
Osmangazi’de, 
1 kişinin öldüğü, 
3 kişinin yaralandığı
kavgayla ilgili 
13 sanık hakkında
hazırlanan
iddianame 
kabul edildi.

n Haberi 6’da
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Gürsu Belediyesi’nce mahallelerin ihtiyaçları
ve mahalle sakinlerinden gelen talepler doğ-
rultusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde,
Kazıklıköy Camii’nde yeni bir hizmet alanı
oluşturuldu. Gürsu Belediyesi Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekiplerinin, Kazıklıköy Mahalle mey-
danında bulunan caminin bahçesinde yaptığı
düzenlemeyle, mahallelinin ortak yaşam ala-
nındaki ihtiyaçları giderilmiş oldu. 

n 8. sayfada

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
taş üstüne taş koyabilmek için canla başla ça-
lıştıklarını, ‘İzmir, Ankara ve İstanbul ile kı-
yaslandığında’ Bursa’da çok daha iyi işler çı-
kardıklarını söyledi.Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü nedeniyle Bursalı basın mensup-
larıyla bir araya geldi. n 4. sayfada

Kuraklık ile mücadele eden Türkiye’nin 5.gölü
İznik Gölü'nde su çekilmesi korkutucu boyutlara
ulaştı. Ocak ortası olmasına rağmen halen bek-
lenen yağışın düşmemesi göldeki su seviyesinin
kritik seviyenin de altına düşmesine  sebep
oldu. Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan İznik
Gölü'nde kuraklıktan dolayı meydana gelen çe-
kilme korkutucu boyutlara ulaştı. Özellikle göle
kıyısı olan Çakırca Mahallesi'nde 400 metreye
yakın çekilme yaşandı. n12. sayfada

İznik Gölü kuruyor!

Mudanya’daki
Tarihi Alay Kahvesi
yaydığı tarihi at-
mosferle müşteri-
lerini geçmişe gö-
türüyor. Halit Paşa
Mahallesindeki Ta-
rihi Alay Kahvesi
duvarlarında yer
alan tablolar, eski
fotoğraflar nostaljik
duvar saatleri, asılı el dokuması kilimleri ve
daima çalan Türk Sanat Müziği ezgileriyle müş-
terilerine hizmet veriyor.        2. sayfada

“Çok iyi işler çıkarıyoruz”

Tarihi Alay Kahvesi 63 yıldır 
müşterilerine hizmet veriyor

“Meclis yapmazsa
son sözü milli irade
söyleyecek”

Alpaslan
YILDIZ

4’TE

Kaçak yapı 
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Bozdağ:
“Sinan Ateş cinayeti
bütün boyutlarıyla 
soruşturuluyor”

n Haberi 6’da

Erdoğan:

Gürsu Kazıklıköy’e 
2 milyonluk yatırım

“Dünya 5’ten
büyüktür”

Türkiye, ev tekstili sektöründe dünyanın en prestijli
organizasyonu olan ve 60’a yakın ülkeden 2 bin 400 firmanın
katıldığı Heimtextil Fuarı’na damga vurdu. Fuara 116’sı Bursa’dan
olmak üzere Türkiye’den toplam 315 firma katıldı. Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası da (BTSO) Küresel Fuar Acentesi projesi
kapsamında yaklaşık 100 kişilik heyetle fuara çıkarma yaptı.

Dünyanın en büyük uluslararası
ev tekstili fuarı olan Heimtextil’de
Türkiye rüzgarı esiyor. Almanya’nın
Frankfurt şehrinde kapılarını açan fu-
arda Türkiye, Çin ve Hindistan’la bir-
likte en güçlü katılımı sağlayan ülke
olarak öne çıkıyor. Dünyanın dört bir
yanından ziyaretçileri ağırlayan He-
imtextil Fuarı’nda 315 Türk firması
stant açarken, katılımcı firmaların
116’sını Bursalı firmalar oluşturuyor.
Türk ev tekstili firmalarının sürdürü-
lebilir kumaşlardan perdelere, nevre-
simden banyo tekstiline kadar sergi-
lediği ürünleri ziyaretçilerin büyük be-
ğenisini topluyor.

İHRACATTA 2023 HEDEFİ 
5 MİLYAR DOLAR
Fuara ilişkin değerlendirmelerde

bulunan BTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Burkay, ev tekstili sek-
törünün ürettiği katma değerle ihra-
catta önemli bir yere sahip olduğu
söyledi. İhracat birim fiyatı 8 doları
aşan ev tekstilinin 2023 yılında 5
milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu
anımsatan Burkay,  BTSO olarak bu
kapsamda sektörün önünü açan faa-
liyetler yaptıklarını kaydetti.

KALİTE, TASARIM VE AKILLI 
TEKSTİLLER ÖNE ÇIKIYOR
Firmaların kalitesi, tasarımı ve son

dönemde akıllı tekstil uygulamaları
ile küresel rekabette ön plana çıktığını
belirten Başkan Burkay, “Bursa, ev
tekstilinde çok önemli bir tecrübeye
ve ihracat potansiyeline sahip. Ancak
günümüz rekabet koşullarında kaliteli
üretim yapmak tek başına yeterli değil.

Ürettiğinizi pazarlamanız, geniş kit-
lelere ulaştırmanız gerekiyor. Bu nok-
tada fuarcılık çalışmalarını çok önem-
siyoruz. Küresel Fuar Acentesi projesi
kapsamında son 10 yıllık dönemde 7
bin üyemizi 200’ü aşkın yurt dışı fuarla
buluşturduk.” dedi.

Heimtextil Fuarı’nın 2023 yılında
Küresel Fuar Acentesi tarafından dü-
zenlenen ilk yurt dışı organizasyonu
olduğunu söyleyen Başkan Burkay,
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ev teks-
tili sektörünün marka fuarı olan He-
imtextil’de Bursa ve Türkiye olarak en
güçlü katılımcılar arasında yer alıyoruz.
Bursa’dan 116 firmamız fuarda yenilikçi
ev tekstili ürünlerini sergiliyor. Bu
aynı zamanda pandemi sonrası fir-
malarımızın artan ihracat iştahının
da önemli bir göstergesi. BTSO olarak,
TETSİAD iş birliğinde düzenlediğimiz
Hometex Ev Tekstili Fuarı başta olmak
üzere sektörümüzün gelişimine katkı
verecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Tüm firmalarımıza hayırlı ve bereketli
fuarlar diliyorum.”

FİRMALAR FUARA 
ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞ
UTİB ve TETSİAD Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı Ufuk Oçak, “Fuar
çok iyi başladı. Herkes fuarı özlemiş.
Firmalarımız da bu süreçte fuara çok
iyi hazırlanmış. Türkiye ev tekstilinde
çok güçlü bir ülke. Dünyanın her yerine
ihracat yapar durumdayız. İhracatımız
çok güçlü bir yükseliş ivmesinde. Bu
fuarın da bu ivmeyi hızlandıracağına
inanıyoruz. Bu sene ayrıca Hometex
Fuarı’nda da çok güçlüyüz, çok iddialıyız.
Dünyada sektör liderliğine oynadığımızı
Hometex’te bir kez daha göstermiş ola-
cağız.” dedi.

“AVRUPA PAZARINDA 
TOPARLANMA BEKLİYORUZ”
BTSO 30. Meslek Komitesi (Ev Teks-

til Ürünleri Ticareti) Başkanı Burak
Anıl, iki yıllık bir aradan sonra yeniden
Heimtextil Fuarı heyecanı yaşadıklarını
söyledi. Fuardaki görüşmeleri ihracata
dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydeden
Anıl, “Şu anda Avrupa pazarında bir

yavaşlama söz konusu. Ancak zamanla
toparlanacağına inanıyoruz. Heimtextil
ve Mayıs ayında İstanbul’da düzenle-
necek Hometex Fuarı ile daha fazla
müşteriye ve daha yüksek ihracat ra-
kamlarına ulaşacağız.” dedi.

“2023 YILINDAN ÜMİTLİYİZ”
Fuar katılımcılarından Hasan Moral,

“Müşterilerimizle yeniden buluşmaktan
memnunuz. Fuar iyi geçiyor. Heimtextil,
sektörümüzün ana fuarlarından bir tanesi.
Sektörde geçen yılın ikinci yarısından
itibaren Avrupa’daki resesyon endişelerini
hissetmeye başlamıştık. Avrupalı müş-
terilerimiz genelde daha temkinli davra-
nıyorlar. Bu yüzden koleksiyonlar küçüldü.
2023 yılı ile bunun sona ereceğini düşü-
nüyoruz. Emarelerini de fuarda görüyoruz.
İnşallah daha iyi bir yıl bizi bekliyor.” 

SÜRDÜRÜLEBİLİR 
TEKSTİLLER ÖN PLANDA
Murat Canik ise fuara ilişkin yaptığı

değerlendirmede, “Fuarda kaliteli ve seçkin
müşterilerle görüşme imkanı buluyoruz.
Geri dönüştürülmüş materyallerden üre-
tilen sürdürülebilir tekstilleri ön planda
tutuyoruz. Teknik kumaşlarımız var. Özel-
likle dış cephelerde, otellerde kullanılan
güç tutuşur tekstiller müşterilerimizden
beğeni görüyor. Diğer taraftan 2023 yılı
herkes için bir soru işareti. Avrupa’da re-
sesyonun sürüp sürmeyeceği, derinleşip
derinleşmeyeceği henüz belirsiz. Biz iyi
geçmesini ümit ediyoruz.” ifadelerini kul-
landı. Öte yandan BTSO organizasyonuyla
gerçekleştirilen yurt dışı fuar organizas-
yonlarına katılan firmalar, KOSGEB’den
45.000 TL’ye, BTSO’dan ise 1.000 TL’ye
kadar destek alabiliyor. (Bülten)

“TÜRKİYE’DEN DAHA ŞANSLI BİR ÜLKE YOK”
Ev tekstili sektörünün duayen-
lerinden Erol Türkün, “Pandemi ile
birlikte dünyanın algısı değişti.
Çevre ve sürdürülebilirlik artık ön
planda. Geri dönüştürülmüş
kumaşlarla birlikte güç tutuşur
yanmaz kumaşlar, blackout
ışık geçirmeyen kumaşlar,
ses geçirmeyen kumaşlar
da önem kazanıyor. Artık
perde sadece dekoratif
olarak değil bu gibi özel-
likleri ile ilgi topluyor.

Gelen müşteriler de ilk olarak yenilikleri
merak ediyor. Dizayn ve renk değil
teknoloji olarak kumaşa ne
kattığınızı soruyorlar. Firma olarak
bizim yeniliklerimiz de

müşterilerden büyük ilgi
görüyor. Teknolojik
üstünlüğümüzü, insan
kaynağımızı da hesaba
katarsak önümüzdeki
süreçte Türkiye’den daha
şanslı bir ülke yok.”
şeklinde konuştu.Erol Türkün

Denizde ceset bulundu!
Mudanya’da
denizin
yüzeyinde kadın
cesedi bulundu.

Mudanya’ya bağlı Güzelyalı mevkisinde denizin yü-
zeyinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler,
durumu polise bildirdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Mu-
danya Deniz Limanı Şubesine bağlı dalgıç polisler, ha-
yatını kaybettiği belirlenen kadının cesedini kıyıya ge-

tirdi. Suna Yıldız’a (68) ait
olduğu belirlenen ceset,

belediyeye ait araçla
Mudanya Devlet

Hastanesi morguna
götürüldü. Olayın aydın-

latılması ve kadının ölüm ne-
deninin tespiti için çalışma
başlatıldı. (AA)

Emek’te kanlı kavganın
iddianamesi hazır!

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca,
geçen yıl 19 Ağustos’ta Emek Adnan
Menderes Mahallesi Turgut Özal Cad-
desi’nde, aralarında husumet olan ak-
raba aile bireyleri arasında çıkan kavga
sonucu 4 kişinin yaralandığı, sonra-
sında bir kişinin tedavi gördüğü has-
tanede hayatını kaybettiği olayla ilgili
soruşturma tamamlandı. n 3. sayfada

masumlaştırılmamalı!
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Halit Paşa Mahallesindeki
Tarihi Alay Kahvesi duvarla-
rında yer alan tablolar, eski
fotoğraflar nostaljik duvar sa-
atleri, asılı el dokuması kilim-
leri ve daima çalan Türk Sanat
Müziği ezgileriyle müş-
terilerine hizmet ve-
riyor. İsmini
1940’lı yıllarda
Mudanya’ya yer-
leşen 70’inci Ala-
ya mensup as-
kerlerin izin
günlerinde din-
lenme ve eğlen-
me yeri olarak
kullanmasın-
dan alıyor.
Ya-

rım asırdan fazla süredir kah-
vehane olarak kullanılan ve
önemli olaylara şahitlik etmiş
binanın tarihçesi hakkında kı-
sıtlı bilgilere ulaşılırken, ahşap
olarak inşa edilen binanın yak-

laşık 150 yıl öncesi Mu-
danya’da çıkan büyük

yangından son-
ra, Rumlar ta-
rafından ya-

pıldığı biliniyor.
Yıllar içinde
farklı işletmelere
ev sahipliği ya-

pan ahşap bina,
sırasıyla resto-
ran, manifaturacı

ve en son kahve-
hane olarak günü-

müze kadar ge-
liyor. Ya-

pının dış kısmı mavi ve beyaz
renkler ile boyatılırken iç kıs-
mı da nostaljik ve otantik ola-
rak dekore edilerek dönemin
kültürüne kapı aralıyor. Yapı-
nın tarihçesi hakkında AA mu-
habirine konuşan kahvehane
sahibi 88 yaşındaki Halil Ak-
baş, binanın cumhuriyet ön-
cesi dönemde Yunanlılara ait
olduğu ve taverna olarak işle-
tildiğini söyledi. Cumhuriyet
sonrası dönemde ise binanın
kayınpederi tarafından satın
alındığını aktaran Akbaş, “Bu-
rada ilk önce toptancı daha
sonra marangozhane açıldı.
1960 senesinde kayınpederim
burayı bana verdi ve kahve-
hane olarak kullanmaya baş-
ladık.” Dedi İnsanların nostalji
eşliğinde kitap okuduğu, çay
içtiği, sohbet edip oyunlar oy-
nayarak güzel zaman geçirdiği
tarihi kahvehanenin her geçen
gün müdavimleri de artmaya
devam ediyor. Müşterilerden
Mehmet Durmuş kahveha-

neni müdavimlerinden ol-
duğunu belirterek, “Burası

Mudanya’nın ilk ve en gü-
zel kahvehanelerinden

birisi. Nostaljik bir ha-
vası olduğu için

burada çay içip
sohbet etmek

güzel olu-
yor.” diye
konuştu.

(AA)

Mudanya’daki Tarihi
Alay Kahvesi yaydığı
tarihi atmosferle
müşterilerini 
geçmişe götürüyor.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi
Muradiye Salonu’nda 2022 yılında ya-
pılan faaliyetler katılımcılara aktarıldı.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket
Orhan, “Kent Konseyi, valilik, belediye,
kamu kurumları, muhtarlıklar ve bütün
sivil toplum kuruluşlarının üyesi olduğu
ve olabileceği bir kurum. Dolayısıyla
sivil toplum kuruluşları çatısı diyebi-
leceğimiz bir oluşum. Burası gönüllülük
esasına göre çalışma yapan bir kurum.
Bu kurumda herkes tecrübelerini ve
birikimlerini insanlarımızla paylaşmak

istiyor. Elbette kamu kurumları gö-
revlerini yapmak için azami gayret gös-
teriyor. Fakat aksayan, göremedikleri
ve bizlerin tecrübelerini dile getirdikleri
bazı konular oluyor. Bu konuları da
bizim Kent Konseyi yapısında bir baş-
kan, 22 yürütme kurulu üyesi, kadın
meclisi başkanı, engelli meclisi başkanı,
gençlik meclisi başkanı, çocuk meclisi
başkanı ve yabancılar başkanı diye ni-
telendirdiğimiz çalışma meclislerimiz
var” dedi. Yaklaşık 35 tane çalışma
grubu olduğunu belirten Başkan Orhan,
“Bu gruplar haftada bir veya iki konuları
ile ilgili çalışmaları yapıp, yaptıkları bu
çalışmaları bir rapor hâline getirip,
ilgili belediyenin meclisinde görüşülmek
üzere gönderiliyor. Meclise gittiğinde
biz bunu gündeme almayalım diye bir
lüksü yok. Dolayısı ile burada yapılan
iş boşta kalmıyor” şeklinde konuştu.

(İHA)

Kent Konseyi’nin 2022
yılında yaptığı faaliyetleri
hakkında bilgi veren Bursa
Kent Konseyi Başkanı Şevket
Orhan, yapılan hiç bir işin
boşta kalmadığını söyledi.

‘Engelsiz Kütüphane’nin özel konukları

Yapılan etkinlikte BUÜ’de eğitimine
devam eden görme engelli öğrenciler,
Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüp-
hanesi’nde oluşturulan engelli alanları
ile özel donanımlı bilgisayar ve diğer
materyaller hakkında bilgi aldı. Etkin-
likte Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanı Hasan Arslan, Kütüphane
Müdürü Kazım Şentürk, BUÜ Engelli
Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr.

Ü. Mustafa Kurt, Koordinatör Yardım-
cısı Özlem Aydoğan ve kütüphane ça-
lışanları da hazır bulundu. Öğrencilerin
yanı sıra etkinliğe Bursa Görme En-
gelliler Spor Kulübü (BUGES) Başkanı
Ali Genç ve kulübe üye olan görme
engelli sporcular da katıldı. Ziyarette
kütüphane hizmetlerinin yanı sıra,
Bursa Görme Engelliler Spor Kulü-
bü’nün işleyişi ve elektronik baston
kullanımı gibi konularda da bilgilen-
dirme yapıldı. (İHA)

Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Engelli Öğrenci Birimi
Koordinatörlü ile Kütüphane
ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı ‘Görme Engelliler
Beyaz Baston Haftası’
nedeniyle özel bir etkinliğe
imza attı.

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Mü-
dürlüğü’nün, şiir tutkunlarını değerli şa-
irler ve eserleriyle buluşturduğu, şairlerin
yazın yaşamına yolculuğa çıkardığı “Şairin
Şiir Evreni” etkinliğinde yılın ilk buluşması
geniş katılımla gerçekleşti. Nâzım Hikmet
Kültürevi Balaban Salon’da gerçekleşen
buluşmaya, şair Arife Kalender konuk
oldu. Nilay Özer’in soru ve yorumlarıyla
yön verdiği söyleşide Arife Kalender,
yazın hayatı, şiire bakışı ve eserleri
üzerine samimi açıklamalar yaptı. Şiir
yazmaya başladığı ilk dönemden, son
kitabına kadar geçen sürede anıları ve
tanıklıklarını da paylaşan Arife Kalender,
şiirinin ana kaynaklarının çocukken din-
lediği babaannesinin masalları, türküler,
Hz. Ali ve küçük yaşlardaki yaşanmışlıklar
olduğunu söyledi. Kalender, “Doğduğum
yöre, türküleriyle ünlü bir yer. Özgün
söylemli türkülerin içinde doğdum. Ba-
baannem de, köyümüzün masalcısıydı.
Köyün çocuklarını toplar, her akşam
farklı bir masal anlatırdı. Masallarının
kahramanları, kadınlardı. Çocukken, din-
lediğim türküleri söylerdim. O türküleri
şiirlerimde, bir dize ya da söyleyişi fark-
lılaştırarak kullanmışımdır. Köyümüzün
çevresinde tepeler vardı. O tepelerin
üzerinde yer alan ağaçların altında top-
lanılır, adaklar adanır, sohbetler edilirdi.
Türküler, masallar, ibadet ritüelleri ve
Hz. Ali, şiirlerimin ana kaynakları, mo-
tifleri oldu. Şiir, bir yanıyla da acıtan bir
olgudur. Size bir şeyler dayatır. Gece uy-
kularımdan kalkıp, şiir yazıp, sabah okula
gittiğimi anımsıyorum. Çocukken oku-
duğum birçok kitaptan sonra benim yö-
nümün, ekonomik sistemlerin ne oldu-
ğunu, insanca yaşamanın ne olması ge-
rektiğini kavramaya başlamıştım. Yönüm
de oluşmuştu” dedi. “Şiir yazmak, doğum
yapmaktan daha zor” yorumunda bulu-
nan Arife Kalender, konuşmasına şöyle
devam etti: “Doğum, doğal bir olay. Şiirde
ise siz yaratıyorsunuz, doğuruyorsunuz.

Matematiği, fiziği, kimyası, Türkçesi, ta-
rihi, dizeleri var. Bu dünyada bilge adına
ne varsa, gelen şiir duygusu karşısında
o sözcükleri gemleyip, bir dizeye, bölüme
ve şiire yerleştiriyorsunuz. Marangoz
da, terzi de sizsiniz. Zanaatlarla sanat
arasında böyle bir ortaklık var. Her biri
ölçüye, estetiğe dayanır. Bunları yapma-
dığınızda, yazdıklarınız konuşma dilinden
öteye gitmez.” Soru sormayı sevdiğini,
soruların, şiirlerini de yönlendirdiğini
dile getiren Arife Kalender, şiirlerinde
kadın sorunsalını çokça ele aldığını be-
lirtti. Özgür olmayan bir ortamda doğan
şiirin, eksik şiir olduğunu ifade eden
Arife Kalender, “Kendinizi ya da başka
kadınları ne kadar anlatmaya çalışsanız
da, özgür olmadığınız yerde doğan şiir,
eksik şiirdir. Kendimi özgürleştirmemiş
olsaydım, çığlık atan, rest çeken kadınlar
olmazdı. Baskının olduğu yerde gerçek
bir sanat ürününün ortaya çıkması ya
çok enderdir ya da yoktur” dedi.  Şairi,
yaşadığı dönemlerin de belirlediğini dile
getiren Arife Kalender, 70’li yıllarda sos-
yalist şiirler yazılırken, 80’li yıllarda in-
sansız, doğasız, çiçeksiz şiirlerin yazıl-
dığına dikkat çekti. Kalender, “Toplum
neyi yaşıyorsa, sanata yansıyan da odur.
Bir çelişkinin, acının ilk sanatçılar farkına
varır. İlk diken ona batar. Eğer biz de
susar, sözcüğü büker, söyleyeceğimizi
özgürce ifade edemezsek, o ülkede dü-
şünsel ve sanatsal yapının bir önemi
olacağını sanmıyorum” diye konuştu.
Söyleşide, kitaplarından şiirler de okuyan
Arife Kalender, etkinliğin son bölümünde
katılımcıların merak ettiği soruları da
içtenlikle yanıtladı. Şairin Şiir Evreni et-
kinliğinin sonunda Nilüfer Belediyesi
Kütüphane Müdürü Şafak Baba Pala,
Arife Kalender ve Nilay Özer’e anmalık
vererek teşekkür etti.

(Bülten)

Nilüfer Belediyesi’nin
düzenlediği Şairin Şiir
Evreni buluşmasına şair
Arife Kalender konuk oldu.
Nilay Özer’in sorularıyla
yön verdiği söyleşide
Kalender, kitapları, şiirleri,
yazın hayatı üzerine
katılımcılarla keyifli bir
söyleşi gerçekleştirdi.

Şair Kalender’in yazın yaşamına yolculuk

Orhan: “Yapılan hiçbir iş boşta kalmıyor”

BUÜ’de ilk
yardım eğitimi

Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) İş Sağlığı ve Güvenliği Ko-
ordinatörlüğü’nün Türk Kızılay ile
birlikte organize ettiği “İlk Yardım
Eğitimleri” tamamlandı. Eğitimlere
akademik ve idari personel yoğun
ilgi gösterdi. BUÜ Öğretim Üyesi
ve Türk Kızılay Eğitim Danışmanı
Doç. Dr. Egemen Dere ile Sağlık
memuru ve Kızılay Eğitici Eğitmeni
Güner Atagenç’in sunumları ile
yapılan eğitimlerde, ilk yardım ko-
nuları teorik ve uygulamalı olarak
anlatıldı. Programın ardından ger-
çekleştirilen sınavlarda başarılı
olan katılımcılara sertifikaları tak-
dim edildi. BUÜ İSG Koordinatörü
Prof. Dr. Nurettin Yamankaradeniz,
ilk yardım eğitimlerinin sadece bi-
reysel anlamda değil, kurumlar
için de hayati önem taşıdığını vur-
guladı. Yamankaradeniz, yakın ge-
lecekte ilk yardım eğitimi alan per-
sonel sayısını hızlıca arttırmak is-
tediklerini belirterek, katılan her-
kese teşekkür etti.

(İHA)

Uludağ Kısa Film
Yarışması’nda ödül
heyecanı

Yıldırım Belediyesi, 2. Ulu-
dağ Kısa Film Yarışması ka-
zananlarını 14 Ocak’ta gala
ile açıklanacak.

Yıldırım Belediyesi, kısa
film yapımını özendirmek ve
genç sanatçıların gelişimine
katkı sağlamak amacıyla Ulu-
dağ Kısa Film Yarışması’nın
bu yıl ikincisine ev sahipliği
yapıyor. Geçtiğimiz yıl ‘Korona
Günlerinde İnsan Olmak’ te-
masıyla gerçekleştirilen Ulu-
dağ Kısa Film Yarışması’nın
bu yıl teması ‘Göç’ oldu. Ka-
tılımcıların düşünce ve yak-
laşımlarını sinema yoluyla ak-
tarmasını hedefleyen Yıldırım
Belediyesi, genç sinemacılara
destek vererek Türkiye sine-
masına yeni bir soluk getir-
meyi hedefliyor. Jüri başkan-
lığını Yazar, Yönetmen Derviş
Zaim, jüri üyeliklerini Akade-
misyen Yazar Ali Sait Liman
ve Yazar Nevzat Çalıkuşu’nun
yürüttüğü kısa film yarışma-
sının başvuruları sona erdi.
85 projenin katıldığı yarışma-
nın değerlendirme sonuçları
14 Ocak’ta gala gecesinde açık-
lanacak. Toplam 45 bin TL
ödül verilecek yarışmanın 1’in-
cisi 20 bin, 2’ncisi 15 bin,
3’üncüsü 10 bin lira ile ödül-
lendirilecek.

Yıldırım Belediyesi olarak
sanata verdikleri önemi her
fırsatta çeşitli etkinlikler,
programlar ve projelerle yan-
sıttıklarını belirten Yıldırım
Belediye Başkanı Oktay Yıl-
maz, “Geçen sene ilkini ger-
çekleştirdiğimiz ve özellikle
genç yönetmenlerin yoğun ilgi
ve katılım gösterdikleri Uludağ
Kısa Film Yarışması’nın bu
sene ikincisini gerçekleştiri-
yoruz. Göç ve göçün insan ha-
yatına etkilerini konu alan
kısa filmler, jürimiz tarafından
değerlendirildi. Göç konusunu
sanatsal çerçeveden en etkili
şekilde beyaz perdeye aktaran
filmlerden dereceye girenler
cumartesi günü düzenleyece-
ğimiz galada ödüllendirilecek.
Türkiye sinemasının gelişme-
sine katkı sağlamak, genç si-
nemacıları desteklemek ama-
cıyla bu yıl ikincisini düzen-
lediğimiz Uludağ Kısa Film
Yarışması ödül törenine tüm
sinemaseverleri bekliyoruz”
dedi.

(İHA)
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca, geçen yıl 19 Ağustos’ta Emek
Adnan Menderes Mahallesi Turgut
Özal Caddesi’nde, aralarında hu-
sumet olan akraba aile bireyleri
arasında çıkan kavga sonucu 4 ki-
şinin yaralandığı, sonrasında bir
kişinin tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybettiği olayla ilgili so-
ruşturma tamamlandı. Soruşturma
kapsamında 3’ü tutuklu 13 sanık
hakkında hazırlanan iddianame,
Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesince
kabul edildi. İddianamede, bazı sa-
nıklar hakkında “kasten öldürme”,
“kasten öldürmeye teşebbüs”, “bir-
den fazla kişi tarafından birlikte
silahla tehdit”, “korku, kaygı veya
panik yaratabilecek tarzda silahla
ateş etme”, “ruhsatsız ateşli silah-
larla mermileri satın alma veya ta-
şıma veya bulundurma”, “mala zarar
verme”, “basit yaralama” ile “suçluyu
kayırma” suçlarından müebbet ve
çeşitli oranlarda hapis cezaları is-
tendi.

MİRAS NEDENİYLE HUSUMET
Müşteki ve sanıkların bir kıs-

mının amca çocukları olduğu ve
aralarında Muş’ta dedelerinden mi-
ras kalan taşınmazların paylaşı-
mından kaynaklı önceye dayalı hu-
sumet nedeniyle daha önceden ger-
çekleşen tehdit, hakaret, kasten
yaralama iddialarıyla ilgili önceden
yürütülen soruşturmaların bulun-

duğu iddianamede yer aldı. İddia-
namede, olay günü Turgut Özal
Caddesi ile Mavi Sokak kesişim ye-
rinde bulunan pastane önündeki
kaldırımda yürüyen müşteki sanık
Nurhak Y’nin, yolda yürürken müş-
teki sanık Nihat Y’yi aracıyla gel-
diğini görmesi üzerine geri dönerek
otomobiline bindiği, bu sırada karşı
yönden gelen Nihat Y’nin aracıyla
yol kenarında durmasıyla Nurhak
Y’nin araçtan aldığı sopa ile onun
aracına doğru koştuğu ve vurmaya
başladığı belirtildi. Nihat Y’nin son-
rasında aracından indiği ve kuyum-

cudan çıkan müşteki sanık Eyüp
Can Y, suça sürüklenen çocuk R.A.
ile N.Y’nin buraya geldiği, Nurhak
Y. ile tekme, tokat ve ellerinde bu-
lunan sopalarla Nihat Y’yi darbet-
tikleri kaydedildi. İddianamede,
Nurhak Y’nin daha sonra olay ye-
rine gelen Yakup Y’yi hedef aldığı
daha sonra ise etrafa doğru ateş
ettiği, yaralanan Yakup Y’nin de
elindeki cisimle Nurhak Y’ye vur-

maya çalıştığı sırada yere düştüğü,
diğer bazı sanık ve suça sürüklenen
çocukların da yaralı haldeyken dar-
bettiğine yer verildi. Sanığın ayrıca
olay yerine gelen Cevdet Y’nin ara-
cına doğru iki el ateş ettiği aktarılan
iddianamede, mermilerin isabet et-
memesi nedeniyle bu eyleminin de
teşebbüs aşamasında kaldığı, de-
vamında bu sanıkların olay yerinden
kaçtıkları, bir süre akrabalarının
evinde kaldıkları ve 21 Ağustos’ta
Cinayet Büro Amirliğine giderek
teslim oldukları kaydedildi. İddia-
namade, olaydan 2 gün sonra kal-

dırıldığı Bursa Şehir Hastanesinde
hayatını kaybeden Yakup Yurda-
kul’un otopsi raporunda ise “Kişinin
ölümünün ateşli silah mermi çe-
kirdeği yaralanmalarına bağlı eks-
tremite ve omur kırığı ile beyin ka-
naması beyin doku harabiyeti, iç
organ ve büyük damar yaralanması
sonucu meydana gelmiş olduğunun”
bildirildiği aktarıldı. Olay yeri in-
celeme raporları, delil ve beyanlar

değerlendirildiğinde, şüpheliler Bay-
ram ve Yunus Y’nin azmettirmesi
ile müşteki şüpheliler Nurhak Y,
Eyüp Can Y. ve şüpheli Rahmi K’nin,
suça sürüklenen çocuklar N.Y. ve
R.A. ile beraber fikir ve eylem birliği
içerisinde hareket ederek Yakup
Y’yi ateşli silah ve sopalarla öldür-
dükleri anlatılan iddianamede, müş-
teki şüpheli Nihat’ı aynı yasak ni-
teliği haiz ateşli silah ve sopalar
ile darbederek öldürmeye teşebbüs
ettikleri, yine müşteki şüpheliler
Taha ve Emre ile müşteki Cevdet
Y’yi öldürmek amacıyla ateş ettikleri
ancak silahın tutukluk yapması ve
isabet ettirememeleri nedeniyle ey-
lemlerinin teşebbüs aşamasında
kaldığı belirtildi. 

DOSYALAR BİRLEŞTİ
Öte yandan Bursa Çocuk Ağır

Ceza Mahkemesi, olayda yer alan
suça sürüklenen çocuklar N.Y. ile
R.A. hakkında hazırlanan iddiana-
me sonrası dava dosyasındaki su-
çun, suç tarihinin ve iddianamede
anlatılan olayın aynı olduğu, her
iki dosya arasında şahsi ve fiili ir-
tibat olduğu anlaşıldığından, Bursa
6. Ağır Ceza Mahkemesindeki dos-
yayla birleştirilmesine karar verdi.
Sanıkların yargılanmasına mart
ayında başlanacak. Geçen yıl ağus-
tos ayında, aralarında husumet bu-
lunan akraba ailenin fertleri, Emek
Adnan Menderes Mahallesi Turgut
Özal Caddesi’nde karşılaşmış, ara-
larında çıkan tartışma kavgaya dö-
nüşmüştü. Kavgada, tabancayla
ateş edilmesi sonucu Yakup Y. ve
Nihat Y. ile olayla alakası olmayan
Harun A. ve Naif B. yaralanmıştı.
Yaralılar, Bursa Şehir Hastanesine
kaldırılmış, Yakup Y. 21 Ağustos
2022’de hayatını kaybetmişti.

(AA)

Osmangazi’de, 1 kişinin
öldüğü, 3 kişinin
yaralandığı kavgayla
ilgili 13 sanık hakkında
hazırlanan iddianame
kabul edildi.

“Allah belanı versin; gece beni buralara kadar yordun”
Bursa’da sivil polislerin
şüphelenip durdurmak
istediği araçtaki kişi,
otomobili terk edip
kaçtı. Arabanın
çalındığı gece yarısı
yatağından uyandırılan
sahibinin beyanıyla
ortaya çıktı. 
O da aracın
çalındığından habersiz
polisin aramasıyla 
şok oldu.

Polis ekipleri, Osmangazi’ye bağlı
Nalbantoğlu mahallesinde şüpheli gör-
düğü 16 KY plakalı Kartal marka aracı
02.00 sıralarında takibe aldı. Araç sü-
rücüsü ise polis ekiplerini görünce oto-
mobili ara sokağa bırakarak hemen olay
yerinden koşarak kaçtı. Aracın düz kon-
tak yapıldığını gören Osmangazi İlçe

Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro-
su’na bağlı sivil polisler, plakadan oto-
mobil sahibi Ahmet Yavaş’a ulaştılar.
Ekipler Yavaş’a otomobilinin ara sokakta
olduğunu söyleyince, camdan dışarıya
bakan araç sahibi otomobilinin çalın-
dığını polis ekiplerinden öğrendi. Olay
yerine koşarak gelen Yavaş, otomobilini

çalan hırsıza, “ Ne diyeyim ki. Allah be-
lanı versin. Bu saatte beni koşa koşa
buraya getirdin” dedi. Otomobilden,
parmak izi alan polis ekipleri ise şüp-
helinin yakalanması için çalışma baş-
lattı.

(İHA)

TOFAŞ Fabrikası’nda
şok ölüm

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında
30 kiloluk ağırlıkla ray sistemleri
üzerinde yürüyen işçi, 15 metreden
beton zemine düşerek hayatını
kaybetti.

Osmangazi’deki olay Demirtaş
Dumlupınar Mahallesi Organize
Sanayi Bölgesi Tofaş Otomobil
Fabrikası’nda öğle saatlerinde mey-
dana geldi. İddiaya göre, Tofaş
Fabrikası yıllık bakıma girdi. Duy-
gun Yıldız (44), pres atölyesinde
15 metre yükseklikteki ray sis-
temleri üzerinde, elinde yaklaşık
otuz kilogramlık ağırlıkla yürüdüğü
esnada dengesini kaybederek be-
ton zemine düştü. Yaralanarak ve
şuuru kapalı vaziyette ambulansla
Çekirge Devlet Hastanesine kal-
dırılan Yıldız, yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamadı.
Kafasında ve kaburgasında kırıklar
olduğu belirlenen talihsiz işçinin
cesedi, cumhuriyet savcısının in-
celemesinin ardından morga kal-
dırıldı. Olayla ilgili başlatılan tah-
kikat devam ediyor. (İHA)

Uyuşturucu
çetesine darbe

Bursa merkezli 5 ilde düzen-
lenen uyuşturucu operasyonunda
33 zanlı gözaltına alındı. İnegöl
Cumhuriyet Başsavcılığı koordi-
nesinde çalışma başlatan Bursa
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine
yönelik Bursa, İzmir, Kocaeli, Ada-
na ve Bingöl’de 26 adrese eş za-
manlı baskın yaptı. “Suç işlemek
amacıyla örgüt kurmak, örgüte
üye olmak, örgüt kapsamında
uyuşturucu veya uyarıcı madde
ticareti yapmak ve suçtan kay-
naklanan mal varlığını aklama”
suçlarından 33 şüpheli yakalandı.
Ayrıca operasyonda, 14 ev, 12
araç, 2 arsa, bir tarla ve 366 bin
855 liraya el konuldu. Zanlıların
emniyetteki işlemleri sürüyor.
(İHA)

Polisten kaçan 4 kişiden
biri 11 suçtan sabıkalı çıktı

Bursa’da yunus polislerini gö-
rünce otomobilleriyle kaçan 4 şüp-
heliden 3’ü kovalamaca sonucu
yakalandı. Araçta arama yapan
ekipler, 1 şahsın 2 yıl 8 ay kesin-
leşmiş hapis cezası olduğunu öğ-
renirken, araç içinde çok sayıda
marka saat ve tabanca buldu.

Osmangazi’de devriye atan yu-
nus polis ekipleri, şüphe üzerine
bir aracı durdurmak istedi. Fakat
durmak yerine içinde bulundukları
16 ATN plakalı araçla kaçmayı
tercih eden 4 kişi yaklaşık 5 kilo-
metrelik kovalamacanın ardından
ara sokakta sıkıştı. Daha fazla oto-
mobille ilerleyemeyen şahıslar bu
kez de yaya olarak kaçmaya çalışsa
da polis ekipleri 4 şüpheliden
3’ünü yakalamayı başardı. Şüp-
helilere kimlik sorgusu yapan ekip-
ler, ise Kıvanç S.’nin 11 ayrı suçtan
dosyası olduğunu ve 2 yıl 8 ay ke-
sinleşmiş hapis cezası olduğunu
öğrendi. Araçta arama yapan ekip-
ler, çok sayıda marka saat ve ta-
banca ele geçirdi. Şüpheliler, polis
ekiplerince ifadesi alınmak üzere
gözaltına alınırken, kaçan diğer
şüphelinin yakalanması için ça-
lışma başlatıldı.

(İHA)
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Bir yanda Bursa Valisi Yakup
Canbolat, belediye başkanlarını
topluyor ve kaçak yapılaşmayla
mücadelede asla taviz vermeme-
lerini, kararı alınan kaçakları
yıkmalarını istiyor bir yanda
dağ taş dere kaçak inşaatlarla
doluyor. Bilinen adı büyük siya-
setçilerin kaçaklarına dokunul-
madan Vali Beyin talimatının
çok da sonuç vereceğini düşün-
mediğimi de başından belirte-
yim. 

Kaçak yapılaşma sadece so-
runlu kentleşme değil aynı za-
manda sosyal kültürel ve
ekonomik yozlaşma demek. Da-
hası hakkın, hukukun ve devlet
iradesinin hırpalanması demek.
Dahası can mal kaybı demek.
Acı demek gözyaşı demek aynı
zamanda. 

Türkiye çok acılar çekti ve
çekmeye devam ediyor. Mate-
matiksiz, mühendisliğin zerresi-
nin uğramadığı  ve de gerçeklere
uygun olmayan yapı stokundan.
O nedenledir ki her depremde
yüreklerimiz ağzımıza gelir o
nedenledir ki aslında güvenli
inşa edilmiş evlerimizde bile
korkular yaşamamız. 

Bu ülke binlerce insanını
kaçak yapılan gecekondularda
kaybetti. Büyük acılar yaşadı.
Bir türlü yolunu yöntemini, ol-
ması gerektiği gibi düzenini
oluşturmak mümkün olmadı,
olmuyor. 

Şu anda istisnasız Bursa’nın
her ilçesinde kaçak yapılaşma
tavan yapmış durumda. Bunun
nedeni yaklaşan seçimler ve
imar barışı beklentisi. Kötü
örnek her zaman tekrarını bek-
liyor. Oysa imar barışı tüm etki-
leşimlerden ayrı olarak
söylüyorum insana ihanettir.
Yaşam hakkına ihanettir aynı
zamanda. 

Bunun çözümünü afsız, istis-
nasız ve tavizsiz bulmak duru-
mundayız. Bunun için öncelikle
kamunun insanların önünde yol
alması oldukça önemli. 

Kanuni düzenlemelerin yanı
sıra maddi düzenlemelerin ve
bürokratik kolaylıkların devreye
alınarak, insanları daha kolay
yasal yapılar inşa etmeye teşvik
etmek durumundayız. Ve kaçak
yapıya çok sert müeyyideler uy-
gulamak durumundayız. Ancak
kolaylaştırmadan zorlaştırmak
asla olmamalı. İkisi de bir anda
yapılmalı. Kolaylıklar gelirken,
yol dışına çıkana da sert müda-
haleler gelmeli. 

Daha da önemlisi yasaya si-
yasiler başta olmak üzere büro-
kratlar, iş işadamları vs gibi
gruplara artan cezalar konulma-
lıdır. Bir yanda vatandaşın bara-
kası başına yıkılırken (ki baraka
da olsa kaçak kabul edilemez)
bir yanda siyaseti, bürokratı, iş
adamları istedikleri keyfiyette
kaçak yapıyor ve bunun yıkılma-
sının önüne geçebiliyorsa, orada
adaletsizliği yaşıyor vatandaş. 

O zaman da neden uğraşayım
diyerek kaçak yapıya yöneliyor.

Kanunların kaçış yollarını arıyor
ve ne yazık ki herkes için bu yol-
lar bulunabiliyor. Bulamayanın
da tepesine yıkıyorlar. Hepsi yı-
kılmalı, üstelik sosyal statüye
göre ağır da cezalar getirilmeli. 

Şimdi bakın çevrenize üst
düzey siyaset yapanların birço-
ğunda kanuna kurala uymayan
yapılar var. Millet de görüyor ve
biliyor. Belediye görevlileri yı-
kıma gittiğinde vatandaş feryat
ediyor. Şunun ki yıkılmıyor
bunun ki yıkılmıyor. Kaçak ya-
pıyı mazur göstermese de ada-
letsizliği çıplak olarak ortaya
koyuyor bu durum. 

İmar barışı asla olmaması ge-
reken bir af yöntemi. Kimse
kaçak yapıyı masumlaştırma-
malı. Kimse işin edebiyatına gi-
rerek, büyük yıkımı
perdelememeli. Devletin paraya
olan ihtiyacı başka kaynaklar-
dan sağlanmalı. Şehirleri berbat
ederek ekonomiyi ve devleti ra-
hatlatmak doğru bir yaklaşım
asla olamaz. Fakir fukara, garip
gureba öne sürülerek devasa ka-
çaklar yasal hale getirilmemeli.
Ve Türkiye asal ucuz yaşamla-
rın, ucuz ölümlerin, doğal olay-

ların felaketler getirdiği bir ülke
olmamalı. 

İmar suçlara zaman geçirme-
den Orman suçları gibi kati ve
asla affı olmayacak şekilde dü-
zenlenmek durumunda. Ve artık
belediye meclis gündemlerinin
yüzde 80’ini imar değişiklikleri
oluşturmamalı. Bugün doğruya
dönmek bugün doğru olanı yap-
mak durumundayız. 

Belediyeler ve siyasileri baskı
altına alacak İmar barışı gibi af-
ların dillendirilmesi sorumsuz-
luktur. Hele bunu TBMM’ye
sunup bir hak oluşturmak asla
kabul edilebilir olmadığı gibi so-
nuna kadar yanlış bir uygulama-
dır. 

Bugüne kadar hem şehirleri-
miz hem korunması gereken
topraklarımız çok hırpalandı.
Artık hırpalanmasın. Artık mev-
cuttaki durumunu hiç olmazsa
korumak gerek. Kaçak yapı şe-
hirlerimize insanımıza ihanet-
tir. 

Kimse ağır bedel ödeyeceği
bir işe girişmez. Kaçak yapının
bedeli ağır olmalı. 

Kaçak yapı 
masumlaştırılmamalı!

“Çok iyi işler çıkarıyoruz”
Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, taş üstüne taş
koyabilmek için canla
başla çalıştıklarını,
‘İzmir, Ankara ve
İstanbul ile
kıyaslandığında’
Bursa’da çok daha iyi
işler çıkardıklarını
söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
nedeniyle Bursalı basın mensuplarıyla bir
araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’nde basın çalışanlarıyla akşam
yemeğinde buluşan Başkan Aktaş, tek tek
masaları gezerek, yaptıkları haberlerle Bur-
sa’ya değer katan basın çalışanlarının gü-
nünü kutladı. Büyükşehir Belediyesi’nin
son 5 yıl içinde ulaşımdan altyapıya, spor-
dan çevreye kadar her alanda hayata ge-
çirdiği çalışmaların anlatıldığı kısa filmin
izlenilmesinin ardından kürsüye gelen
Başkan Aktaş, 550’den fazla şantiyede ça-
lışmaların devam ettiğini söyledi. Bir işin
başlamasından bitirilmesine kadar geçen
zorlu süreçleri şehre anlatabilecekleri mec-
raların gazete, televizyon ve internet med-
yası olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş,
bir önceki yıl 93 binlerde olan ulusal med-
yaya yansıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi
haberlerinin geçen yıl 170 bini aştığını
söyledi.

YOĞUN ÇALIŞMA
Bursa’da üretim yapan büyük firma

merkezlerinin şehir dışında olması yü-
zünden Bursa’nın vergi gelirlerinden
hak ettiği payı alamadığını hatırlatan
Başkan Aktaş, “’Taş üzerine taş koyabilir
miyiz?’ diye hesap yapmaktayız. Bursa
olarak çok iyi işler çıkarıyoruz. Bizi
300-400 bin nüfuslu yerlerle kıyasla-
mayın. Bizi daha büyük ölçekli yerlerle
kıyaslanmanız gerekiyor. İzmir, yüzde
50 büyüğümüz bir şehir. Tüm projelere
bakıldığında 2-3 kat fazla yatırım yap-
tığımızı söyleyebilirim. Ankara 6 milyon
nüfuslu, iki takımız bir şehir. Eğer
proje bazlı baksanız, sosyal projelerse,
gençlik projesiyse misli misli fazla ça-
lışmamız var. İstanbul ile nüfus olarak
kıyaslandığında da farklı bir manzara
ortaya çıkmaz” dedi.

“ÖN YARGIMIZ YOK”
Bursa’da kendisi ile farklı dünya görü-

şünde olan, şahsına ve AK Parti’ye karşı
eleştirel bakan basın mensupları bulun-
masının doğal olduğunu, herkesin aynı fi-
kirde olmasının beklenemeyeceğini kay-
deden Başkan Aktaş, “Lakin gazeteciliği
tehdit aracı ve silah gibi kullanıp, birilerini
tehdit edenleri veya iftira noktasında yer
alanları asla kabul etmem mümkün değil.
Bu şehirde hep beraber yaşıyoruz. Bursa
bizim şehrimiz. Bursa’nın ulaşımı, çevresi,
sağlığı, eğitimi, altyapısı bizim için kıymetli.
Bu nedenle, eleştirilerden de ‘alınabilecek
hisse varsa’ alıyoruz, hatta mutlu oluyoruz.
Hiçbir ön yargımız yok. Her şeyi çok iyi
yaptığımızı da söylemiyoruz. Hayatımızı
sürdürdüğümüz, çoluk çocuğumuzla, sev-

diklerimizle beraber yaşamaktan gurur
duyduğumuz Bursa’da taş üstüne taş koy-
maya çalışıyoruz” diye konuştu.

BURSA SANAYİ KENTİ
Bursa’nın sanayi şehri olduğunu, bu

gerçeği kimsenin yadsıyamayacağını dile
getiren Başkan Aktaş, “Ancak bundan son-
raki adımlarımızda gerçekten dikkatli ol-
mamız lazım. ‘Sanayi olsun da nasıl olursa
olsun’ mantığıyla sanayileşme, eminim ki
Bursalı hemşerilerimizin de tasvip edeceği
konu değil. Nitelikli, katma değeri yüksek
sanayiden söz ediyoruz. Plansız bölgelerin
planlı sanayiye dönüşmesi… Plansız sa-
nayileri planlıya dönüştürelim ve katma
değeri yüksek işler yükleyelim bu şehre”
şeklinde konuştu.

(Bülten)

Bursa’daki eğitim işbirliği diğer illere örnek oldu

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen panele Bursa Uludağ Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz,
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü
Bülent Altıntaş, Bursa Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni,
panelistler ve eğitim camiası katıldı. Çepni,
“Bizler yaklaşık iki yıldır Bursa İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile çok yakın ilişki içerisindeyiz.
Onlarca değil yüzlerce seminer ve kurum içi
eğitimleri düzenliyoruz bu yaptığımız iş birliği
sadece Bursa’yı etkilemedi. Türkiye’nin diğer il-
lerine de örnek oldu. Bu da bizi üniversite olarak
çok mutlu ediyor. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
de bize çok destek veriyor ve güveniyor. Bizde
elimizden geldiği kadar tüm kadrolarımızla sa-
hada olmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Çepni
ayrıca, “Eğitim Fakültesi sadece öğretmen ye-
tiştiren bir yer değildir. Eğitim Fakültesi hizmette

olan ve iş başında olan öğretmenlere her türlü
eğitimi, deneyimi, yeniliği kazandırmalı. Bu an-
lamda Kendimizi hazırlamamız ve deneyim
kazanmamız gerekiyordu. Bunu son birkaç
yılda başardığımızı düşünüyorum” dedi. Bursa
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bülent
Altıntaş da, “Bizim aslında kurumlarımızın
dünyadaki gelişim ve değişimleri takip eden ve
yöneten, bilgi birikimlerini artıran bir stratejimiz
var. Biz bir adım attık ve eğitim fakültesi ile çok
ciddi bir çalışma içerisine girdik. Bu konuda
rektör hocamızın başkanlığındaki desteği göz
ardı etmememiz gerekiyor. Biz İl Milli Eğitim
Müdürlüğü olarak gerçekten gelişime ve öğ-
renmeye açığız. Bu konuda da destek olacağınızın
farkındayız” şeklinde konuştu. Bursa Uludağ
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kı-

lavuz ise, “Göreve geldiğimizde bizim iki önemli
mottomuz vardı. Bunlardan birisi öğrenci dostu
üniversite olmaktı. Büyük ölçüde erişilebilen
bir yönetim modeli ile ilk üç ay içerisinde yapmış
olduğumuz anketlere göre yüzde on altılık bir
memnuniyet artışı olduğunu gördük. İkinci
mottomuz da, kampüsün duvarları arasına
hapis edilmiş, tabiri caizse gettolaşmış şehirden,
toplumdan, insandan kopuk ve hatta bazen
üstenci bir bakışla buyurgan bir üniversite
modeli yerine toplum ile iç içe geçmiş, şehrin
derdini kendi derdimiz edineceğimiz bir modeli
oluşturacağımızı ifade ettik. Bugün bu ikinci
hedefimiz unsurlarından birini gerçekleştiriyoruz.
Bugün itibari ile 285 protokol imzalamışız.
Üniversiteler içinde bulunduğu toplumun ortak
aklını temsil eder. Toplumda bir talep bir ihtiyaç

varsa bunu karşılamak üniversiteye düşüyor.
Biz olaya bu anlayışla bakıyoruz. Toplumun
her bir derdini kendi derdimiz ve sancımız
olarak değerlendiriyoruz. Problemlerin çözümleri
veya bulunduğumuz noktadan daha ileriye
nasıl gideriz diye bu konular üzerine kafa
yoruyor, çalışıyor ve eyleme döküyoruz” dedi.
Konuşmalar sonrası BUÜ Eğitim Yönetimi Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyyat Gökçe mo-
deratörlüğünde panelistler sunumlarını ger-
çekleştirdi. İlk olarak Bursa Uludağ Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni,
‘Yeni Nesil Öğretim Programlarının ve Sorularının
Teorik Temellerini Anlamaya Yolculuk’ konulu
sunumu yaptı. Daha sonra panel Bursa Uludağ
Üniversitesi Yabancı Diller Eğitim Bölümü‘nden
Prof. Dr. A. Amanda Jane Audrey’in ‘Yabancı
Dil Öğrenimi ve Öğretiminde Karşılaşılan So-
runlar ve Çözüm Önerileri’ konulu sunumu,
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nagihan Oğuz Duran’ın
‘Öğrencinin Sınavla Sınavı: Sınava Hazırlığın
Psikolojisini Anlamak’ konulu sunumu ve son
olarak Finlandiya Eğitim Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Pası Reınıkaınen’in ‘Beyaz Zambaklar
Ülkesinde Eğitim, Finlandiya’ konulu sunumu
ile sona erdi. (İHA)

Bursa İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Bursa Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi
işbirliğiyle yapılan çalışmalar
Türkiye’deki diğer illere de
örnek oldu.

“AK Parti her 
alanda her kesimden
vatandaşın yanında”

AK Parti Bursa İl Başkanı
Davut Gürkan, AK Parti’nin
aile hayatını ve sosyal yaşamı
desteklemek, geliştirmek
amacıyla hayata geçirdiği Tür-
kiye Aile Destek Programı’na
Koruyucu, Önleyici Sosyal
Yardım Kalkanı bileşimi ek-
lenerek sosyal yardımların ge-
nişletildiğini belirtti.

Gürkan, Geleceğe güvenle
bakan bireylerden oluşan, re-
fah üreten, hayatın her ala-
nında refahı adil bir şekilde
paylaşan bir Türkiye hedefiyle
sosyal yardım programlarının
çeşitlendirildiğini ifade etti.
Gürkan, “Cumhurbaşkanımız,
Liderimiz Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın tensipleri, Aile,
çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanımız Sayın Derya Ya-
nık’ın talimatları ve Sosyal
Yardımlar Genel Müdürlü-
ğü’nün katılımı ile toplumun
tümünü kapsayan katılımcı,
bütünleştirici ve arz odaklı
sosyal yardım anlayışıyla sos-
yal yardım anlayışımız geniş-
letiliyor” dedi. Türkiye Aile
Destek Program’ının kapsamı
genişletilerek, programın 3.
fazının hayata geçirilmesi için
çalışmaların hızlandırıldığını
belirten Gürkan şunları söy-
ledi: “Çalışma ile yoksulluk
sınırına yakın olan ve destek
sağlanmadığı takdirde yok-
sulluk seviyesine düşecek olan
hanelerde kişi başına düşen
aylık geliri net asgari ücretin
üçte biri ile üçte ikisi seviye-
lerinde kalan ailelerimiz de
programa dahil ediliyor. Ha-
yatın her alanındaki refahın
her kesimden vatandaşımıza
ulaşması için gerekli tüm ça-
lışmalar aralıksız yürütülüyor.
İhtiyaç duyulan her alanda
devletimiz ve hükümetimiz
ihtiyaç sahibi her bir vatan-
daşımıza şefkatli elini uzat-
maya devam edecektir. Bu ve-
sile ile her zaman hizmet an-
layışının merkezine aziz mil-
letimizi koyan Cumhurbaşka-
nımız, Liderimiz Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’a çalışmaya
imza atan Bakanımız Sayın
Derya Yanık’a ve tüm ilgili
kurum yetkililerine teşekkür
ediyorum.” (Bülten)
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, AAtölye’deki Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası’na konuk olarak,
gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve
değerlendirmede bulundu. Dünya ve
Türkiye ekonomisinde son birkaç yılda
yaşanan gelişmelere değinen Nebati,
dünya ekonomisinin çok sıkıntılı bir
süreçten geçtiğini söyledi. Kovid-19 sal-
gınının dünyadaki herkesi ilgilendiren
bir krize dönüştüğünü ifade eden Bakan
Nebati, “Vuhan’da hapşıran bir kişi
Brüksel’de insanların ölmesine, Lon-
dra’da zatürre olmasına, New York’ta
günlerce yoğun bakımda kalmasına,
Türkiye’de hastalıklardan dolayı hasta-
nelere gitmesine yol açtı.” diye konuştu. 

DÖVİZ HAREKETLİLİĞİ VE 
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI’NIN 
EKONOMİYE ETKİLERİ
Salgının ardından geçen yılın şubat

ayında Rusya-Ukrayna Savaşı’nın baş-
ladığını hatırlatan Nebati, bu nedenle
emtia ve gıda fiyatları ile taşıma mali-
yetlerinde ciddi yükseliş yaşandığını
ifade etti. Nebati, Türkiye’nin savaşın
yol açtığı krizden en çok etkilenen ül-
kelerin başında geldiğine dikkati çekerek,
yurt içinde savaştan önce makro eko-
nomik gerçeklerle bağdaşmayan döviz
kuru atağı yaşandığını ifade etti. Dolar
kurundaki artışın Türkiye’de fiyatların
ciddi şekilde artmasına neden olduğunu
vurgulayan Nebati, özellikle Aralık
2021’de dolardaki yükselişin fiyatlarda
öngörülemezliği beraberinde getirdiğini
ve beklenen kur üzerinden fiyatlama
yapılmasının enflasyondaki artışı ciddi
oranda artırdığını söyledi. Nebati, geçen
yılın şubat ayında başlayan Rusya-Uk-
rayna Savaşı’nın bunun ciddi şekilde
artmasına neden olduğunu kaydetti.
Bütün bu gelişmelerin üst üste geldiğini
belirten Bakan Nebati, şöyle konuştu:
“Belki hatırlarsınız. ‘Ah keşke bir 6 ay
uyusak da gözümüzü kapatsak, 6 ay
sonra açsak.’ demiştim. Aslında savaş
olmadığı, her yıl ülkemizde haziran,
temmuz, ağustos ayı geldiğinde gerek
gıda fiyatlarındaki düşme, turizmde
meydana gelen canlılık, döviz girişle-
rindeki artışlar ülke ekonomisine her
zaman bir nefes aldırır, toplumu da
psikolojik olarak rahatlatır ama savaş
bunu 6 ay artırdı.”

“TARİHİ İYİLEŞMELER,
TARİHİ REKORLARIN 
KIRILDIĞI BİR DÖNEMDEYİZ”
Türkiye’de, bütün dünyada fiyat ar-

tışlarıyla ilgili bir problem olduğunun

içselleştirilmesinin çok geç gerçekleştiğini
vurgulayan Bakan Nebati, özellikle tem-
muz-ağustos aylarından itibaren yurt
dışından gurbetçilerin memleketlerine
geldiğinde hükümetin yaşanan enflasyon
sorunu karşısında gerekli tedbirleri al-
dığını gördüklerini söyledi. Nebati, Tür-
kiye’de 2022 yılında enflasyon hariç
tüm makro ekonomik göstergelerde
tam bir iyileşme yaşandığına işaret ede-
rek, şu değerlendirmede bulundu: “Tarihi
iyileşmeler, tarihi rekorların kırıldığı
bir dönemdeyiz. Enflasyondaki atalet
kırıldı. Peki vatandaş ne hissediyor?
Vatandaş özellikle geçen yıl temmuz
ayında yapılmış olan fiyat artışlarıyla
ücret artışları, asgari ücretin ilk defa
dönem içinde ikinci kez artırılmış olması,
geçen yıl boyunca yüzde 95’in üzerinde
bir artışın sonuçlandırılma-
sıyla geçmesi, memur
ve emeklilere yüzde
87 civarında bir
artışın yapıl-
masıyla bura-
daki aktarımı
hızlı bir şekil-
de gerçekleş-
tirdik. İnsanlar
ceplerine belli bir
miktar girdiğini
hissetti. İkincisi, Ha-
zine ve Maliye Bakanlığı
olarak almamız gereken tüm makro
ekonomik tedbirleri aldık. Ekonomide
aldığımız bir karar, sabah etkisini gös-
termiyor, belli bir zaman gerekiyor. Bu
zaman içinde de aralık ayında enflas-
yonun düşmesi toplumda ataletin kı-
rılmasını sağladı. Dolayısıyla da ortaya
çıkan bu beklentilerin kırılmasıyla va-
tandaş şunu görüyor, maaşlar, emekli
maaşları arttı, asgari ücret arttı, EYT
sorunu çözüldü. Bütün bunlarla beraber
enflasyon çok hızlı bir şekilde düşmeye
başladı. Aralık ayındaki bu yüksek oran-

daki düşme mikro göstergelerde de gün-
lük hayatında da kendisine olumlu şe-
kilde yansıyacağını görmesi hasebiyle,
vatandaş birkaç ay içinde bu iyileşmeleri
daha fazla hissetmiş olacak.”

YENİ EVİM KAMPANYASI
Sosyal Konut Projesi ile özellikle as-

gari düzeyde konuta ulaşımda zorluk
çekenlere kapı araladıklarını anımsatan
Nebati, ikinci kampanyayı da Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
ile bir sonuca getirip ilan ettiklerini
söyledi. Nebati, kampanya öncesinde
konut üreticileriyle bir araya geldiklerini
belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Konut
üreticilerinin toplantıda söyledikleri tek
şey var, 0,69, 0,79, 0,99... Hayır, biz
öyle bir şey yapalım ki bunu faiz KAM-
PANYASINA dönüştürmeyelim, bu aynı

zamanda gayrimenkulde finansal
bir mimari olsun. Bununla

ilgili bir yol haritası çizelim
ve bu sadece ve sadece

günün koşulları doğrul-
tusunda güncelleme ya-
pacak hale dönüşsün,
özellikle orta gelir se-
viyesindeki vatandaş-

larımız konuta ulaşırken
bunun hem kalıcı oldu-

ğunu bilsin, üreticilerimiz
de önlerini görsünler, daha uzun

vadeli plan yapabilsinler, aynı zamanda
da ‘mortgage’in bir uygulamasını da
Türkiye’de gerçekleştirmiş olalım istedik.
Onun için de 10 yıllık beklentileri biz
15 yılı söyleyerek çıkardık.” Daha önceki
konut kampanyalarında fiyatların yük-
seldiğini, ihtiyacı olmayanların bunları
aldıklarını, konut paralarının da dövize
ve altına yatırıldığını dile getiren Nebati,
bu sefer fiyatların yükselmemesi için
daha önce konut fiyatlarındaki artışı
kimlerin yaptığını takibe aldıklarını bil-
dirdi. Nebati, şu anda her türlü fiyatla-
manın ellerinde olduğunu belirterek,

“Bizim amacımız, konuta gerçekten ih-
tiyacı olan vatandaşların bu konutu
alabilmeleri.” dedi. Kampanya kapsa-
mındaki ödeme planının ayrıntılarını
da paylaşan Nebati, şunları kaydetti:
“İlk 3 yıl sanki kendisi kirada oturu-
yormuş gibi bir fiyat belirledik. Ev
özlemi var, kendisi kirada oturuyor, ko-
nutu satın almak istiyor, ‘Sen o kirayı
gel, bankaya öde. Birinci yıl şu kadar,
ikinci yıl şu kadar, üçüncü yıl şu kadar
ödeyeceksin.’ dedik. Yani Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı olarak biz senin faizinin
büyük bir kısmını da üstlenmiş olacağız.
Sen 3 yıl boyunca eve yerleş. Ondan
sonra sen ödediğin bu kiranın üzerine
belli miktar koyarak aylık ödemelerini
yapıp, 15 yıl içinde konutun sahibi ola-
caksın, 5 yıl da satmayacaksın.” Kam-
panyanın ikinci amacının konut üreti-
mini teşvik olduğunu vurgulayan Bakan
Nebati, sadece proje üreticilerini değil,
mahalle arasındaki müteahhidi de proje
üreticisi olarak kabul ettiklerini anlattı.
Nebati, bu kapsamda Kredi Garanti
Fonu paketi açıkladıklarını anımsatarak,
“Üreticiye diyoruz ki ‘Arsan var, paran
yok. Al şu parayı, konutu inşa et ve
Türkiye’nin konut ihtiyacını karşıla.’”
diye konuştu. Bakan Nebati, bu nedenle
bunu bir konut kampanyası değil “gay-
rimenkul finans mimarisi” olarak de-
ğerlendirdiklerini bildirdi.

KONUT ÜRETİCİLERİNE ÇAĞRI
Konut kampanyası noktasında ka-

munun ve vatandaşın gereğini yaptığına
işaret eden Nebati, konut üreticilerine
de çağrıda bulundu. Nebati, “Bu bir
çağrıdır. Pazartesi günü kamunun ortaya
koymuş olduğu tavra, siz (konut fir-
maları) de destek vereceksiniz. Siz de
bunu kampanyaya dönüştüreceksiniz.”
dedi. Nebati, konutlarda rayiç bedel
gerçek fiyat arasındaki marjın açılmasına
yönelik çalışmalara da değinerek şunları
kaydetti: “Maalesef ülkede rayiç bedel-

lerle gerçek değerler arasında, özellikle
de geçen yıl artan fiyatlardan dolayı bir
marjın açıldığına dair bir gerçeklik var.
Vatandaş niçin gerçek değeri yansıtmı-
yor? Bunu çözmemiz lazım, niye? Çünkü
vergilerden dolayı, tapu harcı ve gerçek
değere ulaştığı zaman ödeyeceği emlak
vergisi. Dolayısıyla da bundan kaçınmak
için fiyatlamalarda rayiç bedelin üzerine
yapıyor ve ödemelerini açıktan yapıyor.
Şimdi bu Hazine ve Maliye Bakanlığının
aslında kabul edebileceği bir şey değil
ama aynı zamanda vatandaşın da bun-
dan kaçınma gibi bir durumu var. Do-
layısıyla da bunun, yani vatandaşın
memnuniyeti. Hazine ve Maliye Ba-
kanlığının iradesi aynı zamanda bele-
diyelerin de gelirlerinin aynı seviyede
devam etmesi noktasında ortaya ko-
nulacak bir uzlaşmayla bu işin çözüle-
bileceğine inanıyorum. Biz bu konuda
kapalı kapılar ardında çalışmalarımızı
yürütüyoruz. Yetiştirebilirsek ilan ede-
ceğiz, yoksa seçimden sonra. Bu gerçek
bir reformdur. Mutlak suretle gerçek-
leştirilmesi lazım. Aynı zamanda Tür-
kiye’nin varlığının da doğru noktalara
gelmesi lazım.” Gerçek değeri ortaya
koyacak değerleme şirketlerinin de dev-
reye girmesinin gerektiğini belirten Ne-
bati, “Gerçek değeri ortaya koyacak de-
ğerleme şirketlerinin de bu iş içinde ol-
duğu bir yapının artık yavaş yavaş Türk
gayrimenkul piyasasına girmiş olması
gerekiyor.” ifadesini kullandı.

KGF’DE EYT DESTEĞİ
Nebati, Kredi Garanti Fonu paketinde

yer alacak emeklilikte yaşa takılanların
(EYT) kıdem tazminatı ödemelerine
ilişkin destek konusundaki soru üzerine,
EYT düzenlemesinde kıdem tazminatları
için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Kıdem tazminatlarını emekli olanların
hesabına yatıracaklarını belirten Nebati,
“Vatandaşlarımıza diyoruz ki ‘sen rahat
ol, kıdem tazminatın hazır’ diyoruz.
Hiç pazarlığa falan girme işvereninle.
Senin kıdem tazminatını hesabına biz
yatıracağız. KGF paketinde bugün açık-
layacağız. Geri ödemeler oldukça iyi
şartlarda, 36 aya kadar bir ödeme vadesi
olacak. 6 aya kadar ödemesiz bir dönem.
Faiz oranları da oldukça düşük. KGF
paketine özel bankalarımızın büyük bir
kısmı ve katılım finans kurumlarımız
da iştirak edecekler.” Hazine ve Maliye
Bakanı Nebati, “(Ücret artışları ve EYT
düzenlemesi) Bu kararların, seçime yö-
nelik değil, tersine kazanımların va-
tandaşla paylaşıldığı bir dönem olarak
değerlendirilmesi lazım.” dedi. Bakan
Nebati, şunları söyledi: “Herkesten en-
flasyonla mücadelede elini taşın altına
koymasını istiyorum. Giyim ve ayakkabı
sektörü de indirimleri ocak ayına çekerek
bize katkı sağlayabilir.” Nebati, “Kur
korumalı mevduatın ulaştığı miktarın
pik noktası 1,47 trilyon lira. Bunun
toplam mevduat içindeki oranı yüzde
27.” ifadelerini kullandı. Hazine ve
Maliye Bakanı Nebati, “Bugün açıkla-
yacağımız KGF paketi ile ‘kredi bula-
mıyorum’ deme imkanı kalmadı. Paketin
yüzde 70’i KOBİ’lere gidecek.” dedi.
(AA)

Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati,
“(KGF’nin EYT desteği)
36 aya kadar vadesi, 6 ay
ödemesiz dönemi
olacak. Faiz oranları da
düşük. Bankalar ve
katılım finans kurumları
da iştirak edecek.” dedi.

İşverene 6 ay ödemesiz EYT kredisi!

Cep telefonunda
3 taksit izni

Ticaret Bakanlığı, Bankacılık
Düzenleme ve Denetleme Kuru-
munun düzenlemesine paralel, fi-
yatı 12 bin liranın üzerinde olan
cep telefonlarının satışlarında vade
süresini 3 ay olarak belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan
Perakende Ticarette Uygulanacak
İlke ve Kurallar Hakkında Yönet-
melikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik, Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girdi. Buna
göre, yenileme merkezleri veya yet-
kili satıcılarca gerçekleştirilen ye-
nilenmiş ürün niteliğindeki cep te-
lefonu satışları hariç olmak üzere
fiyatı 12 bin liranın üzerindeki cep
telefonu satışlarında vade sınırı 3
ay oldu.

(AA)

Tesla, Türkiye pazarına girmek istiyor

ABD ziyareti kapsamında hafta başında
teknoloji ve inovasyonun kalbinin attığı
Silikon Vadisi’ne giden Varank, Tesla’nın Fre-
mont Fabrikası’nda gerçekleştirdiği görüş-
melerin detaylarını paylaştı. Varank, Tesla’nın
dünya pazarındaki konumuna değinerek,
“Tesla otomotiv endüstrisinde geleceğin oto-
mobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm
dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalı-
şıyor. Çin’deki en büyük firmalardan bir tanesi,
Avrupa piyasasında Almanya’da kurduğu fab-
rikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına
da girmek istiyor.” dedi.

Şirketin Türkiye piyasasına gelmesiyle
ilgili görüşmeleri olduğunu belirten Varank,
“Tesla’nın şu anda şarj istasyonlarıyla beraber

Türkiye piyasasına girmekle ilgili faaliyetleri
devam ediyor. Aslında daha önce Türkiye’ye
geleceklerdi ama kendi iç değerlendirmele-
rinden dolayı süreç biraz daha uzadı.” diye
konuştu. Varank, Tesla’nın Türkiye’ye teknoloji
alanında yatırım yapmasını önemsediklerini
vurgulayarak, “Türkiye özellikle yatırım ve
AR-GE anlamında çok ciddi bir teşvik sistemine
sahip. ‘Gelin bundan istifade edin, yatırım
yapın’ dedik. Pazara girmek kendileri açısından
önemli ama bizim açımızdan da teknoloji ve
üretim yatırımı yapmaları önem taşıyor. Bun-
larla ilgili tekliflerimizi sunduk. Şu anda Tes-
la’nın halihazırda Türkiye’den tedarikçileri
var.” ifadelerini kullandı

“ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE 
GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEĞİZ”
Şirketin, Türkiye’nin tek tedarikçi olduğu,

sadece Türkiye’ye ürettirdikleri ürünlerinin
de olduğuna dikkati çeken Varank, şunları
kaydetti: “Böyle bir altyapıyı kullanmaları
bizim açımızdan önemli. Önümüzdeki dö-
nemde görüşmelere devam edeceğiz. Tüm
dünyadan global markaları ülkemize davet
ediyoruz. Otomotiv endüstrisinde olduğu
gibi farklı sektörlerde de bütün firmaları Tür-

kiye’ye yatırım yapmaya çağırıyoruz. Bildiğiniz
gibi Kovid-19 sonrasında, dünyada değer
zincirlerinde büyük bir değişim ve dönüşüm
yaşıyoruz. Batı ülkeleri farklı tedarikçi arayışı
içerisinde. Türkiye de en önemli alternatifler-
den bir tanesi. Bu manada Tesla ile de iş
birliği yapmak istiyoruz. Tekliflerimizi yaptık.”
Mustafa Varank, Türkiye’nin Tesla ile çalış-
malarının sadece otomotiv endüstrisiyle sınırlı
kalmadığını da belirterek, Tesla Üst Yöneticisi
(CEO) Elon Musk’ın ilk olarak Türkiye’ye
SpaceX roketlerini pazarlamak için geldiğini,
söz konusu ziyaretin ardından Türkiye’nin
Türksat 5A ve Türksat 5B uydularını SpaceX
aracılığıyla uzaya fırlattığını ve Türkiye’nin
SpaceX’in ilk müşterilerinden biri olduğunu

anımsattı. Varank, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile Elon Musk arasında samimi
bir ilişki olduğunu da belirtti.

Dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği
Fuarı CES 2023’e katılmak üzere geçtiğimiz
günlerde ABD’ye giden Varank, ülkedeki te-
masları kapsamında teknoloji ve inovasyonun
kalbinin attığı Silikon Vadisi’ni de ziyaret et-
mişti. Varank, Kaliforniya’daki en büyük
üretim tesislerinden biri olan Tesla’nın Fremont
Fabrikası’nda incelemelerde bulunmuş ve şir-
ketin geliştirdiği otomobiller ile üretim modeli
hakkında bilgi almıştı. Bakan Varank, Tesla
fabrikasına yaptığı ziyarette şirket yönetici-
leriyle de bir toplantı gerçekleştirmişti.

(AA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, ABD’li
elektrikli otomobil üreticisi
Tesla’nın Türkiye pazarına
girmek istediğini belirterek
bununla ilgili çalışmaların
devam ettiğini ifade etti.



6 12 Ocak 2023 Perşembe

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01764540

1- 6.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 10.800,00 TL. Geçici
Teminatlı Çalı Mah. 17 Eylül Caddesinde bulunan 1035 mülk nolu (Kah-
vehane 100,00 m², Açık Alan Kullanımı 84,11 m², Kapalı Sundurma
55,00 m²) Kahvehanenin 5 yıl  süre ile kiralanması işi,
2- 4.100,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 7.380,00 TL. Geçici Temi-
natlı Ataevler Mah. Yılmaz Akkılıç Cad. No:27 adresinde bulunan 36 mülk
nolu 42,00 m² dükkanın 5 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45
nci maddesine göre ayrı ayrı Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 25.01.2023 Çarşamba günü saat
14.00’de yapılacaktır. Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bü-
rosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 
İhalelere iştirak edecek şahısların;
a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 
b) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.), 
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Nüfus Cüzdan örneği, 
İhalelere iştirak edecek tüzel kişilerin;
a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 
b) 2023 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar
Odasına kayıtlı olduğuna dair belge, 
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde
Encümenimize müracaatları ilan olunur.
www.nilufer.bel.tr

Politika

“Meclis yapmazsa son 
sözü milli irade söyleyecek”
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan,
Anayasa değişikliği
teklifi konusunda 
“Şayet Meclisimiz
üzerine düşeni yerine
getirmezse son sözü
milli irade söyleyecek,
son kararı milletimiz
verecektir.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde
düzenlenen Uluslararası Ombudsmanlık
Konferansı’nda konuştu. Konferansın
hayırlara vesile olmasını dileyen Erdo-
ğan, değerlendirmeleriyle konferansa
katkı sunacaklara teşekkür etti. Erdo-
ğan, bu sene 10. yılına ulaşan Kamu
Denetçiliği Kurumunu ve Kamu Baş-
denetçisi Şeref Malkoç’u, bu anlamlı
programa vesile olduğu için tebrik etti.
Cumhuriyet’in, 100. yılının geride bı-
rakılıp Türkiye Yüzyılı diye isimlendir-
dikleri yeni asrına girmeye hazırlanılan
bir dönemde olunduğunu belirten Er-
doğan, bu tarihi süreçte her alanda ol-
duğu gibi insan haklarında da kendi-
lerine geçmişin tecrübeleri ışığında
yeni bir gelecek inşa etmenin çabasında
olduklarını söyledi. Bugünün dünya-
sında en çok konuşulan, tartışılan, gün-
demi en fazla meşgul eden hususların
başında insan haklarının geldiğine
işaret eden Erdoğan, yerel siyasetçi-
lerden medyaya, akademiden uluslar-
arası kuruluşlara kadar hemen herkesin
insan hak ve özgürlüklerinden bahset-
tiğini dile getirdi. Dünyanın birçok ye-
rinde insan haklarının muhafaza ve
müdafaasıyla ilgili toplantılar düzen-
lendiğini, kararlar alındığını, beyanatlar
verildiğini aktaran Erdoğan, ancak tüm
bunlar yaşanırken hayat hakkı dahil
insanların en temel haklarının göz göre
göre çiğnenmeye devam ettiğini vur-
guladı.

“VİCDANINI YİTİREN 
ÜLKELER GÖRDÜK”
Suriye’den Filistin’e, Yemen’den Ara-

kan’a, Türkistan’dan Afrika’ya kadar
dünyanın birçok yerinde insan hak,
hürriyet ve haysiyetini hiçe sayan ağır
ihlallere sürekli yenilerinin eklendiğinin
altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bizi birbirimize yakınlaş-
tırması, merhamet duygumuzu harekete
geçirmesi gereken krizler tam tersine
insanı insani değerlerden uzaklaştıra-
biliyor. Kovid-19 salgını, mülteci me-
selesi, bölgemizde patlak veren çatış-
malar, bu acı gerçeğin en çarpıcı ör-

nekleri olarak önümüzde duruyor. Ge-
lişmiş diye ifade edilen ülkelerin salgın
döneminde sadece kendilerini korumak
adına sergiledikleri bencillikleri bugün
utançla hatırlıyoruz. Aşı ve maske gibi
salgınla mücadelede ihtiyaç duyulan
tıbbi malzemelerin nasıl bir rekabet
unsuru haline dönüştürüldüğünü halen
unutmadık. Hatta bu süreçte kendi
halkları içindeki dezavantajlı kesimleri
dahi hizmet yelpazesinin dışında tu-
tacak kadar vicdanını yitiren ülkeler
gördük.” Salgının da etkisiyle kültürel
ırkçılık, yabancı karşıtlığı ve İslam düş-
manlığı gibi nefret suçlarının özellikle
Batı toplumlarında korkunç boyutlara
ulaştığını belirten Erdoğan, bazı medya
kuruluşları ve siyasetçilerin de söylem-
leriyle bu nefret iklimini körükledik-
lerine, adeta ateşe benzin döktüklerine
şahit olduklarını söyledi.

“BAZI ÜLKELER, TÜRK 
ADALETİNDEN KAÇAN 
HAYDUTLARIN SIĞINAĞI 
HALİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyon-

larca Müslüman’ın temel özgürlükle-
rinin ayaklar altına alındığı, ifade hür-
riyeti kisvesi altında kutsallarının aşa-
ğılandığı, inançlarının bir tehdit kaynağı
olarak gösterildiği vahim bir tabloyla
karşı karşıya olunduğunu ifade etti.
Kimi zaman medya kimi zaman siya-
setçiler kimi zaman da bizzat devlet
tarafından ötekileştirilen bu toplum
kesimleri için İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’ndeki kayıtlı haklarını
kullanmanın giderek zorlaştığını dile
getiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Hemen
her gün gazetelerde ibadethaneleri, ya-
bancılara ait iş yerlerini, sivil toplum
kuruluşlarını hedef alan bir şiddet ey-
leminin haberini okuyoruz. Dahası göç-
menlere ve yabancılara yönelik nefret
suçları ya görmezden geliniyor ya so-
ruşturulmuyor ya da örtbas ediliyor.
Gerek insan haysiyetini korumakla gö-
revli uluslararası kuruluşlar gerekse

her fırsatta demokrasi ve insan hakları
dersi veren kimi ülkeler, maalesef bu
hak ihlalleri karşısında derin bir sus-
kunluk içinde.” Kendi güvenlik ve re-
fahları dışında hiçbir şeyi önemseme-
yenlerin çifte standardının artık fiyakalı
sloganlarla, yasak savma türünden ta-
vırlarla örtülemeyecek hale geldiğini
belirten Erdoğan, “Benzer bir durum
doğrudan insanımızın hayatına kıymış,
kan dökmüş, sivillere yönelik terör ey-
leminde bulunmuş teröristler için de
geçerlidir. En temel insan hakkı olan
yaşam hakkına kasteden eli kanlı caniler,
siyasi sığınmacı bahanesiyle korun-
makta, hiçbir hukuki tahkikata uğra-
madan hayatlarını özgürce sürdürebil-
mektedir. Üzülerek ifade etmek isterim
ki bugün NATO’da, Avrupa Konseyinde
veya BM çatısı altında beraber oldu-
ğumuz bazı ülkeler, Türk adaletinden
kaçan haydutların sığınağı haline dö-
nüşmüştür.” değerlendirmesini yaptı.

“TIPKI KANSER HÜCRESİ 
GİBİ BÜNYEYİ SARACAKTIR”
Terör suçlularının yargıya hesap

vermesi konusunda maalesef kayda
değer ve somut sonuçlar doğuran hiçbir
çaba harcanmadığını belirten Erdoğan,
“Bilindiği gibi 15 Temmuz gecesi 252
vatandaşımızı katleden, Meclisimizi ve
Cumhurbaşkanlığı binasını bombalayan
FETÖ’nün elebaşı, Amerika’daki mali-
kanesinden örgütünü yönetmeye devam
ediyor. Haklarında kırmızı bültenle
arama kaydı olan PKK terör örgütü
militanları Avrupa’nın göbeğinde polisin
himayesinde örgüt paçavraları eşliğinde
protesto düzenleyip vatandaşlarımıza
ve temsilciliklerimize saldırabiliyor.”
dedi. Kısa süre önce Fransa’nın başkenti
Paris’te yaşanan hadiselerin bunun en
son örneğini teşkil ettiğine işaret eden
Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bölücü örgüt mensupları sadece so-
kakları, arabaları ve mağazaları ateşe
vermekle kalmamış, saldırılarını özel-
likle işindeki gücündeki insanımızın

canına kastetmeye kadar götürmüş-
lerdir. İyi terörist-kötü terörist ayrımının
yanlışlığını bir kez daha gösteren bu
olayların terörle mücadelede yeni bir
dönemi başlatmasını ümit ediyorum.
Şimdiye kadar Türkiye’nin bölücü ör-
gütün uzantılarına karşı sınırları içinde
ve ötesinde yürüttüğü haklı mücadeleye
şaşı bakanların, bundan sonra hatala-
rının farkına varacaklarına inanıyorum.
Avrupa’da yuvalanan terör yandaşlarına
karşı tedbir almakta geç kaldıkları her-
gün tehlike daha da büyüyecek tıpkı
kanser hücresi gibi bünyeyi saracaktır.”
Erdoğan, Türkiye’nin teröre karşı kararlı
mücadele yanında ihtiyaç sahiplerine
el uzatmasıyla da örnek bir duruş ser-
gilediğini belirterek, “Çatışma bölge-
lerinden kaçan 3,5 milyonu Suriyeli
başta olmak üzere 4 milyonu aşkın
mazlum ve mağdura biz kucak açtık.
Kapımıza gelip ülkemize sığınan hiç
kimseyi zorla geri göndermedik. Suriyeli
Türkmenler kadar Kobanili Kürtlere,
Halep’teki, İdlib’deki ve Suriye’nin diğer
bölgelerindeki Arap kardeşlerimize de
sahip çıktık. Suriye’deki çadır kentlerde
hayata tutunmaya çalışan mazlumlara
yardım götürürken kimsenin inancına,
kökenine bakmadık.” diye konuştu. Er-
doğan, “Terörden temizleyerek emni-
yetli hale getirdiğimiz bölgelere şimdiye
kadar ülkemizden yaklaşık 550 bin sı-
ğınmacı geri dönmüştür.” dedi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Afganistan’da
son dönemdeki özellikle başörtülü kız-
ların üniversitelerde, okullarda oku-
tulmasını engelleme anlayışını gayri-
insani, gayri İslami buluyoruz. Kızlar
eğitim öğretimini almalıdır. Onlara
mani bir şeyi kimse İslam’la bize ta-
nımlamasın, anlatmasın. İslam böyle
bir şeyi kabul etmiyor.” dedi. Erdoğan,
Anayasa değişikliği teklifi konusunda
“Şayet Meclisimiz üzerine düşeni yerine
getirmezse son sözü milli irade söyle-
yecek, son kararı milletimiz verecektir.”
açıklamasında bulundu.

(AA)

“Sinan Ateş cinayeti bütün boyutlarıyla soruşturuluyor”

Adalet Bakanı Bozdağ, gazete, televizyon
ve ajansların Ankara temsilcileriyle Dikmen
Hakimevinde, 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı
gerçekleştirdi. Kovid-19 salgını döneminin ar-
dından Cumhurbaşkanlığı bakımından da ha-
reketli bir yıl olduğunu bildiren Bozdağ, 6. Yargı
Paketi’nin gündeme alındığını, kadına yönelik
şiddetle mücadele konusunda yeni reformların
hayata geçirildiğini anlattı. Bozdağ, kadına
yönelik şiddetle mücadeleye yönelik yapılan
yasal düzenlemelere ilişkin şunları söyledi:
“Kadına yönelik şiddetle mücadele hem Bakan-
lığımızın hem de Cumhurbaşkanımızın, hükü-
metimizin değişmez ve değiştirilmez gündem
maddeleri arasında yerini almaktadır. Bu kap-
samda kasten öldürme suçunun kadına karşı
işlenmesi halini nitelikli öldürme olarak dü-
zenledik ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
yaptırımıyla karşıladık. Bunun dışında kasten
yaralama, işkence, eziyet ve tehdit suçlarının
kadına karşı işlenmesi halini, suçun nitelikli

halleri arasına alarak bunların da cezalarını art-
tırdık. İlk defa ısrarlı takibi müstakil bir suç
haline getirdik ve kadınlarımızın ısrarlı taciz
karşısında korunması için yeni bir reformu
hayata geçirdik. Ayrıca kasten yaralama, ısrarlı
takip, işkence, eziyet ve çocukların cinsel istismarı
suçlarından mağdur olan ve vekili bulunmayan
her bir insanımıza ücretsiz avukat tutulması
imkanını getirdik.”

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ
Bozdağ, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür

Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine
ilişkin soru üzerine, soruşturma kapsamında
13 kişi hakkında tutuklama kararı veril-
diğini, 3 kişi için adli kontrol tedbiri
uygulandığını söyledi. Olayla ilgili
bir kişinin ise halen arandığını
aktaran Bozdağ, “Şu an tetiği
çektiği belirtilen kişi aranıyor
ama kimlik bilgileri net. Onunla
ilgili kolluk kuvvetleri ve Cum-
huriyet Başsavcılığı birlikte ça-
lışıyorlar. İnşallah yakın bir za-
manda o da kolluk güçle-
rimiz tarafından
yakalanıp
adalete tes-
lim edile-
cek. Yani
bu konu-

da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve kolluk
güçleri, büyük bir titizlik ve itinayla soruşturmayı
yürütmektedir.” dedi. Bozdağ, şöyle devam etti:
“Bu konu, bütün boyutlarıyla soruşturuluyor.
Karanlıkta kalan hiçbir yön olmayacaktır ve
konu her yönüyle aydınlatılacaktır. Bundan da
kimsenin şüphesi olmamalıdır. Yargı işliyor, bu-
rada yargının ilk günden beri yaptıklarına
bakılırsa kolluğun yaptıklarına bakılırsa meselenin
üzerine ciddiyetle gidildiği çok açık ortada. Ama
buna rağmen bu konu üzerinden de bir istismar
siyaseti üretiliyor. Bu da fevkalade yanlış bir
şey. Yani burada kolluğun yapması gerekir. Ve-
yahut da yargının yapması gerekir. Yapmadığı
bir şeyi kimse iddia edemez. Çünkü araştırılması

gereken her konu araştırılır ve elde edilen
delillere göre de soruşturma yürüyor.” Bakan
Bozdağ, tetikçi olduğu iddia edilen kişinin
yurt dışına çıkıp çıkmadığına ilişkin soruyu
ise “Yani şu anda bir bilgi yok bu yönde
elimizde. Resmi yollardan çıkması mümkün

değil, hakkında yakalama kararı olduğu
için resmi yollardan çıktığına dair hiçbir veri

yok. Ama kaçak yollardan çıkmış
olabilir mi? Ona dair de

şu anda elimizde bir
bilgi yok. Arama ta-
rama titizlikle yürü-

tülüyor.” diye ce-
vapladı.

( A A )

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
Sinan Ateş cinayetine ilişkin,
“Bütün boyutlarıyla
soruşturuluyor. Karanlıkta kalan
hiçbir yön olmayacak, her yönüyle
aydınlatılacak. Kimsenin şüphesi
olmamalı, yargı işliyor.”
değerlendirmesinde bulundu.

Başörtüsüne
anayasal güvence
teklifi komisyona
geliyor

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz,
başörtüsüne anayasal güvence teklifinin,
gelecek hafta TBMM Anayasa Komis-
yonunun gündemine alınacağını belirtti.
Yılmaz ve AK Parti Grup Başkanvekili
Özlem Zengin, başörtüsüne Anayasal
güvence teklifine ilişkin MHP TBMM
Grubu’nu ziyaret ederek MHP Grup Baş-
kanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed
Levent Bülbül ile görüştü. Basına kapalı
görüşme yarım saat sürdü. Yılmaz, ziya-
retin ardından yaptığı açıklamada, “Ana-
yasa değişikliği teklifinin bundan sonraki
sürecinin nasıl yürütüleceği konusunda
MHP grup başkanvekili arkadaşlarımızla
yaptığımız istişarede, milletimizin de-
ğerlerini temsil eden başörtüsüyle ilgili
düzenleme, milletimizin değeri olan
ailenin korunmasına yönelik düzenlemeyi
önümüzdeki hafta Anayasa Komisyo-
nunun gündemine alınması konusunda
mutabakata vardık.” diye konuştu. Ko-
nunun, bir zamanlar dar alanda siyaset
yapmak isteyen siyasetçiler tarafından
sorun olarak getirildiğini söyleyen Yılmaz,
“Daha önce başörtüsü konusunda yapılan
Anayasa değişikliğini Anayasa Mahke-
mesinden geri çevirdiler ama iklim, mev-
sim değişti; temel hak ve hürriyetlerin
düzenleme konusu olamayacağı aşikar
olmasına rağmen yasa değişikliği teklifi
verilmesi zorunda kalındı. Niçin? Millet
uzlaşma, birlik beraberlik bekliyor. Aynı
ailede hem başörtülüsü hem de başı açığı
var ama bunların birbirine mesafeli ba-
kabilmesi mümkün değil. Gelecek dö-
nemde bu konuyu milletimizin günde-
minden tamamen çıkaracağız. 85 milyon
bunun arkasında, hiç şüpheniz olmasın.”
ifadelerini kullandı.

“HERKESİN DESTEĞİNİ 
BEKLİYORUZ”
Milletin, başörtüsüne anayasal güvence

teklifine destek verdiğini dile getiren
Yılmaz, şöyle devam etti: “Şu ana kadar
açıkça ‘Biz buna karşıyız.’ diyeni gördünüz
mü? Hayır, milleti temsil eden hiçbir par-
tinin, milletin değerlerini temsil eden iki
maddelik Anayasa değişikliği teklifine
‘hayır’ diyebilmesi mümkün değil. Çünkü
millet bunu bekliyor. Bundan sonra milletin
tamamına hitap etmek lazım. Bundan
sonra milletin tamamının desteğini almak
lazım. AK Parti ve MHP olarak da önü-
müzdeki dönemde milletimizin talebi
neyse o doğrultuda hareket edeceğiz. Ana-
yasa değişikliği teklifi şimdiden hayırlı
olsun. Herkesin desteğini bekliyoruz.” Dü-
zenlemenin, 400’ün üzerinde oyla Mec-
lis’ten geçmesini beklediklerini vurgulayan
Yılmaz, “Meclis’ten geçince bu Anayasa
değişikliği yayınlanır ve toplumumuzun
gündeminde de çıkmış olur ancak 360 ila
400’ün altında kalırsa Sayın Cumhurbaş-
kanımızın bu Anayasa değişikliği teklifini
referanduma sunmaktan başka alternatifi
kalmaz ama inanıyoruz ki temel hak ve
hürriyetlerin halkoyuna sunulmaması
esastır. Temel hak ve hürriyetlerin kanun
konusu olmaması da esastır. Bütün par-
tilerin, milletten talimat alırlarsa bu deği-
şikliği destekleyeceklerini düşünüyoruz.”
değerlendirmelerinde bulundu. (AA)



712 Ocak 2023 Perşembe

BURSA ULUABAT II KISIM ARAZİ 
TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE BURSA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ 
KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BURSA ULUABAT 2. KISIM ARAZİ TOPLULAŞTIRMA ve TİGH PROJESİ yapım işi 4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup,
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/1458916
1- İdarenin
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE BURSA DİĞER 

ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU 
İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : DUAÇINARI MH. ANKARA CD. 221 16372 
YILDIRIM/BURSA

c) Telefon ve faks numarası : 2243605000 - 2243605023
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı : BURSA ULUABAT II KISIM ARAZİ TOPLULAŞTIRMA
ve TİGH PROJESİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : A-Grubu (19500 ha düzenleme alanı içerisinde arazi 

toplulaştırma mühendislik işleri) B-Grubu (500 km 
stabilize kaplamalı tarla içi yol ve birim fiyat 
teklif cetvelinde verilen diğer tarla içi geliştirme 
hizmetleri inşaat işleri)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bursa İli, Karacabey İlçesine bağlı Harmanlı, 

Seyran, Canbaz, Subaşı, İnkaya, Karakoca, Muratlı, 
Hürriyet, Taşpınar, ve Nilüfer İlçesine bağlı Badırga, 
Çaylı, Konaklı, Büyükbalıklı, Gökçe Mahalleleri,

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 900 (DokuzYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün 

içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.02.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) : DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-ARAZİ TOPLULAŞTIRMA 

VE TİGH ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu-
lanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat
dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece
EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen konsorsi-
yum beyannamesi.
4.1.6. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yük-
lenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşün-
dükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarı-
sından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda banka-
lar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunma-
yan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilanço-
sunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bi-
lançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriter-
lerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterle-
ridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların bel-
gelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerin-
den yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini
sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlaya-
mayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler.
Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterle-
rinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması
yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bede-
lin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere
ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan
önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablo-
sunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul
edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihale-
nin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları
sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerin-
den yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen be-
delin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mü-
hendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif
Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin as-
gari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere veril-
miş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100
ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında
kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sıra-
sında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde
gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edi-
len tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlana-
rak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami
oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu
yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alı-
narak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları he-
saplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
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İŞ GRUBU BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER
A ve B Grubu İşler İçin Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek 

sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler
A Grubu İşler İçin Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek 

sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya 
tüzel kişiler veya arazi toplulaştırma mühendislik hizmet işi 
deneyimi olan hizmet sunucuları

B Grubu İşler İçin AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri veya Arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme
kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler

İŞ GRUBU MEZUNİYET BELGESİ / DİPLOMA
A ve B Grubu İşler İçin Ziraat veya Harita Mühendisi
A-Grubu İşler İçin Ziraat veya Harita Mühendisi
B-Grubu İşler İçin Ziraat veya Harita veya İnşaat Mühendisi

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Azami Fiyat Dışı
Oran Oran Unsur Puanı

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINA GİREN PAFTALARIN TARANARAK, 1,95% 3,35% 1,25
PARSELLERİN SAYISALLAŞTIRILMASI, TAPU KAYITLARININ 
BİLGİS. GİRİLMESİ, TAPUYA ŞERH VERİLMESİ, ALAN KONTROLÜ
VE ÇİZİMİ, KADASTRO KONTROLÜNÜN YAPILMASI, TAPU 
KAYITLARININ CAD/CBS ORTAMINDA EŞLEŞTİRİLMESİ
MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (10-30 cm ÇAPINDA) 0,02% 0,04% 0,01
TOPRAK ETÜT VE DERECELENDİRME HARİTASININ 1,03% 1,77% 0,66
HAZIRLANMASI, ONAYI, ASKI VE İLANI VE CBS ORTAMINA 
AKTARILMASI, HARİTALARININ ÇOĞALTILMASI
MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (30-50 cm ÇAPINDA) 0,06% 0,09% 0,04
ÖNCEDEN HİÇ PLANI YAPILMAMIŞ SAHANIN BLOK 0,24% 0,41% 0,15
PLANLAMASININ YAPILMASI (SULAMA VE DRENAJ PLANI 
VAR İSE 0,40 ÇARPAN İLE ÇARPILIR.)
MAKİNA İLE AĞAÇ KESME VE SÖKME (50-80 cm ÇAPINDA) 0,13% 0,22% 0,08
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE ARAZİ ETÜDÜ, 0,95% 1,63% 0,61
İŞLETME MÜLAKATLARININ YAPILMASI
ESKİ PARSEL SINIRLARININ DÜZELTİLMESİ 0,28% 0,48% 0,18
(ANLARIN KALDIRILMASI)
MÜLAKATLARIN DEĞERLENDİRİLİP PARSELASYON 1,48% 2,54% 0,95
PLANIN YAPILMASI
TARLA İÇİ YOL YAPIMI (4,00 m GENİŞLİK) ŞARAMPOLSÜZ 0,46% 0,78% 0,29
PLANLAMA SONUCU OLUŞAN PARSELLERE AİT LİSTELERİN 2,5% 8,7% 3,24
TANZİMİ, PARSELASYON PLANLAMASININ BİLGİSAYARDA 
ÇİZİMİ VE AHŞAP KAZIKLA ARAZİYE APLİKE EDİLMESİ
TARLA İÇİ YOL YAPIMI (6,00 m GENİŞLİK) ŞARAMPOLSÜZ 0,51% 0,87% 0,32
KESİNLEŞEN ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI PROJESİ SONRASI 2% 6,9% 2,57
YENİ PARSELLERİN AHŞAP KAZIK İLE APLİKE EDİLMESİ, 
ARAZİ SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMESİ, AYIRMA ÇAPI VARSA 
DOSYASININ HAZIRLANMASI, TEKNİK DOSYANIN KADASTRO 
KONTROLÜ VE TAPUDA TESCİL İŞLEMLERİ, YENİ TAPU 
SENETLERİN DÜZENLENMESİ
TARLA İÇİ YOL YAPIMINDA HENDEK AÇILMASI (Tek Taraf İçin) 1,62% 2,78% 1,04
BLOK KÖŞE NOKTALARININ TESPİTİ VE BETON TAŞ GÖMÜLMESİ 0,02% 0,04% 0,01
KIRILMAMIŞ VE ELENMEMİŞ ÇAKILLI MALZEME İLE STABİLİZE 5,05% 9,38% 3,22
YOL DOLGU VE TABAN MALZEMESİ TEMİNİ
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELERİNDE ELBİRLİĞİ 0,67% 1,15% 0,43
MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
STABİLİZE MALZEME İLE TEMEL VE ALT TEMEL HAZIRLANMASI 29,6% 54,97% 18,9
1/5000 ÖLÇEKLİ FOTOGRAMETRİK GÖRÜNTÜLERİN 0,32% 0,55% 0,2
KIYMETLENDİRİLMESİ VE ORTOFOTO HARİTALARIN ÜRETİLMESİ
STABİLİZE MALZEMENİN FİGÜRESİ 1,73% 2,97% 1,11
STABİLİZE MALZEME SERİLMESİ, SIKIŞTIRILMASI 3,04% 5,21% 1,94
YOL GEÇİDİ (Q400 mm) 5,50 m 0,74% 1,27% 0,47
YOL GEÇİDİ (Q400 mm) 7,50 m 0,98% 1,67% 0,62
STABİLİZE VE DOLGU MALZEMESİ NAKLİ 10,65% 18,26% 6,8
MAKİNE İLE PATLAYICI MADDE KULLANMADAN 3,82% 6,54% 2,44
SERT KAYA KAZILMASI (SERBEST KAZI)
MAKİNE İLE YUMUŞAK VE SERT KÜSKÜLÜK KAZILMASI 3,87% 6,64% 2,47
(SERBEST KAZI)
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KENT REHBERi
n Polis İmdat
n Jandarma İmdat
n Yangın İhbar
n Orman yangını ihbar
n Acil Servis
n Bilinmeyen Numaralar
n Zabıta

112
112
112
112
112    
11811
444 1 600

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

270 50 00
270 55 72

POLİS

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

261 57 07
261 57 08

GARNİZON

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

185
186
187
121
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma
n Şehirlerarası Otobüs Terminali 
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

366 02 02
243 36 63
220 31 19
329 23 15
451 21 50
272 16 00
413 27 37
221 80 69
220 88 47
544 09 48

KÜLTÜR MERKEZLERİ

12 Ocak
2023
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6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilebilir.
14.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları 
A-Grubu Arazi Toplulaştırma İşleri, B-Grubu Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri İşleri (İhale
konsorsiyumlara açık olarak yapıldığı için; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme
mühendislik hizmet işi deneyimi olan hizmet sunucuları, İş deneyimlerini Düzenleme
Sınır Krokileri, Fen Kayıtları, Yeşil Defter, Yapılan İşler Listesi, vb. belgelerle tevsik
edeceklerdir.) dir.
14.2. Bu işlere ait benzer işler

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları
Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebli-
ği’nin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” kat-
sayısı “1,00” olarak belirlenmiştir. 16.07.2015 tarihli ve 29418 sayılı T.C. Resmi Gazete ‘de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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İŞ GRUBU BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER
A ve B Grubu İşler İçin Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım 

işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren 
gerçek veya tüzel kişiler

A Grubu İşler İçin Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini 
tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya 
tüzel kişiler veya arazi toplulaştırma mühendislik hizmet işi 
deneyimi olan hizmet sunucuları

B Grubu İşler İçin AXX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri veya 
Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım 
işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren 
gerçek veya tüzel kişiler

Gürsu Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü ekiplerinin, Ka-
zıklıköy Mahalle meydanın-

da bulunan caminin bah-
çesinde yaptığı düzenle-
meyle, mahallelinin ortak
yaşam alanındaki ihtiyaç-
ları giderilmiş oldu. “Ka-

zıklıköy Mahalle muhtarı-
mızın ve mahalle sakinle-
rimizin talepleri üzerine
oluşturduğumuz bu alan,
mahalle sakinlerimizin top-
lumsal yaşam alışkanlıkla-
rına cevap veren bir yapı
oldu” diyen Gürsu Belediye
Başkanı Mustafa Işık, “Ka-
zıklıköy Mahalle’mizin
Cami’sinde yaptığımız dü-
zenlemeyle, hemşehrileri-
mizin taleplerini yerine ge-
tirmiş olduk. Mahallemizin
ortak yaşam alanında, ber-
beri ve daha sonra mahalle
sakinlerimizin kendilerinin
belirleyeceği şekilde ekle-
yeceği çay ocağı da olacak
küçük bir sosyal yaşam
alanı oluşturmuş
olduk. Mahalle-
mize hayırlı
o l s u n ”
d e d i .
Ka-

zıklıköy meydanındaki Camii bah-
çesinde oluşturulan yapı bünye-
sinde; lavabolar, berber yer al-
makta olup eklenecek çay ocağıyla
da mahalle sakinlerinin sosyal
yaşam alanı olarak kullanacağı
bir alan oluşmuş oldu. Kazıklı-
köy’e parke taşı yatırımı da yap-
tıklarını anlatan Başkan Mustafa
Işık, “ Daha önce köyümüze parke
taşı döşemiştik, bu işlem de 1
milyonluk bir yatırımı oluştur-
muştu. Köy halkımız parke taş-
larından ve sağladığı konfordan
oldukça memnun kaldı ve o es-
nada da camimizde bu yatırıma
başladık. Burası da toplam 1 mil-
yonluk bir yatırım. Toplamda Ka-
zıklıköy’e 2 milyonluk bir yatı-
rımla yeni alanlar kazandırmış
olduk” diye konuştu. (İHA)

2 milyonluk

yatırım

Gürsu Kazıklıköy’e 

Gürsu Belediyesi’nce mahallelerin
ihtiyaçları ve mahalle sakinlerinden gelen
talepler doğrultusunda yapılan çalışmalar
çerçevesinde, Kazıklıköy Camii’nde yeni
bir hizmet alanı oluşturuldu.

Devlet hastanelerinde yaşanan yo-
ğunluğu gidermek amacıyla randevusunu
iptal etmeyenler için başlatılan uygulama
etkisini göstermeye başladı. Bursa’da,
uygulama öncesini kapsayan 12-23 Aralık
tarihlerinde gerçekleşmeyen randevu sa-
yısı 52 bin 434 iken uygulamanın hayata
geçmesi ile 26 Aralık- 6 Ocak tarihleri
arasında gerçekleşmeyen randevu sayısı
yaklaşık yüzde 25’lık bir düşüş ile 39
bin 588’lere kadar geriledi.

‘BAŞKALARININ 
HAKKINA GİRMEYİN’
Uygulamanın Bursa’da kamu has-

tanelerinde randevu yükünü önemli öl-
çüde azalttığını ifade eden Bursa İl
Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz,
”Sağlık sisteminin hasta kabul etme
kapasitesi konusunda sorunu yok fakat
alınan ama iptal edilmeyen randevular
zorlaştırıyor. Vatandaşlarımıza bu ko-
nuda daha duyarlı davranmaları konu-
sunda bir kez daha rica ediyorum. Bizler
hastanelerimizde ihtiyacı olan ve ran-
devusu olmayan vatandaşlarımızı da
elimizden geldiğince geri çevirmemeye
çalışıyoruz. Lütfen aldığınız randevuları
gelemeyecekseniz iptal edin, diğer va-

tandaşlarımızın hakkına girmeyelim”
şeklinde konuştu.

(Bülten)

Sağlık Bakanlığı’nın hayata
geçirdiği ve Merkezi Hekim
Randevu Sistemi’nden (MHRS)
randevu alıp, randevusuna
gitmeyenlere aynı branştan 
15 gün randevu alamamayı
içeren uygulamayla birlikte
Bursa’da iki haftalık süreçte
gerçekleşmeyen randevu
sayısında yüzde 25’lık bir
düşüş sağlandı.

Müeyyide sonuç veriyor randevuya gelmeyen hasta azalıyor

Orhaneli’de kaza
kurbanı itfaiyeciler
için mevlit okutuldu

Orhaneli’de bir yıl önce göreve
giderken geçirdikleri trafik kaza-
sında yaşamını yitiren 4 itfaiyeci
için mevlit okutuldu.

Orhaneli Durdubey Camisi’nde
öğle namazı öncesi düzenlenen
mevlit programına, İl Müftüsü Ya-
vuz Selim Karabayır, Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı
Muhammed Emin Tarım, Orhaneli
Belediye Başkanı Ali Aykurt, ilçe
protokolü, hayatını kaybede itfai-
yecilerin yakınları, itfaiye men-
supları ve vatandaşlar katıldı. Na-
maz çıkışında Orhaneli Belediyesi
tarafından lokma dağıtımı ger-
çekleştirildi. Belediye Başkanı Ay-
kurt, yaptığı açıklamada, “Bu dün-
yada güzel karakterleri ile gönlü-
müzde iz bırakan kardeşlerimizi
rahmetle yad ediyoruz. Şehitleri-
mizin bizlere emaneti olan ailele-
rinin her zaman her koşulda yan-
larındayız. Bundan sonraki süreçte
de yanlarında olmaya devam ede-
ceğiz.” ifadesini kullandı. Bursa-
Orhaneli kara yolunda 11 Ocak’ta
Nalınlar Mahallesi’ndeki trafik ka-
zasına müdahale etmek için yola
çıkan ekibi taşıyan itfaiye aracı
şarampole devrilmiş, itfaiye çavuşu
İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil,
destek personeli Aydın Doğru ve
Yunus Akşit yaşamını yitirmişti.

(AA)

BTB laboratuvar ve
depoculuk hizmetini
Bandırma’ya taşıdı

Bursa Ticaret Borsası tarafın-
dan, tarım ürünleri ticaretinin ko-
laylaştırılması, geliştirilmesi ve
ülke tarımına katma değer sağla-
mak amacıyla kurulan Laboratuvar
ve Depoculuk A.Ş., Bandırma’da
açtığı yedinci şubesi ile yetkili sı-
nıflandırıcı hizmet ağını genişlet-
meyi sürdürüyor.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa
TB) tarafından, 5300 Sayılı Tarım
Ürünleri Lisanslı Depoculuk Ka-
nunu çerçevesinde kurulan Labo-
ratuvar ve Depoculuk Anonim Şir-
keti, ülkemizde her geçen gün ge-
lişen ürün ihtisas borsalarının en
önemli ayağı olan yetkili sınıflan-
dırıcılıkta kaliteli hizmet anlayışını
Balıkesir’in Bandırma ilçesine ta-
şıdı. Referans yetkili sınıflandırıcı
olarak, Toprak Mahsulleri Ofisi
(TMO) Ürün Teknoloji ve Labo-
ratuvar Şube Müdürlüğü yetkilileri
tarafından gerçekleştirilen yetkili
sınıflandırıcı lisans denetimlerinin
başarıyla tamamlanmasının ar-
dından, Ticaret Bakanlığı’nca ve-
rilen lisans ile Bursa Ticaret Borsası
Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş.,
Bandırma şubesinde bölge üreti-
cisine yetkili sınıflandırıcı hizmeti
vermeye başladı. (İHA)
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Ömrünün yarısından fazlasını İsrail hapishane-
lerinde geçiren 66 yaşındaki Filistinli Kerim
Yunus, 40 yıl aradan sonra tattığı özgürlüğü
“tarif edilemez bir duygu” olarak tanımlıyor.
Fetih hareketi üyesi Yunus, 1983’te henüz 26
yaşında bir üniversite öğrencisiyken tanıştı İs-
rail hapishaneleriyle. O dönem yasaklı olan
“Fetih hareketine mensup olmak”, “silah bulun-
durmak” ve “İsrail askerini öldürmek” suçlama-
larıyla cezaevine giren Yunus hakkında, önce
idam cezası verildi daha sonra bu müebbet
hapse çevrildi. Yunus, İsrail cezaevlerinde geçir-
diği uzun yılların ardından 5 Ocak’ta tahliye
edildi. Yunus, demir parmaklıklar ardındaki 40
senesini ve serbest bırakıldığı gün yaşadıklarını
AA muhabirine anlattı. İsrail güçlerinin, ceza-
evinden çıkacağı günkü tutumlarına değinen
Yunus, “Serbest bırakılmamı bir tür askeri ope-
rasyona dönüştürdüler. Serbest kalacağım gün
koğuşa sanki çıkartma yaptılar ve hemen apar
topar koğuştan çıkmamı istediler.” dedi. Nor-
malde mahkumların cezaevi kapısından ser-
best bırakıldığına işaret eden Yunus, kendisinin
tahliyesinde ise İsrail güçlerince sabaha karşı
koğuştan alındığını ve rahatsız edici tavırlarla
arabaya bindirildiğini, 5 dakikada bir arabanın
yan yollara saptığını, değişik bir rota izlediğini
anlattı. Bir süre devam eden yolcuğun ardından
bilmedikleri bir yere ulaştıklarını belirten
Yunus, şöyle devam etti: “Beni bir yerde indirip
otobüs kartı verdiler, emanetlerimi teslim et-
meden, otobüs durağının yolunu göstererek,
oradan evime yalnız gitmemi söylediler. Hava
karanlıktı, otobüs durağına gittim orada bazı
Filistinli işçileri gördüm. Onlardan cep telefon-
larını rica ettim. Kendimi tanıttığımda bana
çok sıcak davrandılar, etrafımda toplanıp bana
yiyeceklerini içeceklerini ikram ettiler. Ailemi
aradım, yarım saat sonra beni almaya geldiler.”

“AĞAÇLARI VE YEŞİL OTLARI 
40 YILDIR GÖRMEMİŞTİM”

Serbest kaldığında hissettiklerini tarif etmesini
kolay olmadığını dile getiren Yunus, şunları
kaydetti: “Bıraktığından tamamen farklı bir
dünyaya dönünce insan çok farklı ve garip duy-
gulara kapılıyor. Özgürlüğün tadını çıkarmaya
çalıştım. İstediğin zaman istediğin yere gidebili-
yorsun, kimse seni izlemeden ya da yanında
yörende dolaşmadan istediğini yapabiliyorsun,
kelepçesiz dolaşabiliyorsun. Bunlar 40 yıldır
hissetmediğim duygular. Ağaçları ve yeşil otları
40 yıldır görmemiştim. Yalnızca demir parmak-
lıklar, kapılar, beton duvarlar, dikenli teller...
Alıştığımız ve gördüklerimiz yalnızca bunlardı.
Asfaltta ya da toprak yolda yürümek bile benim
için ilginç oldu. Kişinin, uzun yıllar hapis haya-
tından sonra özgürlüğü ve insan olduğunu his-
setmesi yeni ve tarifi zor duygular.”
İsrail cezaevinde “kesintisiz en uzun süre kalan”
Filistinli, İsrail baskısı ve ziyaret kısıtlamaları
nedeniyle akrabalarından bir nesille hiç tanışa-
madığını söyledi. Şimdiye kadar binlerce kişinin
kendisini ziyaret ettiğini aktaran Yunus, “Akra-
balarımdan bir nesli hiç görmemiştim. Onlarla
cezaevinden çıktıktan sonra tanıştım. Tüm kar-
deşlerim, ben cezaevine girdikten sonra evlendi
dolayısıyla yeğenlerimi ve onların çocuklarını
hiç görmedim. Sokakta görsem tanımazdım.
Maalesef İsrail Cezaevleri İdaresi, yalnızca bi-
rinci derecede yakınların ziyaretine izin veriyor.
Bu nedenle onlarla ancak hapishaneden çıktık-
tan sonra tanışabildim.” diye konuştu. (AA)

40 yıl sonra “tarifsiz”
özgürlüğü yaşıyor

Fransa’nın başkenti Paris’teki Gare du
Nord tren istasyonunda bir kişinin bıçaklı
saldırısı sonucu 1’i polis 5 kişi yaralandı.
Hauts-de-France Bölgesel Ekspres Ulaşımı-
nın (TER) Twitter hesabından yapılan açık-
lamada, Gare du Nord’da bıçaklı bir
saldırganın alandaki yolculara saldırarak
çok sayıda kişiyi yaraladığı belirtildi. Sağlık
ekiplerinin alandaki yaralılara müdahale
ettiği, etkisiz hale getirilen zanlının ise
alandan götürüldüğü bildirildi. Açıkla-
mada, bir süre kesintiye uğrayan tren se-
ferlerinin yeniden başladığı bilgisine yer
verildi. (AA)

Paris’te tren garında
bıçaklı saldırı

Türkiye raporunda kritik
2023 güncellemesi

ABD Kongresi Araştırma Servisi, 22
Aralık 2022’de Jim Zamotti ve Clayton
omas imzasıyla yayımladığı ve 30 Aralık
2022’de bazı eklemeler yaptığı “Türkiye:
Arka Plan ve ABD ile İlişkiler” raporunu 9
Ocak’ta güncelledi. ABD Dışişleri Sözcü-
sü’nün geçen hafta özellikle Türkiye’nin
Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yapıcı rol oyna-
masına ilişkin takdir edici ifadelerinin
ardında Washington’un Türkiye’ye yönelik
tavrındaki değişikliğin bir işareti de Kon-
greden geldi. Kongre, iki ülke ilişkileri
üzerine Aralık 2022’de yayımlanan rapo-
runun dilinde yumuşatmalar yaptı ve iki
ülke arasındaki sorunlu konulara ilişkin
bazı detayları çıkararak raporu yeniden ya-
yımladı.

RAPORUN GİRİŞİNDEKİ 
İFADELERİN BİR KISMI 
YUMUŞATILDI
Aralık 2022 raporunun girişinde yer

alan “Erdoğan’ın hükmü ve Türkiye’nin kur
krizi” başlığı metinden çıkarılırken, 2021’de
Türkiye’de kurun yükselmesine ilişkin “Ülke,
önemli bir enflasyonla karşı karşıya iken
konvansiyonel ekonomi teorilerine karşın
Erdoğan, Türkiye’nin Merkez Bankasına
faiz oranlarını düşürmesi için baskı yaptı.”
ifadesi metinden çıkarıldı. Bunun yerine
enflasyon ve kurdaki yükselişinin “Belki de
kısmen Erdoğan’ın faiz oranlarını görece
düşük tutma konusundaki alışılmışın dı-
şındaki politikasından kaynaklandığı” ifadesi
eklendi. “Ek olarak bazı gözlemciler, Erdoğan
yönetiminde özgür ve adil seçimlerin yapılıp
yapılamayacağını veya Erdoğan’dan memnun
olmayan bazı destekçilerinin gerçekten mu-
halefet partilerine oy verip vermeyeceğini
tartışıyor. Bazı kaynaklar, Erdoğan’ın sağ-
lığının yerinde olup olmadığını da sorgulu-
yor.” ifadeleri de raporun girişinden tamamen
çıkarıldı.

Türkiye’nin dış politikası ve stratejik
yönelimine ilişkin bölümde, “1952’de NA-

TO’ya katıldığından bu yana Türkiye’nin
dış politika rotasının, Batı’ya en az yönelik
olduğu” değerlendirmesi raporun güncel
halinden tamamen atıldı.. “AK Parti’nin
MHP ile ittifakı dolayısıyla dış politikada
milliyetçi bir yaklaşım edindiği” ve “Türki-
ye’nin geçmişte hem bölgesel güç olması
hem de büyük güçlerin rekabetinin sahnesi
haline gelmiş olmasının” dış politikada mil-
liyetçi eylem ve söyleme, “neo-Osmanlı an-
latısına katkı sağladığı” iddialarına da raporun
güncel kısmında yer verilmedi. ABD Başkanı
Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım”
olarak nitelemesi ve ABD yönetiminin Tür-
kiye’de demokrasi, insan hakları ve hukukun
üstünlüğüne vurgu yaptığı ifadeleri de ra-
pordan çıkarıldı. Güncellenmiş metinde,
“Türkiye’nin gelecekteki dış politika rotası,
kısmen Türk liderlerinin Batılı güçlerle ge-
leneksel güvenlik ve ekonomik ilişkilerde
kendilerini ne ölçüde kısıtlanmış hissettik-
lerine ve başka küresel ilişkiler kurarken
gerilim veya ilişkileri koparma riskini almaya
ne kadar istekli olduklarına bağlı olacaktır.”
denildi. Öte yandan 9 Ocak’ta güncellenen
rapora, “seçim sonuçlarının dış politika
üzerindeki etkisinin az olacağına” dair bir
kısım eklendi. Raporda, 2023 seçimlerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka birinin
seçilmesi durumunda toplumda ve siyasi
partilerdeki milliyetçi duyguların Suriye,
Irak, PKK terörizmi, Yunanistan, Kıbrıs,
Akdeniz ve Ege sorunları ile Rusya ve Uk-
rayna’ya yaklaşımı bakımından farklı bir
rota çizilmesinin süreci oldukça zora soka-
cağına işaret edildi. Muhalefetin cumhur-
başkanlığı seçimini kazanması durumunda
iç politika ve ekonomi politikalarında belirli
ölçüde bazı değişikliklerin olabileceği, yeni
seçilmiş cumhurbaşkanının Erdoğan kadar
Batı’nın aksine karar alma riski almayacağının
beklenebileceği ifade edildi. Aralık 2022 ra-
porunda yer almayan ve sonradan eklenen
değerlendirmede, şunlar kaydedildi: “Yeni,
denenmemiş bir Türk hükümeti, gücünü
çeşitli uluslararası aktörlere gösterme veya
koalisyonun parçası olan seçmeni yatıştırma
konusunda baskı hissederse, Erdoğan’ın
iddialı çıkışlarına denk çıkışlar yapmaya ça-
lışabilir. Aksi takdirde koalisyon içinde fikir
birliği eksikliğiyle karşı karşıya olan bir
cumhurbaşkanı, dış politika konusunda
daha pasif hale gelebilir.”

S-400 ALIMIYLA İLGİLİ 
DEĞERLENDİRME
30 Aralık 2022’de yayımlanan raporda,

Türkiye’nin S-400 alımına kapsamlı bir bö-
lüm ayrıldı. Burada, Türkiye’nin S-400 alı-
mının arkasında şu 3 iddiaya yer verildi:

“Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye ara-
sında Patriot sistemine ilişkin teknoloji
paylaşımı konusunda anlaşma olmaması,
muhtemelen Türkiye’nin 2013’ten 2015’e
kadar Çin’den hava savunma sistemi satın
alma girişiminde başarısız olması dahil olmak
üzere, ABD’den başka hava savunma seçe-
neklerini değerlendirmeye olan ilgisine katkıda
bulunmuştur. Türkiye’nin Patriot yerine S-
400 alma kararında başka faktörler etkili
olmuş olabilir. Bunlardan biri; Türkiye’nin
yabancı silah kaynaklarını çeşitlendirme ko-
nusundaki bariz arzusudur. Bir diğeri ise
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 2016
darbe girişiminde bazı Türk askeri personelince
kullanılanlar gibi, ABD menşeli uçaklara karşı
savunmaya olan olası ilgisidir.” 9 Ocak’taki
güncellenen raporda da bu kısımların tamamı
metinden atıldı. Aralık 2022 raporunda, Tür-
kiye’nin F-16 talebine ve Kongrenin bu du-
ruma muhalefetine kısaca değinilirken; 9
Ocak’taki güncellemede de Türkiye’nin NATO
içerisindeki değerine, Rusya-Ukrayna Savaşı
bağlamında Avrupa’nın güvenliği için önemine
vurgu yapıldı. Güncellenen raporda, Kongrenin
itirazlarına karşılık ABD Dışişleri Bakanlığının,
Türkiye’nin Ukrayna’ya verdiği destek bakı-
mından önemli bir caydırıcı güç olduğuna
dair değerlendirmesine yer verildi.

ABD’NİN TÜRKİYE İLE 
İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ 
KONUSUNDAKİ 
DEĞERLENDİRMELER
Aralık 2022 raporunda, “ABD ve NA-

TO’nun Stratejik Değerlendirmeleri” baş-
lıklı bölümde, Türkiye ile Batı arasındaki
tansiyonun artma ihtimaline karşı
ABD’nin İncirlik’e alternatif olarak Ürdün,
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan
ve Romanya gibi yerlerde askeri varlığını
artırması tavsiyesinde bulunulurken, gün-
cellenen metinde bu değerlendirme çı-
karıldı. Bunun yerine Türkiye’nin Ukray-
na-Rusya Savaşı’nda Rusya’nın işgalini
kınadığını, boğazları Rus savaş gemilerine
kapattığını, Moskova’nın Ukrayna top-
rakları üzerindeki iddialarını reddettiğini
ve Ukrayna ordusuna hem insansız hava
araçları hem de zırhlı personel taşıyıcılar
tedarik ettiği bilgilerine yer verildi. Aralık
2022 raporunda, Türkiye’nin Finlandiya
ve İsveç’in NATO’ya katılmasındaki rolüne
değinilmezken, güncellenen raporda Kıbrıs
ve Doğu Akdeniz hidrokabron sahaları
konusundaki ihtilaflara yer verilmedi.
Aralık raporunda, ABD’nin Türkiye ile
ilişkilerinin geleceği konusundaki seçe-
neklerine ilişkin değerlendirmeler de gün-
cel rapordan tamamen çıkarıldı.

ALTILI MASA DETAYI
Aralık 2022 raporuna yapılan bir diğer

müdahale de Türkiye’de 6 muhalefet parti-
sinin ittifakına yönelik detayların çıkarılması
oldu. CHP ile bazı muhalefet partilerinin,
2023 genel seçimleri için yasama, yürütme,
yargı üzerindeki etkilerini güçlendirmek
üzere geniş bir muhalefet platformu kur-
duğunu ve bunların arasında daha önce
AK Parti hükümetlerinde görev alan Ahmet
Davutoğlu ile Ali Babacan’ın da yer aldığı
ifadeleri, güncellenen raporda yer almadı.
Aynı raporda, Türkiye’de iç politik gelişmeler
kısmında Osman Kavala’nın serbest bıra-
kılması talebinde bulunan Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesinin çağrısına destek
veren batılı büyükelçilere “istenmeyen kişiler”
olarak ilan edileceklerine dair Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’dan aldıkları uyarıya yer ve-
rilirken, bu konuya güncellenen rapor met-
ninde yer verilmedi. Güncellenen raporda,
iç politikayla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Er-
doğan, hatırı sayılır bir halk desteğiyle,
250’den fazla kişinin öldüğü ve binlerce ki-
şinin yaralandığı darbe girişimini Fetullah
Gülen hareketinin düzenlediğini savunuyor.
Hükümete sadık güçler ve yurttaşlar, or-
dunun içinde bir grup personelin devletin
kontrolünü ele geçirmek için kalkıştığı (Tür-
kiye’nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesini ve
Parlamento binasını hedef alan hava saldı-
rılarını içeren) girişimini engelledi. Türki-
ye’deki bazı önde gelen muhalif isimler, Er-
doğan’ı muhalefeti bastırmak ve gücü pe-
kiştirmek için başarısız darbe girişimini
planlamak, kontrol etmek ve/veya kullan-
makla suçladı.” Aralık 2022 raporunda iç
politikayla ilgili kısımda, HDP’nin PKK terör
örgütü ile iltisakı nedeniyle kapatılması için
Anayasa Mahkemesine yapılan başvuruya
ve ABD yönetiminin buna verdiği tepkiye
yer ayrıldı. Güncellenen raporda söz konusu
kısım çıkarılarak, “Bu arada Türk makamları,
ABD’nin de terör örgütü olarak tanımladığı
PKK teröristlerine karşı aralıksız çabalarını
sürdürdü. Bu çabalar, Irak ve Suriye’de PKK
ve PKK bağlantılı grupları hedef alan Türk
askeri operasyonlarını içermektedir.” denildi.
Türkiye’de kur yükselişine yönelik Aralık
2022 raporunda, “Kur Krizi” başlığıyla kap-
samlı bir bölüm ayrılıp geniş bir analiz ya-
pılırken; güncellenen metine, “Büyük Eko-
nomik Zorluklar” başlığıyla ekonominin
genel durumuna dair kısa bir özet konuldu.
Aralık 2022 raporunda, seçime ilişkin bek-
lenti ve anketlere yer verilmezken, güncel
metinde açık kaynaklardaki bazı anket ve
olası muhalefet adaylarına da değinildi.
(AA)

ABD Kongresi, Türk-
Amerikan ilişkileri
üzerine Aralık 2022’de
yayımladığı raporu
güncelledi, iki ülke
ilişkilerinde olumsuz
etki yapabilecek ifade ve
değerlendirmeler
rapordan çıkarıldı.

Son Kral İkinci Konstantinos’a resmi tören yok

Başbakanlık açıklamasında, Başba-
kan Kiryakos Miçotakis başkanlığında
ilgili bakanların katılımıyla yapılan top-
lantıda cenaze törenine ilişkin kararlar
paylaşıldı. Açıklamada, eski Kral için
“sivil vatandaş” olarak cenaze töreni
düzenleneceği bildirildi. İkinci Kons-
tantinos’un, eski Kraliyet ailesi men-
suplarının defnedildiği ve eski yazlık
Kraliyet Sarayı Tatoi’a defnedileceği ak-
tarılan açıklamada, cenaze töreninde
hükümeti Kültür ve Spor Bakanı Lina

Mendoni’nin temsil edeceği belirtildi.
Açıklamada, cenaze törenine katılmak
üzere yurt dışından gelecek resmi ko-
nuklar için ilgili protokol kurallarının
uygulanacağı kaydedildi.

CENAZENİN NASIL 
YAPILACAĞI TARTIŞMAYA 
YOL AÇMIŞTI
Yunanistan’ın son Kralı İkinci Kons-

tantinos’un cenaze töreninin nasıl ya-

pılacağı ülkede tartışmaya neden ol-
muştu. Yunan basınındaki haberlere
göre, eski Kral’ın ailesi, cenaze töreninin
“eski devlet başkanına” uygun şekilde
yapılmasını talep etmişti. Bu fikre karşı
çıkanlar ise “Kral” unvanının kendisinden
1973’teki ve 1974’teki referandumlarla
alındığını ve Kral’ın Yunan vatandaşlı-
ğından da çıkarıldığını belirterek resmi
tören olamayacağını savunmuştu.

Başkent Atina’nın Paleo Psihiko sem-

tinde Haziran 1940’ta dünyaya gelen
İkinci Konstantinos, 1964’ten Yuna-
nistan’da monarşinin referandumla kal-
dırıldığı 1973’e kadar “Yunanistan Kralı”
unvanını taşımıştı. 1974’teki ikinci re-
ferandumla Yunanistan’daki Krallık re-
jimi nihai olarak kaldırılmıştı. Eski Kral,
Aralık 1967’de ülkedeki Albaylar cun-
tasının diktatör rejimine karşı düzen-
lediği hareketin başarısızlıkla sonuç-
lanmasının ardından yurt dışına çıkmıştı.
Yunan hükümeti, 1994’te eski Kral’ı
Yunan vatandaşlığından da çıkarmıştı.
İtalya ve İngiltere’de yaşayan İkinci
Konstantinos, son yıllarında ise Yuna-
nistan’da yaşamayı tercih etmişti. Kra-
liyet mülkünün kamulaştırılması ne-
deniyle tazminat talep eden eski Kral’a
Yunan devleti, 2003’te 13 milyon av-
ronun üzerinde tazminat ödemişti.

(AA)

Yunanistan’da önceki
akşam 82 yaşında hayatını
kaybeden ülkenin 
son Kralı İkinci
Konstantinos’un resmi
törenle defnedilmemesine
karar verildi.
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Cumhuriyet’in 100. yılında dev
organizasyonlar Türkiye’de

Türkiye, Cumhuriyet’in 100.
yılında sporda birbirinden önemli
uluslararası orga-
nizasyonlara ev
sahipliği
yapa-
c a k .

29 Ekim 2023’te 100’üncü yıl dö-
nümünü kutlayacak
Türkiye Cumhuriyeti,

bu sene;
f u t b o l ,
atletizm,
v o l e y -
b o l ,
hentbol,

cimnas-
t i k ,

güreş, judo, tekvando, halter, bi-
siklet, atıcılık, tenis, buz pateni,
eskrim, satranç, oryantiring, atlı
sporlar, okçuluk, triatlon, salon
hokeyi, motor sporları, curling,

kick boks, muaythai, bi-
lardo ve sutopu branşla-

rında öne çıkan orga-
nizasyonları düzen-

leyecek. Spor ya-
tırımlarıyla

tesisleş-
m e d e
önem-
li aşa-

malar kayde-
den Türkiye,

bugüne dek dü-
zenlediği önemli

organizasyonları da
başarıyla gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali,
Avrupa Salon Atletizm Şampi-

yonası, Okçuluk Salon Avrupa
Şampiyonası, Artistik Cimnastik
Avrupa Şampiyonası, Dünya Ar-
tistik Bilardo Şampiyonası, Ae-
robik Cimnastik Avrupa Şampi-
yonası ve Dünya Motokros Şam-
piyonası, Türkiye’nin bu yıl dü-
zenleyeceği önemli organizas-
yonlar arasında yer alıyor.  (AA)

UEFA Şampiyonlar Ligi
finali, Avrupa Salon
Atletizm Şampiyonası,
Okçuluk Salon Avrupa
Şampiyonası, Artistik
Cimnastik Avrupa
Şampiyonası, Dünya
Artistik Bilardo
Şampiyonası, Aerobik
Cimnastik Avrupa
Şampiyonası ve Dünya
Motokros Şampiyonası,
öne çıkan uluslararası
organizasyonlar arasında
yerini alıyor

Gazze’de aylar önce kurulan ve farklı yaş-
lardan 40 kişiden oluşan takım, İsrail ablukası
nedeniyle çeşitli engellerle karşılaşıyor. Takıma
antrenörlük yapan İbtisam Nasr, boksla ilgi-
lenmenin özgüvenini artırdığını ve zorlukla
mücadele azmini kamçıladığını söyledi. Filis-
tin’deki ilk kadın boks takımının antrenörlerinden
olduğunu belirten Nasr, “Tüm toplumsal eleş-
tirilere rağmen boksa bir ilgi ve talebin olduğunu
gördük.” dedi. Çeşitli yaş gruplarından yaptıkları
elemelerle bir takım oluşturduklarını, boksta
uluslararası organizasyonlara katılacak bir
seviyeye gelmek istediklerini aktaran Nasr,
Gazzeli kadınların her spor dalında faaliyet gös-
termesini arzu ettiklerini dile getirdi. Filistinli
kadınları spor yoluyla hayata daha dirençli hale
getirmek ve dışarıda karşılaşabilecekleri tehlikelere

karşı savunma mekanizmalarını güçlendirmek
istediklerini vurgulayan Nasr, sportif faaliyetlerle,
“Filistin’i gururlandırmayı” hedeflediklerini ifade
etti. Tüm kadın üyelerin haftada birkaç gün fi-
ziksel kondisyon ve boks antrenmanına katıldığını
belirten Nasır, sporcuların rekabet turlarına da
tabi tutulduğunu kaydetti.

BAŞLANGIÇTA 
KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR
Takımın kurucusu ve antrenörü Üsame

Eyyüb de ilk olarak 2017 yılında evinde bir
yer tahsis ederek, kız çocuklarına boks eğitimi
vermeye başladığını söyledi. İlk dönemlerde
17 yaş altı kızlara boks eğitimi verdiğini ak-
taran Eyyüb, çevresinden aldığı destek ve
cesaretle bu sporu daha geniş bir alanda
sürdürmeye başladığını anlattı. Boks eğitimini
Gazze sahilinde ve diğer açık alanlarda sür-
dürdüğünü ve bu durumun halk tarafından
iyi karşılandığını dile getiren Eyyüb, yıllar

önce Gazze’de onlarca kişinin katıldığı “ka-
dınlar boks şampiyonası” düzenlediklerini
de aktardı. Eyyüb, “Uzmanlık ve deneyim
birikimi, Filistin Boks Federasyonunda bizi
bu spor için bir kadın takımı kurmayı dü-
şünmeye itti. Fiili olarak da üyelik kapısını
aralayarak, genç kadınlara ve daha büyük
yaş gruplarına da eğitim vermeye başladık.”
dedi. Gazzeli kadınların spora katılımını,
her açıdan karşılaştıkları zor yaşam koşulları
ve baskılar ışığında onlar için önemli bir
çıkış noktası olarak gördüğünü ifade eden
Filistinli antrenör, kadın boks ekibinin kar-
şılaştığı zorluklarla ilgili de şunları söyledi:
“Kadın sporlarına yönelik halkın bir kısmının
kadın boksunu eleştiren görüşü, ilk engeldir.
Ayrıca (İsrail) işgali, bölgesel ve uluslararası
katılımımıza engel teşkil etmekte ve yabancı
uzmanlıktan yararlanmamızı engellemek-
tedir.” İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin
yaşadığı Gazze Şeridi’ni 2006’dan bu yana
kara, deniz ve havadan abluka altında tutu-
yor.(AA)

Filistin’in Gazze Şeridi’nde
kurulan ilk kadın boks takımı,
yerel ve uluslararası
müsabakalara katılmayı
hedefliyor.

Gazze’de ilk kadın boks takımı, 
uluslararası müsabakalara katılmak istiyor

Timsah 
salonda

çalıştı
Bursaspor, hazırlık çalışma-

larını sürdürüyor. Yeşil-beyazlı
takım salonda kuvvet ve güç ça-
lıştı. Devre arası çalışmalarını
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisle-
ri’nde sürdüren Bursaspor, sabah
saatlerinde günün ilk antren-
manını gerçekleştirdi. Teknik
Direktör İsmail Ertekin gözeti-
minde yapılan idman ısınma ha-
reketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı
futbolcular, kuvvet ve güç ça-
lışmaları yaparak günün ilk id-
manını tamamladı. Bursaspor
hazırlıklarını akşam saatlerinde
yapacağı antrenman ile sürdü-
recek. (İHA)



Ege’de saklı 
bir masal köyü: 

İzmir'e 120 kilometre mesafedeki
Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, milattan
önce 750 yılından bu yana yerleşim yeri
olarak kullanılıyor. Yüksekliği 2 bin met-
reyi geçen Bozdağ'a sırtını dayayan ve
karşısındaki ovaya hakim konumu ne-
deniyle tarihte tehditlere karşı güvenli
bir merkez olan Birgi, su kaynakları ve
verimli topraklarıyla binlerce yıldır yaşam
alanı olarak varlığını sürdürüyor.

UYGARLIKLARIN 
KESİŞTİĞİ YER
Birgi'de Frig ve Lidya uygarlıkları,

Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve
Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları
Beyliği ve Osmanlı döneminin izleri bu-
lunuyor. Aydınoğulları zamanında oluşan
mimari dokusunu koruyan Birgi, 2012
yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici
Listesi'ne alındı. Yaklaşık 700 yıldır tarihi
görüntüsü bozulmayan Birgi'de bugün
de evler kendi coğrafyasının toprak ve
ağaç türleri ile doğal taşları kullanılarak
inşa ediliyor. İki katlı binalar, zemini
taş, üst kat ve tavanları ahşap olacak
şekilde yapılıyor. Evlerdeki sofalar ve

dışa yönelik kafesli pencereler mimarinin
en belirgin özellikleri arasında yer alıyor.
Mahalleyi gezenler, 700 yıl öncesinin
mimari izlerini taşıyan evler arasında
tarihsel bir deneyim yaşıyor.

AYDINOĞLU BEYLİĞİ'NE 
BAŞKENTLİK YAPTI
Bizans'tan kalan eserle-

rin titizlikle restore edil-
mesi, Aydınoğlu Meh-
met Bey'in 1307 yılın-
da kenti aldıktan son-
ra başkent olması, o
dönem inşa edilen
cami ve konakların ko-
runuyor olması, Os-
manlı döneminde zen-
ginleşerek bugüne ulaşan
kent dokusu, Cumhuriyetle bir-
likte de kuruluşun izlerini taşıması,
Birgi'yi özel kılan etmenler olarak sayı-
lıyor. Bölgede dimdik duran ve sol dış
duvarında aslan heykelini taşıyan, büyük
mermer bloklarla yapılmış 700 yıllık
Aydınoğlu Mehmet Bey Camisi, Bi-
zans'tan kalan eski yangın kulesi ile
daha birçok tarihi yapı ziyaretçilerin il-
gisini çekiyor. Türk yerleşim tarihinin
Selçuklu'dan beyliğe, Osmanlı'dan gü-
nümüze zengin mirasını başarıyla ta-
şıyan Birgi, dizi ve filmler için de doğal
stüdyo işlevi görüyor. Söz konusu ma-
hallede ayrıca Kanuni Sultan Süleyman
döneminde yaşayan ve büyük İslam
alimlerinden biri olarak kabul edilen
İmamı Birgivi Mehmet Efendi'nin de
yaşadığı belirtiliyor. Birgi, bu yönleriyle
Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüt-
tüğü çalışma kapsamında geçen ay mer-
kezi İspanya'nın başkenti Madrid'de
bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Tu-
rizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı
"2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine
alındı. Dünyadaki 12 ülkeden toplamda
32 köyün yer aldığı listede, Türkiye'den
sadece Birgi bulunuyor. Yöre halkı Bir-
gi'nin, bu sayede bilinirliğinin artacağına
ve turizmde hak ettiği yere kavuşacağına

inanıyor. Belde statüsünde olduğu dö-
nemde Birgi'de belediye başkanlığı yapan
Cumhur Şener, AA muhabirine, tarih
ve kültürel değeri yüksek olan beldede
kesintisiz bir yaşamın hüküm sürdüğünü
söyledi. Kendilerinin de bu tarihi ve

kültürel değerleri koruyup, bakı-
mını yaparak gelecek kuşak-

lara aktarmaya çalıştıkla-
rını vurgulayan Şener,

Birgi'nin her yönüyle
özel olduğunu belirtti.
Şener, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı ve yerel
yönetimlerin yürüttü-

ğü çalışmayla Birgi'nin
Birleşmiş Milletler Dün-

ya Turizm Örgütü tarafın-
dan dünyanın en iyi köyle-

rinden biri seçildiğini hatırlatarak,
bu anlamda onur duyduklarını aktardı.
Şener, yörenin tarihiyle ilgili şu bilgileri
paylaştı: "Birgi 1308 yılında Aydınoğlu
Mehmet Bey tarafından fethediliyor ve
ondan sonra Aydınoğlu Mehmet Bey
Cami inşa ediliyor. Birgi'nin gerek
turizm yönüyle, gerek ekonomik
yönüyle güçlü olduğu bir dönem
beylikler dönemi. İzmir, Aydın
ve Manisa o ticari güçlülü-
ğün içinde buradan yö-
netiliyor. O
y ö n ü y l e
Aydınoğ-
lu Bey-
l i -

ği'nin başkentliğini yaptığı dönemden
sonra 1426'ya kadar önemini devam
ettirerek koruyor. 1426'da Osmanlı İm-
paratorluğu'na katılan son beylik. Ondan
sonra aynı önem devam ediyor. Birçok
eser daha gerçekleşiyor. Anıtsal yapıları
çok yoğun, sivil mimarlık örneği yapıları
çok yoğun. Taş ve ahşabın kullanıldığı
ender yerlerden bir yerleşim. Cumhu-
riyet döneminde de birçok önemli hiz-
metleri var. 1996 yılında tamamı ko-
ruma altına alınıyor." Şener, kendisinin
de hem meclis üyesi hem de belediye
başkanı olarak bu süreçlerin içinde bu-
lunduğunu ifade ederek, 2004 yılında
Birgi'de geniş kapsamlı restorasyon sü-
recinin başladığını anımsattı. Birgi'nin
yüzde 80'ini projelendirdiklerini anlatan

Şener, Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı

ve İzmir
valile-

ri-

nin büyük desteğini aldıklarını söyledi.
TURİZMDE HAK ETTİĞİ YERE 
GELECEĞİNE İNANILIYOR
Şener, BMDTÖ kararının Birgi'de bir

turizm hareketi başlatacağını vurgula-
yarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Biz
göreve geldiğimizde Birgi'de konaklamak
mümkün değildi. Şu anda yüze yakın
yatak sayısına sahip 8-10 pansiyonu-
muzla çok kaliteli hizmet veriliyor. Tu-
rizmden yavaş yavaş pay almaya başladı
ama biz Birgi'nin bozulup, turizm ha-
reketi içinde boğulmasını da istemi-
yoruz. Birgi korunmalı ancak turizmden
gerekli payı da almalı. Birgi'de bir de
inanç turizmi var. Vatandaşlarımız İma-
mı Birgivi vasıtasıyla buraya geldiğinde
kültür turizminin içinde buluyorlar
kendilerini veya kültür turizmi için
geldiklerinde İmamı Birgivi hazretle-
rinin kabrini ziyaret ediyorlar. Şu an
en sakin dönemler, önümüzdeki gün-
lerden itibaren hızlı bir hareketlilik
olur, sokaklar cıvıl cıvıl olur. Tarihi ve

kültürel değerlerin içinde bir Os-
manlı kültürünü burada yaşar-

lar." Tarihi bir konağı tu-
rizme kazandırmaya ça-

lışan Salim Gülten
de dokusu ve

özgün mi-
m a r i -

siyle
b e n -

z e r s i z
olan Birgi'nin

dünyanın en iyi
köyleri arasına

girmesiyle
haklı bir gu-

rur yaşa-
dıklarını

söyledi.
(AA)

Özellikle Aydınoğulları
Beyliği döneminden
kalan mimari dokusunu
koruması sayesinde
Birleşmiş Milletler
Dünya Turizm
Örgütünün (BMDTÖ)
açıkladığı "2022
Dünyanın En İyi
Köyleri" listesine giren
Birgi, ziyaretçilerini
zamanda yolculuğa
çıkarıyor.
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Kuraklık ile
mücadele eden
Türkiye’nin 
5.gölü İznik
Gölü'nde su
çekilmesi
korkutucu
boyutlara ulaştı.
Ocak ortası
olmasına rağmen
halen beklenen
yağışın düşmemesi
göldeki su
seviyesinin kritik
seviyenin de altına
düşmesine 
sebep oldu.

Türkiye’nin beşinci büyük gölü olan
İznik Gölü'nde kuraklıktan dolayı mey-
dana gelen çekilme korkutucu boyutlara
ulaştı. Özellikle göle kıyısı olan Çakırca
Mahallesi'nde 400 metreye yakın çe-
kilme yaşandı. Çekilme yaşanan büyük
alanda vatandaşların gezmesi dikkat
çekti.

FABRİKALARA KISITLAMA
İznik Gölü’nde yaşanan çekilme son-

rasında sürekli gündeme gelen İznik Gö-
lü’nden Gemlik ilçesindeki bazı fabrikalara
çekilen suya bir süre önce Devlet Su İşleri
(DSİ) yasak getirdi. Göl su seviyesinin
kritik eşiğin de altına düştüğünü tespit

eden DSİ, Gemlikteki tesislere gönderdiği
yazıyla göl su seviyesinin maksimum
85,50 metre olması gerektiği, en düşük
seviyenin ise 83,30 olması gerektiği be-
lirtilerek, teknik inceleme sonrası şu anki
seviyenin kritik seviyenin çok altında ol-
duğunu; gölden kullanılan suyun derhal
durdurulması gerektiği belirtildi. (İHA)

Dünyanın
En İyi 

32 Köyü
Listesi’nde


