edi-
leceği, 93 bin 500 metrekare alana
kurulu depo sahasında 12 tren set
(4’lü araç) parklanabilirken, aynı
anda 6 tren setinin bakım ve onarı-
mının yapılabileceği vurgulandı.
Açıklamada, 4,9 kilometre Emek-
YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro
Hattı ve 3,5 kilometre Üniversite-
Görükle Metro Hattı’nın tamam-
lanmasıyla Bursa’nın raylı sistem
ağına 8,4 kilometre metro hattı ve
6 yeni istasyon ilave edilmiş olacağı
belirtildi. (AA)

Bursa’da Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a kitabını imzalatan üniversiteli
kız sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Bursa mitingi için şehre gelen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, otobüsünün önünü kesen
İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi
Kübra Yılmaz’ın isteğini kırmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Daha
Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kita-
bını imzalatan üniversite öğrencisi
sevinç gözyaşlarına boğuldu. Erdo-
ğan’ın otobüse davet ederek kitabını
imzaladığı genç kız yaptığı açıkla-
mada, “Kitabı gösterdim, imzalatmak
istiyorum’ dedim. Sevindi böyle de-
vam dedi” şeklinde konuştu. (İHA)

Erdoğan kitabını
imzaladı, genç kız
gözyaşlarına boğuldu

Üniversite hattına
iki istasyon daha
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Kurum, sosyal medya hesabın-
dan Roman vatandaşların yaşadığı
bölgelere yönelik TOKİ eliyle yapılan
konut uygulamalarına ilişkin pay-
laşımda bulundu. Kurum, “Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın açıkladığı Roman vatan-
daşlarımıza yönelik özel sosyal ko-
nut projemiz için hızla çalışıyoruz.
‘Her Roman’a bir yuva’ hedefiyle
Romanlarımıza yakışır evler yapa-
cağız. Modern, ferah, güvenli evler.”
ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR 
TOPLAM 5 BİN 133 
KONUT TESLİM EDİLDİ
Projeyle ilgili Çevre ve Şehircilik

Bakanlığından yapılan açıklamada,
bugüne kadar “Planlı Kentleşme
ve Konut Üretim Seferberliği” kap-
samında yapılan gecekondu dönü-
şüm (kentsel yenileme) programı
dahilinde 5 bin 133 konutun Ro-
man vatandaşlara teslim edildiği
ve konut uygulamalarına yönelik
çalışmaların devam ettiği belirtildi.
TOKİ’nin sürdürdüğü kentsel dö-
nüşüm projeleri ile İstanbul Fa-
tih’te, Yalova Bağlarbaşı’nda, Edirne
Menzilahir’de, İstanbul Çatalca’da,
Bursa Mustafakemalpaşa Yenide-

re’de, İstanbul Sarıgöl’de kentsel
dönüşüm ve gelişim projeleri ge-
liştirildiği, ayrıca Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ile Roman va-
tandaşlar için konutlar üretildiği
anımsatıldı. Ayrıca İzmir’in Selçuk
ilçesi Zafer Mahallesi’nde 98 ko-
nutun yapımına ilişkin projelerin
bitirilerek ihale sürecine başlandığı,
Kocaeli’de yapılması düşünülen
300 konutun proje tasarımlarının
tamamlandığı da aktarıldı. Bakan-
lığın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
tarafından da İzmir Konak İkiçeş-
melik mevkisindeki iki sokakta
toplam 36 konutta cephe iyileş-
tirme yapım sürecinin devam ettiği
belirtilen açıklamada, proje kap-
samında mahallenin yaşayan do-
kusunun estetik, canlı ve konforlu
hale getirilmesinin amaçlandığı
ifade edildi. Açıklamada, Çanakkale
Arslanca’da 60 konutun proje sü-
recinin tamamlandığı ve yapım
ihalesinin gerçekleştirildiği, Edirne
Keşan’da ise 120 adet konut ve 11
ticari birimin proje çalışmalarının
devam ettiği bilgisi verildi.

12 İLİ KAPSAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık-

ladığı sosyal konut projesinin ise
12 ili kapsayacağı kaydedilen açık-
lamada, “Her Roman’a bir yuva”
anlayışıyla yola çıkılan projede başta
İzmir, Edirne, Çanakkale, Aydın
gibi Roman vatandaşların yoğun
olarak yaşadığı yerlerde uygun öde-
me imkanlarıyla ev sahibi olabil-
melerinin önünün açılacağı vurgu-
landı. (AA)

İstanbul’da yaşayan Gökçe Tanış, üze-
rine battaniye örtmeyi sevmeyen ve ge-
celeri üşüyen kızı için 5 yıl önce tulum
üretmeye karar verdi. Kızını kucağına
alarak İstanbul’daki kumaş merkezlerini
gezen Tanış, tekstil geçmişi olan ailesinin
de desteğiyle çalışma yürüttü. İlk ürün-
lerin ardından tulum satışlarını uluslar-
arası seviyeye taşımak isteyen Tanış, 1,5
yıl AR-GE çalışması yaparak oda ısısı ile
uyumlu, bebeği üşütmeyen ya da terlet-
meyen uyku tulumları geliştirdi. Yıldı-
rım’daki tesisinde seri üretime başlayan
Tanış, ürünün kalitesine ilişkin İngiltere
merkezli bir kurumdan sertifikasyon
aldı. ABD, İrlanda, Birleşik Arap Emir-
likleri ve Katar’a dış satım yapan Tanış,
ürün gamını artırarak ihracat ağını ge-
nişletmeyi hedefliyor. Gökçe Tanış, AA
muhabirine, üniversite eğitimini Avus-
tralya’da aldığını belirterek, oradaki ev-
lerde kalorifer sisteminin bulunmadığını
ve çocukların uyku tulumuyla uyuduğunu
anlattı. Türkiye’ye döndükten sonra ev-
lendiğini ve anne olduğunu dile getiren
Tanış, şunları kaydetti: “Aslında bütün
hikayem çocuğumun çok uyanmasıyla,
üşümesiyle başladı. Ondan sonra fark
ettim ki aslında diğer arkadaşlarımda
da terleme, terlediği için uyanma, kıyafet

değiştirme problemleri var. Uyku,
büyüme süreçlerinde çocukların
gerçekten en çok ihtiyacı
olan şey. Ben de bu
süreçte tog dereceli
(ısı yalıtımlı) uyku
tulumlarını çıka-
rarak aslında an-
nelerin ve ken-
dimin de dahil
olmak üzere bü-
yük ihtiyacını gi-
dermeyi hedef-
ledim. Anneler-
den çocukların
uyku sürelerinin
uzadığı ve sabaha
kadar çok rahat
uyuduğu gibi geri
dönüşler alıyoruz.”

“TÜRK MARKASI OLARAK 
YURT DIŞINDA YER ALMAK

BİZİM ÇOK GURUR
VERİCİ”

Tanış, ürünü 200
kez teste gönder-
diklerini ifade
ederek, “İngilte-
re merkezli bir
kurumdan tog
derecesi serti-
fikasını aldık.

Bu sertifikas-
yonlar uyku tu-

lumlarının ısı yalı-
tımını kanıtlıyor.
Çocukların doğru
oda derecesinde

doğru sıcaklıkta uyuyor.”
dedi. Sertifikasyonu aldıktan

sonra markalaşma sürecine girdiklerini
vurgulayan Tanış, Türkiye’de bu sis-
temle üretim yapan birkaç firmadan
biri olduklarını bildirdi. Tanış, çoğun-
luğu kadınlardan oluşan üretim kad-
rosuyla şu anda 4 ülkeye ihracat yap-
tıklarına değinerek, şöyle konuştu:
“Bu üretimle kendi kızımla aramda
gerçekten çok güzel bir anı bırakmış
oldum. Sonrasında oğlumla ürünü ge-
liştirip, farklı şeyler üretme imkanı
buldum. Babamın tekstilci olması da
bana çok destek sağladı. Türk markası
olarak yurt dışında yer almak bizim
çok gurur verici. Türkiye’deki üretime,
ekonomiye fayda sağlamak, dokuna-
bilmek benim için en büyük değerler-
den bir tanesi. Bu işte daha da yükse-
lerek ülke ekonomisine büyük fayda-
larımızın olacağına inanıyorum.” (AA)

Türk fındığı, Giresun Ticaret Borsa-
sınca hazırlanan Uluslararası Rekabetçi-
liğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi
(UR-GE) projesi çerçevesinde hedef pa-
zarlar arasındaki 15 ülkede tanıtılacak.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Ham-
za Bölük, AA muhabirine, Türkiye’nin
dünyanın en önemli fındık üreticisi ve
ihracatçısı olduğunu söyledi. Ülkenin bu
konumunun korunması ve daha da ge-
liştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bölük,
borsa olarak bu kapsamda çeşitli çalışmalar
yürüttüklerini aktardı. Bölük, Türkiye’nin
fındık ihracatının artırılması amacıyla
hazırladıkları UR-GE projesinin Ticaret
Bakanlığınca desteklendiğini ifade etti.
Fındıkta yeni pazar bulmanın önemine
işaret eden Bölük, “Fındık ticareti yapan,
fındıkla iştigal eden herkes, ‘Fındığı daha
fazla nerede ve ne şekilde değerlendire-
biliriz?’ diye kafa yoruyor. Biz de bu
yönde çalışmalar yürütüyoruz, yeni pa-
zarların peşinde koşuyoruz.” dedi. Bölük,
hazırladıkları proje ile fındığın en az sa-
tıldığı, satılma potansiyeli olan ülkeleri
tespit ederek tanıtım yapmayı amaçla-
dıklarına dikkati çekerek, “Çin, önemli
bir pazar ve her geçen yıl ihracat miktarı
artıyor. Hindistan da nüfusu bakımından
ciddi bir pazar. Meksika, Brezilya, daha
da ihracatımızın artabileceği Rusya gibi
ülkelerdeki fındık ve çikolata sanayi fir-
malarıyla irtibata geçeceğiz. Buralara gi-
decek ve fındığı anlatacak, tanıtacağız.”
diye konuştu.

“KATMA DEĞERİ YÜKSEK 
ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKARMAK 
İÇİN PROJELER PLANLIYORUZ”
Türk fındığının tanıtımına yönelik

İngiltere, Fransa, Avustralya, Brezilya,
ABD, Kanada, Çin, Almanya, Hollanda,
Belçika, Meksika, Japonya, Çin, Hindistan
ve Rusya’da çeşitli faaliyetler gerçekleşti-
receklerinin altını çizen Bölük, şunları
kaydetti: “Özellikle katma değeri yüksek
ürünler ortaya çıkarmak için projeler
planlıyoruz. Yeni pazarlar peşinde koşarken
yapmamız gereken başka bir şey daha
var. ‘Fındığı, sıkıştığı çikolata sanayisinin
dışına çıkarıp başka sektörlerde de kulla-
nabilir miyiz?’ diye kafa yormamız da
gerekiyor. Fındığın yeni sektörlerde de
kullanımını sağlamayız. Bu yönde de ça-
lışmalarımız mevcut.” Bölük, ihtisas alanı
fındık olan Giresun Üniversitesi ile başta
araştırmalar olmak üzere ortak projeler
yürüteceklerini sözlerine ekledi. (AA)

AA muhabirinin Tarım ve Orman Ba-
kanlığından edindiği bilgiye göre, Tarım
Sigortaları Havuzu (TARSİM) üreticileri
iklim değişikliği ve sıklığı artan doğal afetlere
karşı koruyor. Devlet, özel sektör, sivil
toplum işbirliğinde kurulmuş olan ve kar
amacı gütmeyen TARSİM, doğal afetler ne-
deniyle ortaya çıkabilecek verim ve kalite
kaybı riskini, devlet prim desteğiyle teminat
altına alarak çiftçilerin tarımsal üretimlerini
güvenle sürdürmelerini sağlıyor. TARSİM’de
sigortalı alan büyüklüğü, poliçe sayısı ve
toplanan prim miktarı her yıl artıyor.
2022’de bir önceki yıla göre, sigortalı alan
yüzde 21 artarak 34,9 milyon dekara, poliçe
sayısı yüzde 22 artarak 3,1 milyona, toplanan
prim ise yüzde 92 artarak 9 milyar liraya
ulaştı. 2022’de doğal afetlerden etkilenen
üreticilere ödenen tazminat tutarı ise yüzde
30 artışla 3,7 milyar lira oldu. Sigorta bedeli
296 milyar lira, devlet prim desteği ise 4,8
milyar lira olarak gerçekleşti. Prim desteği
2021’de 2,47 milyar lira olmuştu. 2006’dan
bu yana sağlanan devlet prim desteği ise
13,6 milyar liraya yükseldi.

1993 EKSPER GÖREV BAŞINDA
Hasar tespit organizasyonlarının en bü-

yük aktörü olan eksperler, tarım sigortaları
konusunda, risk inceleme ve hasar tespiti
alanında uzman ziraat mühendisi, teknikeri
ve teknisyeni ile veteriner hekimlerden olu-
şuyor. Bitkisel ürün sigortalarında 1040,
hayvan hayat sigortalarında 953 olmak
üzere 1993 eksper görev yapıyor. Yapılan
eğitimlerle eksper ihtiyacı karşılanıyor.

TARSİM 16 yılda, 40 yıldan fazla bu alanda
faaliyet gösteren Avrupa ülkelerinin sigor-
talılık oranlarını yakaladı. Diğer ülkelerde
bu sistemin kurulmasına rehberlik eden
TARSİM, Azerbaycan’a örnek oldu. Benzer
şekilde Kuzey Makedonya ile bu alanda iş-
birliği çalışmaları yürütülüyor.

“ÜRETEN HERKESİN YANINDAYIZ”
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci,

artan nüfus, küresel ısınmanın getirdiği
iklim değişikliği ve savaşlar nedeniyle tarımın
öneminin bir kez daha görüldüğünü vur-
guladı. Türkiye’nin bu kritik dönemde eli
öpülesi çiftçilerin gayretleriyle sorun yaşa-
madığına dikkati çeken Kirişci, destekleme,
geliştirme ve teşvik politikalarıyla üreten
herkesin yanında olduklarının altını çizdi.
Kirişci, tarımı gıda güvenliği açısından bir
milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini
belirterek, “Gıda güvenliği küresel çerçevede
sadece bugünü değil geleceğimizi de ilgi-
lendirmekte. Bu açıdan, gıda güvenliği ko-
nusu son yıllarda dünya gündeminin önemli
başlıklarından biri haline geldi. Bizler uy-
guladığımız tarım politikaları ve üreticile-
rimizin çabaları sayesinde gıda güvenliği
konusunda dünya ülkelerine kıyasla iyi bir
sınav verdik.” ifadelerini kullandı. İklim de-
ğişikliği ile artan risklerle üreticilerin doğaya
karşı tek başına karşı koyabilmesinin müm-
kün olmadığına işaret eden Kirişci, “Özellikle
de ülkemizde tarımsal üretimin temelini
oluşturan küçük aile işletmeleri bu tür
olumsuzluklara karşı daha hassastır. Bu
nedenle sıklığı ve şiddeti artan don, dolu,
aşırı yağış kuraklık gibi risklerin yarattığı
tahribatı üreticilerimizin tek başlarına
omuzlamaması ve üreticinin taşıdığı bu
riskleri transfer edebilmek için çiftçilerimize
devlet destekli tarım sigortaları yaptırma-
larını şiddetle öneriyoruz.” değerlendirme-
sinde bulundu. (AA)

Türkiye’nin protein ihtiyacını karşı-
layan gıda grubu olma hedefiyle Yörsan’ı
bünyesine katarak Burdan markasıyla
sektöre güçlü bir giriş yapan Matlı Süt,
marketlerdeki Burdan ürün çeşitlerinde
fiyat sabitlemesi yapan zincir marketleri
destekleme kararı aldı. Yarım asrı aşkın
tecrübesiyle tarım ve gıda sektörünün
öncü markası Matlı Süt ve Süt Ürünleri
San. Tic. A.Ş., tüketicilerin satın alma
gücünü korumak için fiyat sabitlemesi
yapan zincir marketleri destekleyecek.
Günlük çiğ süt işleme kapasitesi ve en
geniş tedarik zinciri yönetimine sahip
yapısı ile Türkiye’nin sütü en iyi bilen
üreticilerinden biri olan Matlı Süt; Burdan
markasıyla marketlerde yer alan ürün
kategorilerindedestekkararı aldı.

BURDAN MARKALI 
ÜRÜNLERDE DESTEK KARARI
Matlı Süt ve Süt Ürünleri San Tic.

A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı,
üretici ve tüketicilerin her zaman yanında
olduklarını söyledi. Matlı Grubu olarak
kuruldukları günden bu yana en kaliteli
ve en sağlıklı ürünleri uygun fiyatla tü-
keticilere sunmayı temel ilke edindiklerini
kaydeden Özer Matlı, “Üzerimize düşen
sorumluluk bilinciyle Matlı Grubu çatısı
altında yer alan Burdan markalı ürün
çeşitlerinde fiyat sabitlemesi yapan zincir
marketleri destekleme kararı aldık. Mev-
cut koşullar imkân sağladığı sürece des-
teğimizi sürdüreceğiz. Böylece hem tü-
keticilerimizin alım gücünü desteklemeyi
hem de enflasyonla mücadele ederek
ülke ekonomisine destek olmayı hedefli-
yoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da kaliteli ürün ve uygun fiyat po-
litikası ile tüketicilerimizle buluşmaya,
Türkiye’nin protein ihtiyacını karşılamaya
devam edeceğiz” diye konuştu. (İHA)

Fiyatını sabitleyen
marketlere 
Burdan’dan destek!

Türk fındığı 
15 ülkede tanıtılacak

Kızı üşümesin diye yola
çıktı şimdi ihracat yapıyor!
Geceleri üşüyen kızı için
tulum tasarlayan ve
daha sonra bunu
girişime dönüştürerek
üretime başlayan Gökçe
Tanış, 4 ülkeye ihracat
yapmaya başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı
Roman vatandaşlara yönelik
özel sosyal konut projesi için
çalıştıklarını bildirdi.

Tarımda sigortalanan alan
2022’de bir önceki yıla göre
yüzde 21 artarak 34,9 milyon
dekara, poliçe sayısı yüzde 22
artarak 3,1 milyona ulaştı.

TARSİM, 4,8 milyar lira
prim desteği sağladı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
sosyal medya hesabından yaptığı payla-
şımda, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm
Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim
yakma eylemine izin verilmesine tepki
gösterdi. Bahçeli, Cumhuriyet’in 100’üncü

yıl dönümünün yeni bir demokrasi za-
feriyle taçlanma vakti yaklaştıkça, aziz
milletin iradesinin sandıkta tecelli edeceği
tarihi güne sayılı günler kaldıkça, iç ve
dış menşeli hain provokasyonların eş-
zamanlı olarak devreye alındığının göz-
lemlendiğini belirtti. İsveç’in başkenti
Stockholm’de Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ı hedef alan alçak te-
şebbüsten kısa bir süre sonra bu defa
da Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık bir
tertip, zalim bir eylemin Türk-İslam ale-
minde infiale neden olduğunu, hitamında
sabır taşını çatlattığını vurgulayan Bah-
çeli, şöyle devam etti: “İsveç yönetiminin,
Danimarkalı soysuz bir siyasetçinin Tür-
kiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde
Kur’an-ı Kerim yakmasına izin vermesi
yalnızca skandal değil, bunun da ötesinde
barbarlığın ve vandallığın aleni gösterimi
ve somut örneğidir. Kur’an-ı Kerim’in
yakılmasına izin vermek, en az yakmak

kadar iğrenç ve ilkel bir rezalettir. Milli-
yetçi Hareket Partisi kutsallarımıza el
uzatan, periyodik saldırı düzenleyen,
Türk ve İslam düşmanlığında sınır tanı-
mayan İsveç hükümetini ve provoka-
törleri lanetlemektedir.” İsveç’in, bu yan-
lıştan dönmek, Türk ve İslam toplum-
larından özür dilemek mecburiyetinde
olduğunun altını çizen Bahçeli, “Milli
ve manevi değerlerimize husumet bes-
leyen bir ülke ya da ülkelerle NATO
ittifak hukukunu paylaşmak şöyle dursun,
siyasi ve diplomatik ilişki kurmak bile
abestir, sakıncalıdır. Müstevli cephesinin
zillet ittifakını cesaretlendirmek ve ar-
kasında durduğunu göstermek adına si-
yasi operasyonlarına hız vermesine, va-
roluşumuza suikast düzenlemesine Müs-
lüman Türk milleti tahammül etmeyecek,
algı oyunlarına kanmayacaktır.” değer-
lendirmesinde bulundu.

“TASFİYE EDİLMİŞ, 
BÖLÜNMÜŞ VE PARÇALANMIŞ 
BİR TÜRKİYE’YE 
ULAŞAMAYACAKTIR”
Her siyasi partinin tarih ve millet hu-

zurunda tarafını netleştirmek, nerede
durduğunu belirlemek, Türkiye’nin ya-
nında olup olmadığını açıklığa kavuştur-
mak, milli ve manevi emanetlere yapılan
saldırılara karşı tercihini ve tutumunu
ortaya koymak durumunda olduğunu
ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti: “e
Economist dergisinde Türkiye’ye yapılan
hakaret ve Türk düşmanı John Bolton’un
çarpık ve çirkin beyanatları elbette so-
nuçsuz kalmaya, ayaklar altında ezilmeye
mahkumdur. Zillet ittifakının gizli ortakları
artık saklanma ihtiyacı duymayacak kadar
pervasızlaşmıştır. Fikir ve düşünce hür-
riyetinin sınırlarını ihlal edip inanç ve
insanlık onurunu çiğneyen hiçbir şer

odağı içimizdeki işbirlikçileri eliyle hayalini
kurduğu teslim alınmış, tasfiye edilmiş,
bölünmüş ve parçalanmış bir Türkiye’ye
ulaşamayacaktır. Sandık ne İsveç’te ku-
rulacak ne Bolton’un evinde açılacak ne
de diğer ülkelerin denetiminde olacaktır.
Türk milleti hür iradesini seçim vakti gel-
diğinde ibra ve işaret edecektir. 14 Mayıs
seçimlerini kundaklamak için zillete destek
olan muhasım güçler yine kaybedecektir.
İsveç’in NATO üyeliği bu şartlar altında
Gazi Meclis’in onayından geçemeyecektir.
Dinimize, dilimize, değerlerimize, Türk
ve Türkiye yüzyılı hedeflerimize hıyanetin
ve saygısızlığın muhakkak bir sonucu
olacaktır. Bu sonuca ulaşmak için diyorum
ki, ‘aziz milletim sıra sende.’ Dinin sahibi
Allah’tır. İman ediyoruz ki hem Allah’ımız
hem de milletimizle birlikte İslam alemi
batıla, küfre ve haçlı emellerine vakti
saati geldiğinde kaçınılmaz hesabı sora-
caktır.” (AA)

“İsveç’in 
NATO üyeliği
Meclis’ten
geçmeyecek”

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli, “İsveç’in
NATO üyeliği bu şartlar
altında Gazi Meclisin
onayından geçemeyecektir.
Dinimize, dilimize,
Türkiye Yüzyılı
hedeflerimize hıyanetin
muhakkak bir sonucu
olacaktır.” dedi.

Akar, Almanya’daki Ramstein Hava
Üssü’nde gerçekleştirilen “Ukrayna Sa-
vunma Temas Grup Toplantısı”nın ar-
dından değerlendirmelerde bulundu.
NATO, Avrupa Birliği (AB) üyeleri ile
diğer ülkelerden 23 savunma bakanının
katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda
Türkiye’nin görüşlerini, çalışmalarını
anlattıklarını, diğer ülkelerin değerlen-
dirmelerini dinlediklerini aktaran Akar,
“Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne, ege-
menliğine, bağımsızlığına saygılı oldu-
ğumuzu, topraklarının ilhakını tanıma-
dığımızı bir kez daha ifade ettik. Daha
fazla can kaybı olmadan bu trajediye
son verilmesi gerektiğini, barışçıl yol ve
yöntemlerle bazı çözümler üretilmesi
gerektiğini toplantıda ifade ettik.” diye
konuştu. Ukrayna-Rusya Savaşı’nın ba-
şından itibaren Montrö’nün uygulandı-
ğını, tarafların savaş gemilerine boğaz-
ların kapatıldığını vurgulayan Akar, şun-
ları söyledi: “Burada bir istikrar varsa,
bunun temel nedeni Türkiye Cumhuriyeti
devletinin uyguladığı politikadır. Sayın
Cumhurbaşkanı’mızın liderler düzeyinde
yaptığı toplantılarla bir taraftan esirlerin
değişimini diğer taraftan Ukrayna li-
manlarında bekleyen tahılların ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılmasını sağladık. Şu
ana kadar 18 milyon ton tahılın Ukrayna
limanlarından sevkiyatı gerçekleştirildi.

Bunların çok değerli olduğunu, Sayın
Cumhurbaşkanı’mızın Sayın Putin ve
Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmelerin
bu faaliyetlerde kolaylaştırıcı rol oyna-
dığını toplantıda ifade ettik.” Türkiye’nin
çabalarının önemini ve değerini bir kez
daha vurgulama fırsatı bulduklarını dile
getiren Akar, “Toplantıya katılan NATO
Genel Sekreteri Stoltenberg de yaptık-
larımızın NATO çerçevesindeki önemini
teyit etti.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin
Ukrayna-Rusya Savaşı’nda insani an-
lamda yapılması gereken ne varsa bugüne
kadar yaptığına işaret eden Akar, bu ko-
nudaki çalışmalara bundan sonra da de-
vam edeceklerini bildirdi.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE, GÜÇLÜ 
NATO, GÜÇLÜ İTTİFAK”
ABD’den 40 adet F-16 Viper uçağının

tedariki ve 79 uçağın modernizasyonuna
yönelik talebin Kongre’ye ulaştığı hatır-
latılarak değerlendirmesi sorulan Akar,
konuyu yakından takip ettiklerini vur-
guladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu’nun da mevkidaşıyla görüştüğünü
aktaran Akar, şöyle konuştu: “Bu bir
süreç. Bir anda tamamlanacak bir konu
değil. Şu ana kadar sürecin olumlu gitti-
ğini değerlendiriyoruz. Bazı siyasi kişiler
hem ABD hem de NATO menfaatlerine
aykırı son derece tarafgir girişimlerde
bulundu. Koydurdukları sınırlamalar
daha sonra yapılan girişimlerle kaldırıldı.
Sınırlamalarla bir projenin gerçekleşme-
yeceğini başından beri dile getirdik. Bu
tarafgir söylemlere, faaliyetlere karşılık
diğer taraftan aklıselim sahibi kişilerin
bu konuda rol oynayacağına ve aklıselimin
galip geleceğine inanıyoruz. Temennimiz
çalışmaların somut ve erken bir zamanda
olumlu şekilde sonuçlanması.” “Ukrayna
Savunma Temas Grup Toplantısı” kap-
samında ABD Savunma Bakanı Llyod
Austin ile de ikili bir görüşme gerçek-
leştirdiklerini belirten Akar, “Görüşmede
bu konu hakkında ABD Savunma Ba-

kanlığının Türkiye’ye yönelik güçlü des-
teğini bir kez daha gördük.” diye konuştu.
Alınacak uçakların sadece Türkiye’nin
değil, NATO’nun, İttifak’ın da güçlenmesi
anlamına geleceğini söyleyen Akar, “Güçlü
Türkiye, güçlü Silahlı Kuvvetler, güçlü
NATO, güçlü İttifak demektir. Bunu her-
kesin anlamasını bekliyoruz.” dedi.

“EV ÖDEVLERİNİ 
YAPMALARINI BEKLİYORUZ”
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un

Türkiye’ye gerçekleştirmesi planlanan
ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan
Akar, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı
politikasını daima desteklediğine işaret
etti. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında
haziran ayında Madrid’de imzalanan
üçlü memorandumu hatırlatan Akar,
“Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki ta-
ahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve
Finlandiya’nın kendine düşen görevleri,
ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz.”
açıklamasında bulundu. İsveç’te terör
örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Türkiye aleyhine provokasyonlarını ve
İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde
Kur’an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen
gösteriye izin verdiği yönündeki haberleri
anımsatan Akar, “Bunlara karşı hareketsiz
kalmak, tepki göstermemek kabul edi-
lemez. Bunların mutlaka gereğinin ya-
pılması tedbir alınması gerekirdi.” diye
konuştu. Bu konudaki tepkilerini “Uk-
rayna Savunma Temas Grup Toplantısı”
kapsamında bir araya geldiği İsveç Sa-
vunma Bakanı Jonson’a ilettiğine dikkati
çeken Akar, “Sayın Cumhurbaşkanı’mıza
ve Türkiye’ye yönelik bu alçak, iğrenç
eylemler sonunda hiçbir tedbir alınma-
dığını üzülerek müşahede ettik. Dolayı-
sıyla geldiğimiz bu noktada İsveç Sa-
vunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27
Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de an-
lamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti
iptal ettik.” dedi. (AA)

Şentop, TBMM İstanbul Çalışma Ofisi’nde
Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle
kahvaltıda bir araya geldi. Roman vatandaşlarla
fotoğraf çekilen Şentop, daha sonra basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Prog-
ramda daha çok Trakya, Çanakkale ve Ko-
caeli’nden sivil toplum kuruluşları temsilci-
lerinin bulunduğunu belirten Şentop, dün
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Roman vatandaşlarla toplantı yaptığını,
bugün de Resmi Gazete’de Roman vatan-
daşlara yönelik strateji belgesinin yayınlan-
dığını söyledi. Birinci aşama eylem planının
Resmi Gazete’de yayımlandığını vurgulayan
Şentop, “Bunun detaylarının Aile Bakanlığımız
tarafından da kamuoyuna sunulacağı ifade
ediliyor. Tabii ben Tekirdağlıyım. Bizim ço-
cukluk zamanlarımızdan beri yoğun bir Ro-
man nüfusunun da olduğu bir şehir, Trakya’da
ağırlıklı olarak var. Tabii durumlarının iyi-
leştirilmesi, ülkenin imkanlarından onların
hak ettikleri ölçüde, şekilde yararlanmaları
için adımlar atıldı. Önemli adımlar atıldı.
Yapılacak olan daha başka işler de var. Bize
hem dünkü toplantıya dair izlenimlerini an-
lattılar hem de kendi bölgeleriyle ilgili proje-
lerini anlattılar. Bu katılan arkadaşlarımız,
uzun yıllardır sivil toplum kuruluşlarında
Roman vatandaşlarımız için çalışan, gayret
gösteren kişiler. Biz de aşağı yukarı 10 yıldan
fazla bir zamandır onlarla zaten beraberiz.
Bu münasebetle kahvaltıda bir araya geldik.”
diye konuştu. TBMM Başkanı Şentop, İsveç
polisi tarafından Türkiye’nin Stockholm Bü-
yükelçiliği önünde “Kur’an-ı Kerim yakma
eylemine” izin verilmesi ile Cumhur-
başkanı Erdoğan’a ve Türkiye’ye yönelik
terör eylemlerine ilişkin de değerlen-
dirmelerde bulundu. İsveç’teki geliş-
meleri uzun zamandır takip ettiklerini
ifade eden Şentop, şöyle devam etti:
“İsveç, zaten daha önceden de başta
PKK terör örgütü olmak üzere
terör örgütlerinin faa-
liyetlerine, Türkiye
karşıtı eylemlere,
Müslüman ve İs-
lam düşmanlığı-
na yönelik ey-
lemlere izin

veriyor, zemin teşkil ediyordu. NATO üyeliği
sürecinde biraz daha yakın işbirliği içerisinde
onlarla da bu konuları takip etme imkanı
oldu. Madrid Zirvesi’nde İsveç ve Finlandi-
ya’nın da NATO üyeliğine müracaatı üzerine
Türkiye’yle beraber terör örgütlerinin faali-
yetlerine, Türkiye karşıtı eylemlerine izin
vermeme noktasında bir mutabakat metni
imzalandı. Bir taahhüt altına girdiler. Böylece
bu taahhüt dolayısıyla da konuyu çok daha
yakından takip etmemiz icap ediyor, icap
etti. Bazı sözlü olarak yaptıkları açıklamalar
var, taahhütleri yerine getirme konusunda
bazı ifadeleri var ama tabii bu sözler yeterli
değil. Biz yaptıkları işlere bakıyoruz, eylemlere
bakıyoruz. Bu konuda bir gelişme olmamıştı
zaten. Bu beklenti içerisindeyken geçen 1
hafta, 10 gün kadar önce Sayın Cumhur-
başkanımıza ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı
çok çirkin, alçakça bir eylem gerçekleşti. Buna
hepimiz çok sert tepki gösterdik.”

“BENZER EYLEMLERE YİNE 
MÜSAADE EDİYORLAR”
Şentop, geçen hafta İsveç Meclis Başkanı

Andreas Norlen’in Türkiye ziyareti olacağını
ancak bunu iptal ettiğini anımsattı. Bunun
için gayet net ve haklı sebepleri olduklarının
altını çizen Şentop, “Fakat görüyoruz ki yine
bunu düzeltecek, terör örgütlerinin eylem-
lerine izin vermeyecek şekilde bir tutumun
henüz daha yine gerçekleşmediğini görüyoruz.
Benzer eylemlere yine müsaade ediyorlar.
Üstelik bu sefer Büyükelçiliğimizin önünde
Kur’an-ı Kerim yakılması şeklindeki bir
eyleme, bütün İslam dünyasını, Müslümanları
tahrik edecek provokatif bir eyleme de izin
verdiklerini öğrendik. Derhal bu konuda ge-
rekli tedbirleri almalarını, acilen bu tür ey-
lemleri engelleyecek tedbirleri almalarını
bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.Şentop, bunun
sadece Türkiye değil bütün İslam dünyası
için de çok provokatif bir eylem olduğunu
dile getirerek şunları kaydetti: “İsveç’in bunlara
müsaade etmesi, bu nefret suçları konusunda
eylemcilerle suç ortaklığı, suça iştirak nok-
tasında bir birliktelik içerisinde olduğunu

gösterecektir. Ben aynı zamanda İslam
İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler

Birlik Başkanlığını, dönem baş-
kanlığını da yürütüyorum. Bu
konuda diğer İslam ülkelerinin
parlamento başkanlarına da bir
mektup yazarak bu konuda ge-

rekli tepkileri göstermesini temin
etmek üzere bir çalışmayı ar-

kadaşlarımıza yaptır-
dım. Bu sıfa-

tımla da bir
açıklamayı
ayrıca yapa-
cağım.”

( A A )

İsveçli
bakanın
Türkiye 
ziyareti

iptal!
Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, “Geldiğimiz
bu noktada İsveç
Savunma Bakanı Pal
Jonson’un Türkiye’ye 27
Ocak’ta yapacağı ziyaretin
önemi de anlamı da
kalmadı. Bu nedenle
ziyareti iptal ettik.” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, İsveç’in provokatif bir
eyleme izin verdiğini
belirterek “Derhal bu konuda
gerekli tedbirleri almalarını,
acilen bu tür eylemleri
engelleyecek tedbirleri
almalarını bekliyoruz.” dedi.

“İsveç provokatif eylemleri 
engelleyecek tedbirlerini almalı”



Gündem 722 Ocak 2023 Pazar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca FETÖ/PDY silahlı terör örgü-
tünün güncel faaliyetlerine ilişkin
yürütülen soruşturma çerçevesinde,
İstanbul merkezli 10 ilde 44 şüpheliye
yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan
operasyonlar sonucu yakalanan 40
şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine
gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu ta-
rafından yürütülen soruşturma çer-
çevesinde, İstanbul Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğünce şüpheli olarak
ifadesi alınan ve etkin pişmanlık
hükümlerinden faydalanan B.Ç. isim-
li şahsın ifadesi alındı. Şüphelinin
ifadesi, teşhisleri ve dijital mater-
yallerinin incelenmesi sonucu çıkan
deliller neticesinde ise yeni bir so-
ruşturmaya başlandı. FETÖ/PDY si-
lahlı terör örgütünün güncel faali-
yetlerine ilişkin İstanbul merkezli
ve Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay,
Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kü-
tahya ve Van olmak üzere 10 ilde
toplam 44 şüpheliye yönelik eş za-
manlı operasyon düzenlendi. Dü-
zenlenen operasyonlarda 40 şüpheli
yakalanarak gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlan-

dıktan sonra adliyeye sevk edilen
şüphelilerden 9’u tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. Öte yandan 16
şüpheliye adli kontrol tedbiri uygu-
lanırken, 15 şüpheli ise serbest bıra-
kıldı. (İHA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi
Gazete’de yer alan genelgede, Ana-
dolu topraklarında gönülleri buluş-
turan, kalpleri sevgi ve şefkat ha-
muruyla yoğuran, ilim ve öğütleriyle
birliği, beraberliği ve kardeşliği ye-
şerten büyük İslam alimi Mevlana
Celaleddin-i Rumi’nin hayatı, fikirleri
ve eserlerinin asırlardır insanlığın
yolunu aydınlattığını belirtti. Ge-
nelgede, Mevlana’nın “Şu toprağa
sevgiden başka bir tohum ekmeyiz,
şu tertemiz tarlaya başka bir tohum
ekmeyiz biz.” sözlerine yer veren

Erdoğan, “Mevlana, Anadolu’da ilim,
irfan ve hikmetle harmanladığı
Mesnevi’siyle millet olma şuurunu
yerleştirmiş ve topraklarımızı bu
aziz değerle mayalamıştır. Bu min-
valde Mevlana’yı hürmetle ve rah-
metle yad etmek üzere vuslatının
750. yıl dönümü olan 2023 yılı ‘Mev-
lana Yılı’ olarak kutlanacak ve yıl
boyunca yurt genelinde ve yurt dı-
şında etkinlikler düzenlenecektir.”
ifadelerini kullandı. Etkinliklerin
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordi-
nasyonunda ilgili kamu kurum ve

kuruluşlarıyla yürütüle-
ceğini, söz konusu etkinlik-
lerden Cumhurbaşkanlığınca be-
lirleneceklerin ise Cumhurbaşkanlığı
himayesinde yapılabileceğini bildiren
Erdoğan, şunları kaydetti: “Etkin-
liklere ilişkin logo, afiş, duyuru, da-
vetiye, ilan ve benzeri belge ve görsel
dokümanlar ilgili kurumlarla birlikte
belirlenecek kurumsal kimliğe uygun
şekilde kullanılacaktır. Gerçekleşti-
rilecek etkinliklere ait giderler ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarınca kar-
şılanacaktır. Bu çerçevede yıl bo-

yun-
ca tertiple-
necek etkinliklerin
en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi
için ihtiyaç duyulacak her türlü des-
tek, yardım ve kolaylığın tüm kamu
kurum ve kuruluşlarınca geciktiril-
meksizin öncelikli olarak yerine ge-
tirilmesi hususunda bilgilerini ve
gereğini rica ederim.” (AA)

2023 ‘Mevlana 

Yılı’ olarak 

kutlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, 2023 yılının “Mevlana Yılı” olarak
kutlanmasına ilişkin genelge yayımladı.

olis tarafından, ile-
tişim yoluyla dolan-
dırıcılık yaptıkları
belirlenen şahıslara
yönelik Şanlıurfa
merkezli 5 ilde dü-
zenlenen operasyon-
da 22 şahıs gözaltına

alındı. Daha önce de aynı dosya
çerçevesinde 10 ilde düzenlenen
operasyonda 39 zanlıyı gözaltına
alan polis ekipleri, toplam 47 mil-
yon 450 bin Türk lirası büyüklü-
ğündeki dolandırıcılıkların da önü-
ne geçti.

DÜĞMEYE 4 AY 
ÖNCE BASILDI
Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube
Müdürlüğü ekipleri, “iletişim yo-
luyla nitelikli dolandırıcılık” suçuna
yönelik eylül ayında başlattığı ça-
lışmada kendilerini hakim, savcı
ve polis olarak tanıtan şüpheli şa-
hısların, vatandaşları maddi ve
manevi zarara uğratarak haksız
kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Eylül ayında planlı bir şekilde baş-
layan ve 4 ay süren Atıcı Evi ope-
rasyonlarında Şanlıurfa merkezli
Çorum, Yalova, Bursa, Antalya,
Balıkesir, Ankara, İzmir, İstanbul
ve Giresun’da bazı adreslere bas-
kınlar düzenlendi. Baskınlarda göz-
altına alınan 39 şüpheliden 37’si
sevk edildikleri mahkeme tarafın-
dan tutuklanarak cezaevine gön-
derildi.

47 MİLYON LİRALIK 
DEV DOLANDIRICILIK 
ÖNLENDİ
Aynı soruşturmanın devamında,

20 Ocak 2023 tarihinde Şanlıurfa
merkezli İstanbul, Ankara, Denizli
ve Bursa’da 44 ekip ve 136 perso-
nelin katılımıyla 19 adrese düzen-
lenen eş zamanlı operasyonda, 22
şüpheli daha yakalanarak gözaltına
alındı. Bu operasyonda şahısların
kullandığı ev ve iş yerlerinde ya-
pılan aramalarda 53 bin 700 Ame-
rikan doları, 210 bin 800 Türk li-
rası, 14 altın bilezik, 1 altın kolye,
6 gram altın, 1 yarım altın, 1 çeyrek
altın, 10 adet dizüstü bilgisayar,
79 adet telefon, 65 adet telefon
sim kartı, 33 adet flaş bellek, 2
adet hard disk, 5 adet hafıza kartı,
4 adet sim kart bloğu, 1 adet tablet
bilgisayar ve 1 adet ruhsatsız ta-
banca ele geçirildi. Toplam 61 şüp-
helinin yakalandığı çalışmada, şüp-
helilerce dolandırılmaya çalışılan
vatandaşların 47 milyon 450 bin
Türk lirası zararı önlendi. Olayla
ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Bursa’da gerçekleştireceği toplu açılışlar ön-
cesinde Gökdere Meydanı’nda toplanan
vatandaşlara hitap eden Kurum, alanı dol-
duran Bursalılara teşekkür etti.Kurum, Bur-
sa’nın tarihi bir gün yaşadığını belirterek,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşrifleriyle
“Türkiye Yüzyılı”nın Bursa’ya yakışacak bir-
birinden kıymetli eserlerinin açılışını ya-
pacaklarını kaydetti. Bursa’ya verdikleri
sözleri yerine getirmenin gururunu yaşa-
dıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:
“Bundan tam 7 asır önce bu şehirde bir
hilal doğdu. Medeniyetimiz bu şehirden
kök saldı, büyüdü, üç kıtaya bereket, huzur,
mutluluk buradan, Bursa’mızdan dalga
dalga yayıldı. Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa
için ne diyor biliyor musunuz? ‘Duvar,
kubbe, kemer, mihrap, çini hepsi Yeşil’de
dua eder, Muradiye’de düşünür, Yıldırım’da
kartal gibi ovanın üstünde bekler. Hepsinde
tek bir ruh terennüm eder.’ der. İşte bu ruh
Bursa’nın her mahallesinde, her sokağında,
karış karış adeta nakış gibi işlenmiştir. Bur-
sa’da medeniyetimizin izlerini taşıyan yer-
lerin başında neresi geliyor? Tarihi Hanlar
Bölgesi geliyor. Asırlardır dünyanın, Tür-
kiye’nin ticaretine yön vermiş hanlarıyla
çarşılarıyla manevi iklimiyle insanımızı,
Bursa’mızı çepeçevre saran camileriyle han-
ları el birliğiyle geleceğe taşıyoruz.” 

“SİZLERE HİZMET ETMEK 
İÇİN GECE GÜNDÜZ 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Kurum, Hanlar Bölgesi projesini Bursa

Büyükşehir Belediyesiyle yürüttüklerini
ve Bursa’nın 50 yıllık hayalini gerçeğe
dönüştürdüklerini dile getirerek, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Hanlar Bölgesi’nde si-
lüetimize zarar veren binaların hepsini
kaldırdık ve ata yadigarı buradaki mey-
danımıza sahip çıkıyoruz. Yine aynı an-
layışla Ulu Camii ve çevresinde Bur-
sa’mızın hayali olan 3 yeni meydanı,
yeni yeşil alanları Bursa’mıza kazandı-
rıyoruz. Yine bu meydanlarla birlikte
tarihi ve mekanı atalarımızın bize emanet
ettiği değerleri koruyacak çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Tarihi, Çekirge Teras Pro-
jesi’ni de yine oradaki binaları yıkmak
suretiyle biliyorsunuz orayı gençlerimize,
vatandaşlarımıza, millet bahçeleriyle kül-
tür alanlarıyla kazandırdık. Amacımız,
hayalimiz, hedefimiz var. Büyük ve güçlü
Türkiye hedefimiz var. İnşallah Bursa’mızı
çok daha iyi noktalara getirecek çalış-
maları işte bu meydanı dolduran, bizlere
gönül veren, 20 yıldır Sayın Cumhur-
başkanı’mızın arkasında dimdik duran
Bursalı hanım kardeşlerimizle yapacağız,
genç kardeşlerimizle yapacağız, tüm va-
tandaşlarımıza yapacağız.” Seçime 4 ay
kaldığını vurgulayan Kurum, “Dört ay
sonra Cumhur İttifakı’mızı, Sayın Cum-
hurbaşkanı’mızı rekor oylarla destekle-
yecek miyiz? Bursa’mızda sandıkları pat-
latacak mıyız? Allah hepinizden razı
olsun. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı’mızın
liderliğinde tüm ekibimizle birlikte sizlere
hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya
devam edeceğiz.” ifadesini kullandı. (AA)

“Büyük ve güçlü
Türkiye hedefimiz var”
Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat
Kurum, “Amacımız,
hayalimiz, hedefimiz var.
Büyük ve güçlü Türkiye
hedefimiz var.” dedi.

Şanlıurfa polisi tarafından 4 ay
süren çalışmada dolandırıcılara
büyük darbe vuruldu. Şanlıurfa
merkezli 11 ilde farklı
zamanlarda iki operasyon
düzenleyen polis ekipleri,
toplam 61 şahıs gözaltına
alırken, 47 milyon 450 bin liralık
dolandırıcılıkların da önüne
geçmiş oldu.

Şanlıurfa polisinden
dolandırıcılara büyük darbe

Zelenskiy’den,
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a övgü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir
Zelenskiy, Rusya’nın Karadeniz’deki
Ukrayna limanlarını bloke etmesine
diplomatik çözüm bulduklarını hatır-
latarak Karadeniz Tahıl Koridoru An-
laşması’nın imzalanmasındaki rolü
nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a minnettar olduğunu
söyledi.

Zelenskiy, her yıl Uluslararası Yeşil
Hafta Fuarı kapsamında Almanya’nın
başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya
Gıda ve Tarım Forumu’na videokon-
fenrans aracılığıyla mesaj gönderdi.
21’inci yüzyılda dünyanın hiçbir yerinde
gıda kıtlığının olmaması gerektiğine
inandığını söyleyen Zelenskiy, “Gıda
kıtlığı sonsuza dek geçmişte kalmalı
ve geri gelmemeli. Bu, küresel bir
hedef olmalı.” dedi. Zelenskiy, insanları
yiyecek veya sudan mahrum etmeye
çalışanların, tüm insanlığın düşmanı
olduğunu belirterek “Bu düşmanları
birlikte yenmeliyiz.” diye konuştu. Ül-
kesinin her zaman küresel gıda pazarı
ilişkilerinde sorumlu bir katılımcı ol-
duğunun ve olacağının altını çizen
Zelenskiy, Rusya’nın saldırılarına rağ-
men dünyaya gıda tedarik etmeyi sür-
dürdüklerini kaydetti. Zelenskiy, Rus-
ya’nın Karadeniz’deki Ukrayna liman-
larını bloke ettiğini ancak tedarike ye-
niden başlamanın diplomatik bir yo-
lunu bulduklarını belirterek şöyle de-
vam etti: “Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Sekreteri Guterres’e ve Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a, Karadeniz Tahıl Koridoru An-
laşması’nın uygulanması konusunda
zamanlı ve etkin katılımlarından dolayı
şükranlarımı sunmak isterim.”

Ukrayna’nın tarımsal potansiyeli
dahil bütün potansiyelini yok ettiğini
söylediği Rusya ile devam eden sa-
vaştan önce her ay 6,5 milyon ton
gıda ihraç ettiklerini belirten Zelenskiy,
“Rusya’nın saldırganlığı ve gıda ihra-
catımızı engelleme girişimleri nedeniyle
sevkiyatlar yarı yarıya azaldı.” ifadesini
kullandı. Zelenskiy, gıda taşıyan yüzden
fazla geminin İstanbul Boğazı’na yakın
bir bölgede beklediğini belirterek ge-
milerin denetlenmesi gerektiğini ve
Rus temsilcilerin bu denetimi engel-
lediğini söyledi. Gıda kıtlığının siyasi
nüfuz aracı haline getirilmesinin ce-
zalandırılması gerektiğine işaret eden
Zelenskiy,        gıda pazarını mahveden
“saldırganlığı” durdurmak için dün-
yanın daha fazla kararlılığa ve işbirliğine
ihtiyacı olduğunu söyledi. (AA)

p
İstanbul merkezli
FETÖ operasyonu: 
9 kişi tutuklandı
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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

İlçede 2020 yılında yapımına başlanan
İznik Müzesi, geçen yılın sonlarında ta-
mamlanmasının ardından 14 Ocak’ta zi-
yarete açıldı. Her dönem önemli bir kent
olma misyonunu sürdüren İznik’te, 4 uy-
garlığa ait eserlerin bulunduğu müzede
neolitik dönemden Osmanlı’ya uzanan sü-
reçte yer alan 1500’e yakın eser arasından
en çok lahitler ilgi çekiyor. Müzenin Hisar
Odası bölümünde Roma dönemine ait An-
tigonos, Tanrılar ve Truva’dan esinlenilen
Akhileus ile Anne-Kız lahitleri sergileniyor.
Bunların içinde milattan sonra 2’nci yüzyılda
yapıldığı bilinen ve bir kadının, kocasının
ölümünün ardından yaşadığı üzüntüyü
gösteren Antigonos lahdi öne çıkıyor. Are-
te’nin 50’li yaşlarda kaybettiği kocası An-
tigonos için yaptırdığı lahdin üzerinde,
kendisinin figürü ve eşi için yazdırdığı ağıt
bulunuyor. Ağıtta, “Ben üzgün Arete, An-
tigonos’un mezarı başından sesleniyorum.

Üzüntüden saçımı yoluyor, duygularımı
ağlayarak gösteriyorum.” ifadesi geçiyor.

“İZNİK YÖRESİNE 
AİT BİR MEZAR TÜRÜ”
İznik Müzesi Müdürü

Ahmet Türkmenoğlu,
AA muhabirine,
1960 yılından bu
yana İznik’te mü-
zecilik faaliyeti-
nin sürdürüldü-
ğünü söyledi. Ni-
lüfer Hatun İma-
reti’nde alan darlığı
nedeniyle bu faaliyetin
zorlaştığını, bu nedenle Kül-

tür ve Turizm Bakanlığınca iki müze plan-
landığını aktaran Türkmenoğlu, “2020 yı-
lında Nilüfer Hatun İmareti, Türk-İslam
Eserleri Müzesi adıyla hizmete açıldı. Burası

ise arkeolojik eserlerin sergilendiği
İznik Müzesi.” dedi. Türkme-

noğlu, İznik’le ilgili tarihi
bulguların milattan önce

6 bin 500’li yıllara uzan-
dığını vurguladı. Müze-
nin özelliklerine değinen
Türkmenoğlu, şöyle de-

vam etti: “Ziyaretçileri-
mizin gelip görmesi gere-

ken çok önemli eserler var.
Bunlardan biri Hisardere Salonu

adını verdiğimiz alanda sergilediğimiz,
müze başkanlığımızca yürütülen kazılarda
çıkarılan lahitlerin bulunduğu oda. Anti-
gonos lahdi hem çok duygusal hem de şu
açıdan önemli; İznik üretimi bir lahit bu.
Üstündeki kadın ve belki kocası İznikli.
Antigonos’un savaş veya başka sebeplerden
45-50 yaşlarında ölmesi üzerine, kadın bu
lahdi yaptırıyor ve üstüne kendi resmini
çizdirip bir ağıt yazdırıyor. Lahdin üzerine
baktığımızda epigram dediğimiz ağıtı ve
Arete’nin saçlarını yolduğu halini görebili-
yoruz.” Türkmenoğlu, oda mezar replika-
sının da işçiliği ve bezemeleriyle dikkati
çektiğini anlattı. Ziyaretçilerin ilgisinden
memnun olduklarını kaydeden Türkme-
noğlu, “Müzede yaklaşık 1500 eser sergi-
leniyor. Bunlardan birini burada sergileye-
medik çünkü hipoje (oda mezar) taşınmaz
bir kültür varlığı. Onu buraya getiremediysek
de replikasını yaparak İznik Müzesi içinde
halkımızın ziyaretine sunduk. Bu eser
replika ama gerçeğini yansıtan birebir örnek,
özellikle İznik yöresine ait bir mezar türü
olmasıyla da ilgi görüyor.” ifadelerini kullandı.
Betül Yeğenoğlu ise oğluyla gezdiği müzeyi
çok beğendiklerini dile getirerek, “Bina
yeni, her yer pırıl pırıl, çok emek harcanmış
belli ki. Yapanların eline sağlık. İznik için
çok güzel bir yatırım olmuş.” diye konuştu.
(AA)

Milli Eğitim Bakanlığının çalışmaları doğrul-
tusunda 4 meslek lisesinin AR-GE merkezine dön-
üştürüldüğü ilde, birçok ürünün üretimi ve satışı
da yine bu okullardaki atölyelerde gerçekleştiriliyor.
Okullardaki atölyelerde sıra, masa, temizlik ürünleri,
sağlık alanına yönelik test kitleri, eğitim setleri,
makine parçalarının aralarında olduğu çok sayıda
ürün imal ediliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan
Gür, AA muhabirine, 2022 yılının kendileri için
çok verimli geçtiğini, hedeflerine ulaştıklarını
hatta birçoğunda üzerine çıktıklarını söyledi. Gür,
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in öncülüğünde
mesleki eğitimde önemli atılımlar gerçekleştir-
diklerini belirterek, şöyle devam etti: “En önemli
göstergelerimizden biri; mesleki ve teknik eğitimin
sektörle entegrasyonunun sağlanması, mesleki
ve teknik eğitim okullarında üretim ekosisteminin
kurulması. Bakanımızın ifadesiyle amacımız ‘Ara-
dığım elemanı bulamıyorum’ retoriğini ortadan
kaldıran bir çalışma sistemi, bir politika hareketliliği
kurgulamak, mesleki teknik eğitimi sektöre emanet
etmek. Sektörün istediği nitelikli insan gücünü
sektörle yetiştirme üzerine özellikle organize
sanayi bölgelerinden başlamak üzere çok önemli
işbirlikleri gerçekleşti ve bu kapsamda hedefler
belirlendi. Bursa’da 2022’nin başlarında genel or-
taöğretim içinde mesleki eğitim oranı yüzde 36,5’ti.
Yapılan bütün çalışmalar sonunda mesleki ve
teknik eğitimin ortaöğretim oranının yüzde 55’e
çıktığını büyük bir gururla bir sanayi şehrinden
ifade etmek isterim.” Mesleki ve teknik eğitimde
bir üretim hareketliliği de oluşturmak istediklerini
aktaran Gür, piyasaya üreten insanlar yetiştirme
hedefinde olduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’deki meslek
liseleri için yıllık 1,5 milyar lira ciro hedefi belirle-
diğini hatırlatan Gür, “Geçtiğimiz yıl cirosunu 33
milyon lira ile kapatan Bursa, bu yıl cirosunu 144
milyon liraya çıkarttı. Bu çok önemli bir başarı.
Türkiye geneline baktığımızda öğrenci sayısı ve
nüfus yoğunluğu açısından en iyi derecelerden
biri oldu.” dedi.

Serkan Gür, mesleki ve teknik eğitimdeki
tarihi hedeflerden birinin, mesleki eğitim mer-
kezlerinin güçlendirilmesi olduğunu dile getirdi.
Bursa’da 2021’in sonunda 4 bin olan çırak ve usta
sayısının bugün 100 bine çıktığına dikkati çeken
Gür, yapılan çalışmalarla sanayicilerin, istedikleri
nitelikli insan gücünü bulabildiğini belirtti. Gür,
en parlak dönemlerinden birini yaşayan mesleki
ve teknik eğitimde fikri mülkiyet seferberliğinin
de önemli hedeflerden biri olduğunu anlatarak,
şunları kaydetti: “2021’in sonunda Bursa’nın
sadece mesleki ve teknik eğitimde 34 tescil baş-
vurusu vardı ve yaklaşık 10 tescili vardı. Büyük
bir gururla bütün ekibime şükranlarımı sunarak
şunu ifade etmek isterim ki 2022 sonunda Bursa’nın
10 bin tescil başvurusu var ve 1000 de tescili, ti-
carileşmiş ürünü var. Dolayısıyla hem tescil baş-
vurusunda hem tescil sayısında Türkiye birincisi
olduğumuzu özellikle vurgulamak isterim. Diğer
taraftan eğitimde fırsat eşitliği başlığında da çok
önemli çalışmalarımız oldu. Bu çalışmalardan en
önemlisi temel eğitimde 10 bin okul çalışmasıydı.
Bu kapsamda da Türkiye genelinde çok önemli
çalışmalar gerçekleştirildi. 5 yaşta fiziki okullaş-
mamızın yüzde 100 olduğunu söyleyebilirim, tabii
bu yatırımlarla da desteklendi.”

“17 OKULUMUZU ÇEVRE DOSTU 
OKUL OLARAK DİZAYN ETTİK”
Gür, okullaşma anlamında sağlanan desteklerle

yeni okulların yapımının da hızla devam ettiği bil-
gisini verdi. Enerji verimliliğiyle ilgili de çok önemli
çalışmalar yaptıklarına değinen Gür, “17 okulumuzu
çevre dostu okul olarak dizayn ettik. Bu yıl Bursa’daki
bütün okulları enerji verimliliği yönetimi esasıyla,
enerji birimimizle çevre dostu olarak inşa etmeye
devam edeceğiz.” diye konuştu. (AA)

Kiracısından, depozitoyu euro ya da
dolar alan ev sahiplerine kötü haber Yar-
gıtay’dan geldi. Yüksek Mahkeme; kira
sözleşmesi uyarınca Euro cinsi üzerinden
ödenen depozito kiracı tarafından TL
olarak talep edilmediği sürece Euro cinsi
olarak iade edilmesi gerektiğine hükmetti.
Kiraladığı ev için daire sahibine bin euro
depozito ödeyen kiracı, evi tahliye edince
depozitosunu geri istedi. Dipozitoyu öde-
meye yanaşmayan ev sahibi hakkında
icra takibi başlattı. Ev sahibi, icra takibinin
haksız olduğunu ileri sürüp haciz işlemine
itiraz etti. Bunun üzerine Sulh Hukuk
Mahkemesi’ne müracaat eden kiracı, ki-
ralanan tahliye edildiği ve hiçbir borcu
olmadığı halde depozito bedelinin iade
edilmediğini, depozito alacağının tahsili
için yapılan takibe haksız olarak itiraz
ettiğini ileri sürerek; itirazın iptaline,
lehine icra inkar tazminatına karar ve-
rilmesini talep etti. Davalı ev sahibi, da-
vacının kira süresi sona ermeden söz-
leşmeyi tek taraflı olarak feshettiği için
kiralananın benzer koşullarda kiraya ve-
rilebileceği makul süre için kira sözleş-
mesinden doğan borçlarının devam ede-
ceğini savunarak davanın reddini istedi.
Mahkeme; davanın kısmen kabulü ile 2
bin 480 TL asıl alacak yönünden takibin
devamına, karşı davanın kısmen kabulü
ile 6 bin TL erken tahliye tazminatının
10/04/2018 tarihinden itibaren işleyecek
yasal faizi ile birlikte karşı davalıdan alı-
narak karşı davacıya verilmesine, birleşen
davanın reddine karar verdi. Karar ke-
sinleştikten sonra devreye giren Adalet
Bakanlığı, kararın kamu yararına bozul-
masını talep etti. Bakanlık; davacı kiracı
tarafından ödenmiş olan güvencenin
bin Euro olduğu ve iadesi istenen bedelin
de aynı şekilde Euro cinsinden olduğu
gözetilmeden yapılan yargılama sonunda
talepten farklı şekilde TL’ye hükmedilmesi
ve hükmolunan 2 bin 480 TL’ye de ne
şekilde ulaşıldığına gerekçede yer veril-
memesi usul ve yasaya aykırı bulunduğu
ileri sürülerek; hükmün, kanun yararına
bozulması talep eti. Dava dosyasını ye-
niden değerlendiren Yargıtay 3. Hukuk
Dairesi emsal nitelikte bir karara imza
attı. Kararda şöyle denildi:”Davacının,
alacağını Euro cinsinden icra takibine
konu ettiği, sadece harca esas değerin
belirlenmesi için icra dosyasına takip ta-
rihindeki karşılığını 4 bin 680 TL olarak
belirttiği görülmektedir. Buna göre, da-
vacının döviz cinsinden olan alacağının
fiili ödeme günündeki rayiç üzerinden
ödenmesini istediği gözetilerek hüküm
tesisi yoluna gidilmesi gerekirken, yanılgılı
değerlendirme ile Türk Lirası olarak be-
lirlenen alacak miktarı üzerinden takibin
devamına karar verilmesi suretiyle hüküm
tesisi yoluna gidilmesi usul ve kanuna
aykırıdır. Ayrıca mahkemece, itirazın 2
bin 480 TL asıl alacak üzerinden devamına
karar verilmiş ise de hükmedilen bu so-
nuca nasıl varıldığı konusunda herhangi
bir açıklama yapılmayarak 6100 sayılı
HMK’nın 297 maddesine aykırı hüküm
kurulması da usul ve yasaya aykırı olup,
Adalet Bakanlığının yerinde görülen ka-
nun yararına temyiz talebinin kabulü
gerekir. Açıklanan nedenlerle Adalet Ba-
kanlığının yerinde görülen kanun yararına
temyiz talebinin kabulüne oy birliği ile
karar verildi.” (İHA)

Yıldırım’da sahipsiz köpeklerin
saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın
yaralandı. Yıldırım’a bağlı Karapınar
Mahallesi 21. Cadde’de yürüyen Athie
Baradi, boş araziden geçtiği sırada çok
sayıda sahipsiz köpeğin saldırısına uğ-
radı. Hayvanların arasında kalarak
yere yığılan Baradi, çevredeki vatan-
daşlar tarafından kurtarıldı. İhbar üze-
rine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekip-
leri, yüzünden ve vücudunun çeşitli
yerlerinden yaralanan kadını Bursa
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne kaldırdı. Kadını kurtaran
mahalle sakinlerinden Veysel Coşkun,
AA muhabirine, Baradi’nin yürüdüğü
esnada 10 civarında köpeğin ona yö-
neldiğini söyledi. Bir anda köpeklerin
kadına saldırdığını gördüklerini anlatan
Coşkun, “Komşular olarak olayı gördük
ve müdahale ederek köpekleri uzak-
laştırdık.” dedi. Coşkun, saldırının ar-
dından ambulans ve jandarmaya haber
verdiklerini kaydetti. Köpeklerin sal-
dırısı bir evin güvenlik kamerasınca
kaydedildi. Görüntülerde, mahalledeki
boş araziden geçtiği sırada çok sayıda
köpeğin kadına yönelerek saldırması
yer aldı. (AA)

İznik’in 8 bin 500 yıllık tarihi
müzeyle geleceğe taşınıyor

Roma döneminde
birinci konsilin

toplandığı, Bizans,
Selçuklu ve Osmanlı

dönemlerinde de
önemini koruyan

Bursa’nın İznik
ilçesinde inşa edilen

müze, şehrin 8 bin 500
yıllık geçmişine ait
izleri barındırıyor.

Bursa’daki meslek liseleri
144 milyon lira ciro yaptı
Türkiye’nin önde gelen sanayi
kentlerinden Bursa’daki
mesleki ve teknik eğitim
kurumlarında yapılan üretim
faaliyetleriyle 2021 yılında 33
milyon lira olan ciro, geçen
sene 144 milyon liraya yükseldi.

Depozitoyu döviz
alıp TL ödemeye
yargı freni

Sahipsiz köpeklerin
saldırdığı yaşlı
kadın yaralandı

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ko-
ordinasyonunda Yıldırım ve Nilüfer Halk
Eğitimi Merkezleri tarafından düzenlenen
konsere İl Millî Eğitim Müdürü Serkan
Gür, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Süleyman Çelik, Yıldırım Kaymakamı Me-
tin Esen ve Adli Yargı Adalet Komisyonu
Başkanı Ömer Gülmüş’ün yanı sıra çok
sayıda davetli katıldı. “Şarkılar Bizi Söyler
Biz de Şarkı Söyleriz” projesi ile Türk mü-
ziğinin gelecek nesillere aktarılmasının
amaçlandığını belirten İl Millî Eğitim Mü-
dürü Serkan Gür, “Müzik, toplumların
kültürlerini nesilden nesile aktaran değerli
bir hazinedir. Bu anlamlı projeyi hayata
geçiren Bakanlığımıza şükranlarımızı su-
nuyoruz. Bu projede yer alan kursiyerlerimiz
koro halinde şarkı söylemenin ve müzikle
yakınlaşmanın mutluluğunu yaşıyorlar.
Proje kapsamında çalışmalarımız geçtiğimiz
ekim ayında başladı. Kursiyerlerimiz, eğit-
menleri eşliğinde yaptıkları özverili çalış-
malar neticesinde çok kısa bir sürede böy-
lesine muhteşem bir konseri hazırladılar.
Başta kursiyerlerimiz olmak üzere eğit-
menlerimizi ve emeği geçen herkesi kut-
luyorum.” dedi.

Eğitimin beşikten mezara kadar hayat
boyu devam eden bir süreç olduğunu ifade
eden Serkan Gür, “Bursa’da bir yandan
eğitim çağındaki çocuklarımızla ilgili eğitim
öğretim faaliyetleri yürütürken, diğer yan-
dan eğitim çağı dışındaki tüm vatandaş-
larımızın da eğitime erişimleri noktasında
Halk Eğitimi Merkezlerimiz aracılığıyla
çok önemli faaliyetler yürütüyoruz. Halk
Eğitimi Merkezlerimiz, okuma yazma
kurslarından tutun da istihdam odaklı
kurslara, sosyal ve kültürel faaliyetlere
kadar birçok alanda toplumun gelişimine
katkı sunuyor. Halk Eğitimi Merkezlerimiz
her zaman, her yerde ve herkes için eğitim
anlayışı içinde hizmet veriyor. 2021 yılında
açılan kurslardan 128 bin vatandaşımız
yararlanırken, 2022 yılı sonu itibariyle
kursiyer sayımız dört kat artarak 516 bine
yükseldi. Yine Bakanlığımız liderliğinde
başlatılan Aile Okulu Projesi kapsamında
Halk Eğitimi Merkezlerimiz tarafından
düzenlenen eğitimlerle 53 bin velimize
ulaştık.” dedi. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tara-
fından yürütülen “Şarkılar Bizi Söyler Biz
de Şarkı Söyleriz” projesiyle, Türk müziğinin
gelecek nesillere aktarılması, Türkiye’nin
her yerinde yaşatılması ve sevdirilmesi
amaçlanıyor. Projenin hayata geçirilmesinin
ardından 81 ildeki Halk Eğitimi Merkez-
lerinde konservatuvar mezunu öğreticiler
yönetiminde Türk Müziği koroları kuruldu.
Oluşturulan korolar tarafından ülke ge-
nelinde düzenlenen konserler büyük beğeni
topladı. Proje kapsamında Bursa’da dü-
zenlenen konserde de seslendirilen eserlere
coşkuyla eşlik eden izleyiciler gönüllerince
eğlendiler. (Bülten)

Halk Eğitimi Merkezi 
korosundan muhteşem konser
Millî Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü tarafından başlatılan
“Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı
Söyleriz” projesi Bursa’da hayat
buldu. Proje kapsamında
Tayyare Kültür Merkezinde
gerçekleştirilen muhteşem
konser büyük beğeni topladı.
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Güney Afrika merkezli madencilik firması
Anglo American’ın Zambiya’nın Kabwe
bölgesinde gerçekleştirdiği maden faaliyet-
lerinin aşırı düzeyde “kurşun kirliliğine” yol
açtığını iddia eden 140 bin Zambiyalı, fir-
maya dava açtı. Zambiya basınında yer
alan habere göre, Anglo American firması-
nın 1925-1974 yıllarında ülkenin merkez
kısmındaki Kabwe bölgesinde gerçekleştir-
diği madencilik faaliyetlerinin meydana ge-
tirdiği kurşun zehirlenmesinden mağdur
olduğunu iddia eden 140 bin kişiyi temsil
eden davacılar, Güney Afrika mahkeme-
sine başvurdu. Birleşmiş Milletlerden (BM)
yapılan açıklamada, BM tarafından atanan
bir grup uzmanın da bugün Gauteng Yük-
sek Mahkemesinde görülen duruşmada
hazır bulunduğu belirtildi. Kurşun zehir-
lenmesi tehdidinin farkında olmalarına
rağmen, durumu görmezden gelmekle suç-
lanan Anglo American firmasından yapılan
açıklamada ise Kabwe’deki faaliyetlerinin
bölgede kurşun kirlenmesine yol açtığı id-
diası reddedildi. Mahkeme, gelecek duruş-
malarda, Anglo American şirketine karşı
bir toplu davaya onay verilip verilmeyece-
ğine kararlaştıracak. (AA)

140 bin Zambiyalı,
kurşun zehirlenmesi
iddiasıyla dava açtı

ABD Başkanı Joe Biden’ın 2020’de göreve
başlamasından bu yana Meksika sınırına
gelen Küba ve Nikaragualı düzensiz göç-
menlerin sayısı, Aralık 2022’de en yüksek se-
viyeye ulaştı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma
Birimi (CBP), Meksika sınırında durdurulan
düzensiz göçmenlerin sayısının, Aralık
2022’de geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 40 artarak 251 bin 487 olduğunu
açıkladı. CBP’nin verilerine göre, durdurulan
Kübalı göçmenlerin sayısı Aralık 2022’de
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 ar-
tarak sınırda 43 bine ulaştı. Sınırlarda durdu-
rulan Nikaragualı düzensiz göçmenlerin
sayısı ise 35 bin oldu. Diğer yandan Vene-
zuelalı düzensiz göçmen sayısının da ol-
dukça azaldığı görüldü. CBP’nin komisyon
üyesi vekili Troy Miller da son alınan önlem-
lerle ülkenin yasa dışı göçmen konusunda is-
tediği etkiyi alabileceğine işaret etti. Başkan
Biden, 5 Ocak’ta Küba, Haiti, Nikaragua ve
Venezuela’dan göçmenlerin, acil insani ge-
rekçelerle, geçici süre ülkede kalmasına izin
veren karar kapsamında ABD’ye alınabilece-
ğini söylemişti. Biden, bu kapsamda ayda
yaklaşık 30 bin göçmenin kabul edileceğini
belirterek, göçmenlerin çevrim içi başvuru
yapmaları, uçak biletlerini ödemeleri ve fi-
nansal sponsor bulmaları halinde 2 yıl ül-
kede yaşamalarına ve çalışmalarına izin
verileceğini kaydetmişti. (AA)

Burkina Faso’da teröristlerce kaçırılan 62
kadın ve kız çocuğuna ulaşıldı.
Burkina Faso Devlet televizyonu RTB’nin
haberinde, ülkenin güneyindeki Arbinda
kasabasına bağlı 2 köyden 12-13 Ocak’ta
teröristlerce kaçırılan 62 kadın ve kız çocu-
ğuna ulaşıldığı duyuruldu. Haberde, kaçırı-
lanlar arasında yeni doğan bebeklerin de
bulunduğu, kadınlardan 39’unun ise 18
yaş altında olduğu kaydedildi. Serbest
kalan kadın ve kız çocuklarının başkent
Vagadugu’ya götürüldüğü bildirildi. Olayla
ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Ar-
binda kasabasında 12-13 Ocak’ta en az 50
kadının ormana meyve ve yabani ot topla-
maya gittiği sırada silahlı teröristlerce kaçı-
rıldığı duyurulmuştu. Daha sonra kaçırılan
kadınların sayısının 62 olduğu belirtil-
mişti. Komşu ülke Mali’deki El Kaide ve
DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015’ten
bu yana Burkina Faso’nun kuzeyinde ve
doğusunda sık sık saldırı düzenliyor. (AA)

Meksika sınırındaki
düzensiz göçmen sayısı
en yüksek seviyede

Burkina Faso’da kaçırılan 62
kadın ve kız çocuğuna ulaşıldı
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Zelenskiy paylaştığı görüntülü me-
sajıyla, Almanya’daki Ramstein Hava
Üssü’nde gün içinde düzenlenen Uk-
rayna Savunma Temas Grup Toplan-
tısı’nı değerlendirdi. Ramstein top-
lantısına video konferans yoluyla hitap
ettiğini hatırlatan Zelenskiy, “Bu kapalı
bir ortamda yürütülen tartışmalardır
ve öyle de olmalıdır. Ancak genel ola-
rak, bugünkü Rammstein toplantısının

dayanıklılığımızı güçlendireceğini söy-
leyebiliriz.” dedi. Müttefiklerin Uk-
rayna’ya destek konusunda kararalı
olduklarını ifade eden Zelenskiy, “Evet,
yine de modern tankların tedariki
için mücadele etmemiz gerekecek, an-
cak tanklarla ilgili bir karar verilmesi
gerektiğinin başka bir alternatif ol-
madığı her gün daha açık bir şekilde
ortaya çıkıyor.” ifadesini kullandı.
Müttefik ülkelerinin silah yardımı sa-
yesinde Ukrayna ordusunun imkan-
ların gittikçe arttığını aktaran Ze-
lenskiy, ülkesine yardım eden herkese
teşekkür etti. Ukrayna’ya silah yardı-
mın sürdürülmesinin büyük önem ta-
şıdığına dikkati çeken Zelenskiy, “Top-
raklarımızı özgürleştirmek için uzun
menzilli füzelere ihtiyacımız var.” şek-
linde konuştu. (AA)

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS)
İcra Kurulu Başkanı Amanda Pritchard,
sağlık personelinin tekrarlanan grevlerinin
iş yüklerini “daha zorlu” hale getirdiğini
söyledi. BBC’nin haberine göre, Pritchard,
İngiltere’deki hemşirelerin bu hafta iş bı-
rakma eylemi ile İngiltere, Galler ve Kuzey
İrlanda’daki ambulans personelinin şubat
ve mart aylarında daha fazla grev günü
planlamasını değerlendirdi. BBC Radio
4’ün Today programında konuşan Pritc-
hard, devam eden grevlerin sağlık sistemine
etkisiyle ilgili “Açıkça bir etkisi var. Bence
bu bariz.”diyerek, tüm tarafların “çözüme
ulaşmaya çalışmak istediğini” belirtti.
Hemşirelerin iki günlük grevi nedeniyle
bu hafta 5 bini ameliyat ve tedavi olmak
üzere, 27 bin 800 rezervasyonun yeniden
planlandığı belirtilirken Pritchard, grevler

uzadıkça sağlık sistemindeki iş yüklerinin
“daha zorlu” hale geldiğini aktardı.

SAĞLIK ALANINDA PEK ÇOK 
GREV İLANI YAPILDI
Sağlık çalışanlarının grev ilanları sağlık

sistemini felç ediyor. Ambulans çalışanlarını
temsil eden Unite isimli sendika, üyeleri
23 Ocak’ta iş bırakmaya hazırlanırken yeni
grevlerin duyurusunu yapmıştı. GMB isimli
sendika da İngiltere ve Galler’deki 10 binden
fazla üyesinin Unite ile aynı tarihlerde grev
yapacağını açıklamıştı. Ayrıca, 6 Şubat’ta
ambulans çalışanları, NHS tarihindeki en
büyüğü olması beklenen grevde binlerce
hemşireye eşlik edecek. Bu haftanın baş-
larında öğretmenler, tren makinistleri ve
hemşireler de şubat ve martta düzenlenecek
yeni grevlerin duyuru sunu yapmıştı. (AA)

Başkent Lima’da bir araya gelen sen-
dikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları
ve öğrenciler, bir süre yürüdükten sonra
polisle çatıştı. Güvenlik güçleri, barikat
kuran ve taş atan eylemcilere göz yaşartıcı
gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Pe-
ru’nun Bolivya sınırındaki Desaguadero
kasabasında 4 Haiti vatandaşının, gü-
neyinde ise 2 kişinin daha yaşamını yi-
tirmesiyle hükümet karşıtı gösterilerde
ölenlerin sayısı 59’a çıktı. Başbakan Al-
berto Otarola, 4 Haitilinin ölümü dola-
yısıyla üzüntü duyduklarını belirterek,
yolların kapalı olması nedeniyle bu kişi-
lerin hastaneye ulaştırılamadığını ifade
etti. Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, Dev-
let Başkanlığı Sarayı’nda düzenlediği
basın toplantısında, istifa iddialarını red-
dederek, “Yalan haberleri yalanlamak is-
tiyorum, hükümet kararlı ve kabinesi
her zamankinden daha birliktir.” dedi.
Eylemcilerden bazılarının ülkede “kaos”
ve “istikrasızlığa” yol açtığını dile getiren
Boluarte, “Hukukun üstünlüğünü boz-
mak istiyorlar, şiddet üreten bu kişiler
cezasız kalmayacak. Peruluları temin
ederim ki durum kontrol altındadır.”
diye konuştu.

TARİHİ BİNA ATEŞE VERİLDİ
Lima’da meydanda yer alan tarihi bir

bina gösteriler sırasında ateşe verildi.
İtfaiye yangına müdahale etti. Peru
İçişleri Bakanı Vicente Romero, polisin
attığı gaz bombasının yangına yol açtığı
suçlamalarını kabul etmedi ve yangından
eylemcileri sorumlu tuttu. Cumhurbaş-
kanı Boluarte, göstericilere 10 Ocak’ta
bir kez daha diyalog çağrısında bulunmuş,

eylemlerin son bulmasını istemişti. Pro-
testocular, Boluarte’nin istifasını, erken
seçimin ilan edilmesini ve gözaltında
bulunan eski Cumhurbaşkanı Pedro Cas-
tillo’nun serbest bırakılmasını istiyor.

CASTİLLO’NUN 
GÖREVDEN ALINMASI
Peru’da protestolar, eski Cumhur-

başkanı Pedro Castillo’nun 7 Aralık
2022’de Kongre tarafından görevden
alınması üzerine başlamıştı. Eski Cum-
hurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle
suçladığı Kongre tarafından “kalıcı ahlaki
yetersizlik” suçlamasıyla görevinden az-
ledilmişti. Castillo’nun görevden alınması
yönündeki karar, 7 Aralık’taki Genel
Kurul toplantısında 6 aleyhte, 10 çe-
kimser oya karşı 101 lehte oyla kabul
edilmişti. Karara gerekçe olarak “kamu
görevlerini gasbetme, devlet yetkilerinin
işleyişini engelleme ve anayasal düzeni
ihlal etmeye çalışmak” gösterilmişti.
Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve
ulusal acil durum hükümeti kurma ka-
rarının ardından gözaltına alınmıştı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhur-
başkanı olarak yemin etmişti.

CASTİLLO’NUN 
CEZASI ONANMIŞTI
Peru Yüksek Mahkemesi, Castillo’ya

verilen 18 ay önleyici hapis cezası ka-
rarına yapılan itirazı reddederek 30
Aralık 2022’de cezanın devamına karar
vermişti.

SEÇİMLER NİSAN 2024’TE 
YAPILACAK
Boluarte’nin erken seçim talebi üze-

rine Kongre’de yapılan oylamada seçi-
min Nisan 2024’te yapılmasına karar
verilmişti. Ölümler nedeniyle 17 Aralık
2022’de 2 bakan görevlerinden istifa
etmiş, Ombudsman Ofisi savcılıktan
“acil soruşturma” başlatmasını talep
etmişti. (AA)

Filistin davası
için Türkiye’nin

rolü önemli!

Filistin davası
için Türkiye’nin

rolü önemli!
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye’nin

Filistin davasını çeşitli alanlarda desteklemedeki
rolünün önemli olduğunu belirtti.

Filistin resmi haber ajansına (WAFA) göre, Abbas, Anayasa
Mahkemesi (AYM) Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve berabe-
rindeki heyeti, Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkon-
solosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer eşliğinde Batı Şeria’nın
Ramallah kentinde kabul etti. Türkiye Cumhuriyeti ve ku-
rumlarına her alanda verdikleri destek, tüm uluslararası fo-
rumlarda Filistin Devleti’nin yanında yer almaları, İslami kut-
salları koruyup desteklemeleri nedeniyle teşekkürlerini ileten
Abbas, Türkiye’nin Filistin davasını çeşitli alanlarda destekle-
medeki rolünün önemine vurgu yaptı. Türk heyeti ise Türk-
Filistin ilişkilerini güçlendirmenin önemi, iki taraf arasındaki
ilişkileri geliştirme ihtiyacı ve Filistin Anayasa Mahkemesindeki
mevkidaşlarıyla işbirliği isteğini teyit etti. Haberde heyetin,
“Filistin, Türk halkı nezdinde müstesna bir konuma sahiptir.
Filistin halkıyla dayanışmamızı ve Filistin davasına desteğimizi
her şekilde ve her platformda sürdüreceğiz.” ifadelerine yer
verildi. Filistin’de temaslarda bulunan AYM Başkanı Arslan
ziyareti kapsamında, Filistinli mevkidaşı Muhammed Hac
Kasım ile iki ülkenin Anayasa Mahkemeleri arasında tecrübe
ve bilgi paylaşımı ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla
mutabakat muhtırası protokolüne imza atmıştı. (AA)

Peru’da protestolarda
ölenlerin sayısı 59’a çıktı
Peru’da, Cumhurbaşkanı Dina
Boluarte’nin istifa etmesini ve
erken seçime gidilmesini talep
eden protestocular ile polis
arasında çıkan çatışmalarda
ölü sayısı 59’a yükseldi.

Zelenskiy modern
tank istiyor
Zelenskiy modern
tank istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenskiy, Rusya’ya
karşı devam eden savaşta
Ukrayna ordusunun modern
tanklara ihtiyaç duyduğunu
belirterek “Modern tankların
tedariki için mücadele etmemiz
gerekecek.” dedi.

İngiltere sağlık sektöründe
grev şartları zorlaştırıyor
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Teknik direktör değişiklikleri, Afrika’dan
yaptığı transferler ve altyapıya verdiği önemle
Türk futbol tarihindeki yerini alan Gençlerbirliği
Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav, Ko-
sova’nın başkenti Priştine’den 1910’da göç eden
bir ailenin çocuğu olarak 4 Ekim 1935’te Ankara
Hamamönü’nde doğdu. Çocukluk yıllarında
babasının işlettiği değirmende çalışan Cavcav,
iş hayatına un sektöründe atıldı ve fabrikatörlüğe
kadar ulaşan başarısını futbol sahalarına da
taşıdı. Kırmızı-siyahlı kulübün altyapısından
yetişen ya da uygun maliyetle transfer ettiği
futbolcuları Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray
ve Trabzonspor’a yüksek bonservis bedelleriyle
satan Cavcav, un tüccarlığının yanına “futbol
tüccarı” unvanını da ekledi. Cavcav, transfer
hikayeleri, teknik direktör değişiklikleri ve ken-
dine has üslubuyla Türk futbolunun “nevi
şahsına münhasır” simalarından biri oldu.
Kulüp başkanlarıyla yaptığı tartışmalar ve gün-
deme dair çıkışlarıyla futbol kamuoyunda her
zaman kendisinden bahsettirmeyi başaran
Cavcav, oyuncu olarak girdiği futbol sektöründe
yönetici olarak Gençlerbirliği Kulübünün 37
yıl başkanlığını yaptı.

BAŞKANLIK SERÜVENİ
Hayatında bir süre futbol da oynayan İlhan

Cavcav, ilk başkanlık tecrübesini Hacettepe’de
yaşadı. İş insanı olarak Ankara’nın büyük sa-
nayicileri arasına girmeyi başaran Cavcav, baş-
kanlık kariyerine başladığı Hacettepe ile yeniden
futbola döndü. Doğduğu Hamamönü mahal-
lesinin mor-beyazlı takımının başına 1975’te
geçen Cavcav, aynı yıl kulübün küme düşmesini
engelleyemeyince istifa etti. Yahya Demirel’in
1977 yılında başkanlık yaptığı Gençlerbirliği
Kulübünün yönetim kuruluna giren Cavcav,
kırmızı-siyahlılarda 1978 yılında başkanlığa
getirildi ancak dönemin yöneticileriyle anlaş-
mazlığa düşünce görevinden ayrıldı.

BORÇSUZ KULÜP 
YÖNETİMİYLE ÖRNEK OLDU
Gençlerbirliği’ne 1981 yılında yeniden baş-

kan seçilen İlhan Cavcav, 3. Lig’e düşme tehli-

kesiyle karşı karşıya olan kırmızı-siyahlı ekibi,
kümede tutmak için gayret etti. Türkiye Futbol
Federasyonunda dönemin yöneticilerine 2. ve
3. liglerin birleştirilmesi projesini kabul ettiren
Cavcav, takımını 2. Lig’de tuttu. Gençlerbirliği,
bir sezon sonra yükseldiği Birinci Lig’de (Süper
Lig) mücadele ettiği dönemde Türkiye Kupası’nı
2 kez müzesine götürme başarısı gösterdi. Genç
ve yetenekli futbolcuları yüksek bonservis be-
delleriyle satarak adından söz ettiren duayen
başkan, kazandırdığı modern tesis ve borçsuz
kulüp yönetimi anlayışıyla da örnek oldu.

CAVCAV’DAN “TEKNİK MÜDAHALE”
İlhan Cavcav, başkanlığı döneminde teknik

direktör değiştirmesiyle sık sık gündeme geldi.
Teknik direktör değişikliğini “taktik” gibi kullanan
Cavcav, görev süresinde 42 farklı teknik adamla
çalıştı. Başkanlık koltuğunda oturduğu 37 yılda 56
teknik adam değişikliğine giden İlhan Cavcav, bu
süreçte en çok Mesut Bakkal’a takımı emanet etti.

AFRİKA’DAN FUTBOLCULAR GETİRDİ
Yetenekli futbolcuları keşfetmek için amatör

maçlara bile giden İlhan Cavcav’ın yöneticiliği
süresince yaptığı ucuz maliyetli transferler ses
getirdi. İlhan Cavcav Fenerbahçe, Beşiktaş, Ga-
latasaray ve Trabzonspor’a 34 futbolcu sattı.
Kulüpte yetişen Tarık Daşgün’ü Fenerbahçe’ye
“astronomik” bir rakama veren Cavcav, Türk
kulüplerinin Afrika kıtasına açılmasına da ön
ayak oldu. Afrika kıtasındaki ülkelerde maçlar
izleyen Cavcav’ın transfer ettiği Moshoeu,
Kushe ve Kona’nın başarılı performansları
çok sayıda Afrika kökenli futbolcunun
Türkiye’ye gelmesini sağladı.

GEREMİ’Yİ REAL 
MADRİD’E SATTI
Kamerunlu Njitap Geremi’yi İs-

panya’ya giderek Real Madrid’e 5
milyon dolar bonservis bedeli kar-
şılığında satan Cavcav,
bu macerasını her
fırsatta anlattı. İn-
gilizce ya da İs-
panyolca bilme-
diği için garson-
dan istediği pe-
çeteye “5 mil-
yon dolar” ya-
zarak pazar-

lığa son verdiğini anlatan Cavcav, geliri kırmı-
zı-siyahlı kulübün tesisleşmesinde kullandı.

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFINI KURDU
Cavcav, Kulüpler Birliği Vakfının kurulmasına

da öncülük etti. Birliğe 2000-2002, 2004-2005
ve 2013-2014 yıllarında başkanlık yapan Cav-
cav’a, Kulüpler Birliği Vakfı Onursal Başkanı
unvanı da verildi. Türk futboluna yön veren
isimlerden Cavcav, yayın gelirlerinin kulüplere
dağıtımında uygulanan “havuz modeli”nin oluş-
turulmasında da önemli rol oynadı.

81 YAŞINDA VEFAT ETTİ
İlhan Cavcav, yaşamının son günlerinde

sağlık problemleri yaşaması rağmen futboldan
uzak kalmadı. Doktorların uyarısına rağmen
Cavcav, stata gelerek battaniyeye sarılı şekilde
maçları izlemeye devam etti. Yaşlılığa bağlı has-
talıkları da bulunan Cavcav, 22 Ocak 2017’de
Ankara’da yaşamını yitirdi. Futbol kamuoyunun
yoğun katılım gösterdiği cenaze töreninin ar-
dından İlhan Cavcav’ın naaşı Cebeci Asri Me-
zarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

GENÇLERBİRLİĞİ EFSANE 
BAŞKANINI ARIYOR
İlhan Cavcav’ın hayata veda etmesinin ar-

dından Gençlerbirliği Kulübünde başkanlığa
oğlu Murat Cavcav getirildi. Gençlerbirliği,
efsane başkanı İlhan Cavcav’ın isminin verildiği
2017-2018 sezonunda, 29 yıl kesintisiz yer
aldığı Süper Lig’den düştü. Kırmızı-siyahlılar,

bir sezon aranın ardından Süper Lig’e dön-
meyi başarsa da 2020-2021 sezonunda

yeniden küme düşme üzüntüsü yaşadı.
Süper Lig’e veda eden Gençlerbirliği’nde
başkan Murat Cavcav, 10 Haziran
2021’de yapılan olağanüstü seçimli ge-
nel kurulda aday olmazken, başkanlığa
Niyazi Akdaş seçildi. Son iki sezondur
Spor Toto 1. Lig’de yer alan Gençlerbirliği,

efsane başkanının vefatı sonrası
hem ekonomik hem de sportif

olarak İlhan Cavcavlı günlerin-
den uzak bir görüntü sergiledi.

İlhan Cavcav döneminde Sü-
per Lig’in “çok konuşulan”
takımlarından kırmızı-si-
yahlılar, bu sezon Spor
Toto 1. Lig’de “yaşam”
mücadelesi veriyor. (AA)

Tek çare 3 puan!
Bursaspor, TFF 2. Lig’in ikinci

yarısının ilk maçına bugün
Afyonspor karşısında çıkıyor.
Yeşil-beyazlı takımın mutlak
galibiyet parolasıyla çıkacağı

mücadele saat 14.00’te
başlayacak.

TFF 2. Lig’in 21. haftasında
Bursaspor, bugün taraftarı
önünde Afyonspor’u konuk
edecek. Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi Stadyumu’nda oyna-
nacak olan mücadele saat
14.00’te başlayacak. Oynana-
cak kritik mücadeleyi hakem
Yunus Emre Çakar yönetecek.
Çakar’ın yardımcılığını Baykal
Tuna ve Oğuzhan Yiğit Kar-
puz yapacak. Maçın dördüncü
hakemi ise Mehmet Çağatay
Lakot olacak. Karşılaşma ön-
cesi 18 maçta yeşil-beyazlı ta-
kım 18 puan toplarken, Af-
yonspor ise 19 müsabakada
29 puanı hanesine yazdırdı.

AFYONSPOR MAÇI 
HAZIRLIKLARI TAMAM
Afyonspor maçı hazırlık-

larını dün yaptığı antrenman-
la tamamlayan Bursaspor, Öz-
lüce İbrahim Yazıcı Tesisle-
ri’nde kampa girdi.

TFF 2. Lig’in 21. haftasında
bugün sahasında Afyonspor
ile karşılaşacak olan Bursas-
por, dün Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda
yaptığı antrenman ile bu ma-
çın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör İsmail Ertekin
gözetiminde yapılan antren-
man ısınma hareketleriyle
başladı. İkinci bölümde 5’e 2
pas pres oyunları oynayan ye-
şil-beyazlı oyuncular, son bö-
lümde taktik çalışmalar yaptı.
U18 Mili Takım kampında yer
alan Baran Karagöz ve Seçkin
Batuhan Fırıncı da öğle saat-
lerinde gerçekleşen antren-
manda takımla birlikte çalıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan
Bursaspor, Özlüce İbrahim
Yazıcı Tesisleri’nde kampa gi-
rerek maç saatini beklemeye
başladı. (İHA)

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan
4’ü tutuksuz 23 sanık hakkındaki iddianameyi
kabul eden İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu
sanıkların durumlarını değerlendirdi. Mahkeme,
tribünden fişeği atarak Mehmet Çakır’ın yara-
lanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında
“kasten öldürmeye teşebbüs”, “tehlike arz ede-
bilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak
müsabaka düzenini bozmak” ve “genel güvenliğin
kasten tehlikeye sokulması” suçlarını işlediği id-
diasıyla hapsi istenen F.E’nin tutukluluğunun
devamına karar verdi. “Kasten öldürmeye teşebbüs
suçuna yardım”, “tehlike arz edebilecek aletleri
spor alanlarına sokmak” ve “tehlike arz edebilecek
aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka
düzenini bozmak” suçlarından cezalandırılmaları
talep edilen 18 sanık ise mahkemece adli kontrol
şartıla tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?
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müsabakada Altay taraftarları, 20. dakikada Göz-
tepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde
fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Müsabakanın
22. dakikada durdurulmasının ardından Göztepe
taraftarı Mehmet Nihat A, eline geçirdiği korner
bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e
saldırmıştı. Olaylar sonucu hakemin isteğiyle fut-
bolcular soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25
dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edil-
mişti. Mehmet Nihat A. “kasten öldürmeye te-
şebbüs” ve “Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Ön-
lenmesine Dair Kanun’a muhalefet” suçlarından
tutuklanmıştı. Tribüne fişek atılarak bir kişinin
yaralanmasına ilişkin soruşturmada ise gözaltına
alınan 23 kişiden 19’u tutuklanmıştı. İzmir Cum-
huriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,
sanık F.E’nin işaret fişeğinin binlerce kişinin bu-
lunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip
ateşleyerek ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘tehlike
arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve
kullanarak müsabaka düzenini bozmak’, ‘genel
güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçlarından
hapsi istenmişti. Diğer sanıkların da “kasten öl-
dürmeye teşebbüs suçuna yardım”, “tehlike arz
edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak”, “tehlike
arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak
müsabaka düzenini bozmak” ve “genel güvenliğin
kasten tehlikeye sokulması” suçlarından ceza-
landırılmaları talep edilmişti. (AA)

Göztepe-Altay maçındaki
tribün olaylarına ilişkin
18 sanık tahliye edildi
Spor Toto 1. Lig’in 15.
haftasında Göztepe ile Altay
arasındaki maçın tatil
edilmesiyle sonuçlanan
olaylarda tribüne fişek atılarak
taraftarın yaralanmasına neden
olduğu iddiasıyla tutuklanan
19 sanıktan 18’i adli kontrol
şartıyla tahliye edildi.

Türk futbolunun “İlhan
Ağabeyi” vefatının 6. yılında
yarın anılacak.

Türk futbolunun “İlhan Ağabeyi”




