
Yenişehir Hava-
limanı’nın aktif
hale getirilmesi

için çaba gösteren
isimlerin başında gelen

AK Parti Bursa Milletve-
kili Dr. Mustafa Esgin,

Konuyla ilgili, “Yenişehir’de
başlayan Diyarbakır seferlerin-

den sonra, Gaziantep uçuşlarının da
yeniden başlaması için temas-
larımız yoğun şekilde de-
vam ediyor. Yakında bu
ilimize de seferlerin baş-
lamasını bekliyoruz. 

Bursa’yı güney-kuzey ekseninde kesen
tüm derelerde ıslah çalışmaları gerçekleştiren
Büyükşehir Belediyesi, Setbaşı Köprüsü’nün
altında kalan bölümlerdeki ıslah çalışmalarının
önceki yıllarda tamamlandığı Gökdere’nin,
Setbaşı DSİ Tesisleri ile Maksem Köprüsü
arasında kalan bölümündeki ıslah çalışma-
larına hız verdi. n 4. sayfada

Gökdere daha güvenli
hale geliyor! 

Köyler yaşam merkezleriyle
yeniden hayat buldu 
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Bursa’da saat başı 
1 yangın çıkıyor

Yerli otomobil Togg’a
talep yağıyor!

3. Diyanet 
İşleri Başkanı 
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Bursa’da yaşanan ve
Türkiye’yi dehşete
düşüren ‘teyze
dehşeti’nde soruşturma
tamamlandı. Çöp evde
bakımsız halde bulunan
çocuğun teyzesi
hakkında, “kişiyi
hürriyetten yoksun
kılma”, “ihmalli
davranışla kasten adam
öldürmeye teşebbüs” ve
“çocuğa karşı eziyet
suçlarından” 30 yıl 6 aya
kadar hapis istendi.

Bursa’da çöp evde bakımsız halde
bulunan çocuğun teyzesi hakkında,
“kişiyi hürriyetten yoksun kılma”,
“ihmalli davranışla kasten adam öl-
dürmeye teşebbüs” ve “çocuğa karşı
eziyet suçlarından” 30 yıl 6 aya kadar
hapis istemiyle hazırlanan iddianame
mahkemece kabul edildi. Nilüfer,
Görükle Sakarya Mahallesi’nde dai-
renin kirasını ödemediği gerekçesiyle
hakkında icra takibi başlatılan ve
evin 21 Temmuz 2022 Per-
şembe günü tahliyesi sıra-
sında kapısı kilitli odada
9 yaşındaki yeğeni bakım-
sız halde Kamuran Pınar
A. hakkındaki soruşturma
tamamlandı. Teyze hak-
kında “İhmali davranışla
kasten adam öldürmeye
teşebbüsten” 15 yıla, “ço-
cuğa karşı eziyetten” 8
yıla ve “kişiyi hürriyetin-
den yoksun kılma” su-

çundan da 7 yıl 6 aya kadar toplamda
30 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen
iddianame, Bursa 10. Ağır Ceza Mah-
kemesince kabul edildi.

TEYZESİNİ, ANNESİ 
OLARAK BİLİYORDU
İddianamede ifadesine yer verilen

sanık Kamuran Pınar A, müşteki Ya-
semin’in ablası olduğunu, yeğeninin
8-9 aylık olduğu zamandan beri yan-
larında kaldığını, iddia edildiği gibi

zorla onu almadıklarını ileri sürdü.
Mağdur çocuk C.M.A. Antalya’da

alınan ifadesinde, teyzesini an-
nesi olarak bildiğini anlattı.
Evde teyzesiyle mutlu oldu-

ğunu aktaran çocuk, son
zamanlarda paralarının kal-
madığını, teyzesi ve kuze-
ninin kendisinden gizli bir

şeyler yediğini, suların ke-
sik olmasından dolayı hiç
banyo yapmadıklarını ifa-
de etti. C.M.A, teyzesi ve

kuzeninin çöp atmama ta-
kıntısı olduğunu, o nedenle
dairenin çöp ev olduğunu,
evde yatarak vakit geçirdi-
ğini anlatarak teyzesinin
ara sıra kendisine vurdu-
ğunu belirtti. Bazen ceza
olarak kendisini tek ayak
üzerinde beklettiklerini dile

getiren C.M.A, tırnakla-
rının neden kesilmediğini
hatırlamadığını, saçlarını
ise kendisine yakıştığı

için uzattıklarını kaydetti. Çocuğun
annesi Yasemin A’nın eski eşi U.Ç. de
kadının evli oldukları dönemde bir
erkek çocuğuna hamile olduğunu an-
cak bebeği düşürdüğünü kendisine
söylediğini, C.M.A’nın oğlu olduğunu
düşündüğünü anlattı. İddianamede
Kamuran Pınar A’nın kızı E.Z.A’nın
18 yaşından küçük olması nedeniyle
soruşturmasının ayrı yürütüleceği
aktarıldı.

“BULUNMASAYDI ÖLEBİLİRDİ”
İddianamede sanık hakkında

düzenlenen sağlık raporuna da de-
ğinilerek, Kamuran Pınar A’nın suç-
ları esnasında ceza sorumluluğunu
etkileyecek herhangi bir akıl hastalığı
ve zayıflığının saptanmadığı ifade
edildi. Savcılığın talebi üzerine Ak-
deniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli
Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca
tanzim edilen rapora da yer verilen
iddianamede, çocuğun beslenme ih-
mali nedeniyle organlarında ve vü-
cudunda kalıcı hasar olabileceği, bu-
nun C.M.A. bulunmasaydı ölümüne
sebebiyet vereceği kaydedildi. İd-
dianamede, dosya kapsamındaki fo-
toğraflara göre de çocuğun 1 yıl
odada kilit altında tutulduğu, mağ-
durun tuvalet ihtiyacını bulunduğu
odada karşıladığı ve C.M.A’nın an-
nesinin şikâyetlerine rağmen çocu-
ğun teslim edilmediği yer aldı. Ka-
muran Pınar A’nın, 30,5 yıla kadar
hapis cezası istemiyle yargılanmasına
başlanacak. (AA)

30,5 yIL

Bursa’daki dairesini Kamuran Pınar A’ya (45) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını
ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin
ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi
değiştirmişti. Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan
Kamuran Pınar A’nın emniyette ifadesine başvurulmuş, bu sırada çöplerle dolu evin
temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, geçen yılın
temmuz ayında kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında sağlık durumu iyi olmadığı
tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A’yı baygın halde bulmuştu. Çocuğun annesinin, Kamuran
Pınar A’nın ablası Yasemin A. olduğu belirlenmiş, çocuk savcılık kararıyla Antalya’da
yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A’nın 16
yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına
alınmıştı. C.M.A, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedaviye alınmıştı.

NASIL BULUNMUŞTU?

n Haberi 6’da

“Gençlerimizle
Türkiye Yüzyılı’na

yürüyoruz”

Erdoğan:

Yeğenini 1 yıl boyunca çöp evde alıkoymuştu

Yanık:
“Ülkemizin gücüne

güç katmaya 
kararlıyız” 

n Haberi 6’da

Yollara çıkmak için geri sayıma geçen yerli
otomobil Togg, dünyanın farklı ülkelerinden
büyük ilgi görüyor. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank, “Şu anda halihazırda
dünyanın farklı bölgelerinden, farklı ülke-
lerinden talepler var. Orta Doğu’dan, Orta
Asya’dan, Avrupa’dan ‘biz bu aracı nasıl
satın alabiliriz, nasıl bayisi olabiliriz’ diye
yoğun bir ilgi var” dedi.  n 5. sayfada

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan
Köy Yaşam Merkezleri, köylerin adeta kültür merkezleri
oldu. Türkiye genelinde kullanılmayan köy okulu bi-
naları, MEB tarafından başlatılan Köy Yaşam Merkezleri
projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul,
kurs merkezi, kütüphane, matematik, doğa, bilim ve
tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle
gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin
yapılacağı alanlara dönüştürüldü.    n 2. sayfada

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 2022
yılında il genelinde 9201’i yangın, 10016’sı arama
kurtarma ve 215’i diğer itfaiye olayları olmak
üzere toplam 19 bin 432 olaya müdahale etti.
Toplam 4491 olayla arazi, otluk ve çöplük yangınları
ilk sırada yer alırken, bunu 1691 olayla konut
yangınları takip etti.   n 8. sayfada

Bursa’ya Arap turist yağacak!
Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi ve özellikle
Orta Doğu ülkelerinden turist çekilmesi amacıyla yapılan
girişimler sonucu Bahreyn’den Bursa’daki Yenişehir
Havalimanı’na charter seferler başlatılacak.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Hanlar
Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık’ın
yanı sıra zengin bitki örtüsü ve gastronomisiyle
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Bur-
sa’nın Güney Marmara’da ana turizm desti-
nasyonu olması hedefleniyor. 

Esgin, yeni uçak seferleri
müjdesini vermişti

n 4. sayfada

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım’daki
vizyon projeleri ilçe meclis üyeleriyle gezdi ve 2023
yılının projelerin vücut bulacağı bir yıl olacağını
belirterek “Yıldırım’daki değişimi herkes görecek” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kentsel dönüşümle
sosyal dönüşümün birlikte yürütülmesi gereken önemli bir
konu olduğunu dile getirdi. Binaları dönüştürürken kentin
sosyal, kültürel yaşamını da dönüştürmenin gerekli olduğunu
vurgulayan Başkan Yılmaz, “Geçmişten aldığımız güç, birlik ve
beraberlik ruhuyla, cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz.
Yeni yılda da hedeflerimizden ödün vermeden ilçemizin geleceğini
inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi. n 8. sayfada
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Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü,
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
bağlanma olgusunun bebeğin gelişiminde
ve yaşamın ilerleyen yıllarındaki etkisi
ve önemine ilişkin değerlendirmede bu-
lundu.

Bağlanma olgusunun çocuğun geli-
şiminde mutlaka ele alınması gerektiğine
dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
“Bağlanmanın nöropsikolojik boyutu
var. Hormonlarda bağlanma hormonu
tespit edildi. Oksitosin hormonu, bu
hormon en yüksek emziren annelerde
salgılanıyor. Oksitosin hormonuyla ilgili
maymunlarda deney yapılıyor. Oksitosin
hormonu verilen erkek maymunlar, türlü
şeylerle daha çok ilgileniyor, yavruları
ile daha çok ilgileniyor, eşi ile daha çok
ilgileniyor. Bağlanma ile ilgili olarak be-
yinde doğuştan genetik bir kodlarımız
var. Bağlanma, yemek, içmek ve barınmak
gibi temel bir ihtiyaç.” dedi. 

GÜVENLİ BAĞLANMANIN İLK 
ADIMI ANNE KUCAĞI OLUYOR
Bağlanmanın psikolojik ihtiyaç olarak

görüldüğünü ancak nöropsikolojik bir

ihtiyaç olduğunu ifade eden Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, şöyle devam etti: “İnsan
bağlanma ihtiyacı ile doğuyor. Bebek ilk
doğduğu zaman, ilk karşılaştığı şey nedir?
Ciğerleri birdenbire soğuk bir hava alıyor
ve korku duygusu hissediyor. Korku duy-
gusu ile ilgili hemen sığınacak bir liman
arıyor, bu da annesinin kucağı oluyor.
Güvenli bağlanmanın ilk adımı oluyor.
Anneye sığınıyor, annenin kokusunu
alıyor, anne emziriyor ve böylece bebek
rahatlıyor. İnsanın genetik kodlarında
yakınlık bekleme eğilimi ve bir kişi ya-
nında olduğunda güvende hissetme duy-
gusu var. Bütün insanlarda var bu. Bu
karşılanmadığı zaman en temel ihtiyaç-
larından biri karşılanmamış oluyor.”

ANNENİN ÇOCUĞA GÜVEN 
VERMESİ ÇOK ÖNEMLİ
Yavruların korku anında güven alanı

aradıklarını, gerçek olmadığı halde tüylü
bir oyuncağı sığınma alanı olarak gör-
düklerini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, bu deneyde ortaya çıkan durumun
insanlarla yapılan çalışmalarda da benzer
sonuçlar verdiğini ifade etti. Çocuklarla
yapılan bağlanma deneylerine dikkat çe-
ken Tarhan, “Anne, çocuk ve yabancı bir

kişi katılıyor. Anne çocuğun yanına gi-
diyor, çocuğun ihtiyacını karşılıyor ve
çıkıyor. Yanında yabancı bir kişi var.
Anne yanındayken yabancı kişi de geliyor
ve çocukla ilgileniyor. Bazen sadece o
yabancı kişi geliyor, çocukla ilgileniyor.
Deney sonunda çocuğun tepkilerine ba-
kılıyor. Eğer anne ayrılırken çocuğa yine
geleceğini söyleyerek ayrılırsa çocuk üzül-
se de kabulleniyor. Ama anne sessizce
kaybolursa yani vedalaşmadan ayrılırsa
çocuk daha çok kaygılı oluyor. Anne gel-
diği zaman çocuk anneye vuruyor hem
de ağlıyor. Eğer çocukta kaçıngan bağ-
lanma da varsa anne geldiği zaman an-
neye tepkisel olarak uzak ve soğuk du-
ruyor. Annenin tavrı çocuğun tepkisini
etkiliyor.” dedi.

KAÇINGAN BAĞLANMADA 
ÇOCUK İHMAL EDİLMİŞTİR
Bir diğer bağlanmanın kaçıngan bağ-

lanma olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nev-
zat Tarhan, “Burada çocukta anneye
karşı hem sevgi var hem nefret var. An-
neyi uzaktayken seviyor, yanına gelince
kötü davranıyor ona. Hem seviyor hem
öfke oluyor, bu kaçıngan bağlanma.
Böyle durumlarda, anne ve  çocuk sa-

vaşları çok olur. Genellikle küçük yaşlarda
annenin iyi niyetli yaptığı şeyler vardır.
Yani çocuğun temel ihtiyaçları var, onları
karşılamasına rağmen duygusal ihtiyaç-
larını karşılamaz, duygusal ihmal vardır.
Çocuk yalnız büyümüştür, çocuk kim-
senin onu sevmediğini zanneder.Bu iler-
leyen yaşlarda da devam eder.”dedi. Bazı
çocuklarda ortaya çıkan anne yoksunluğu
sendromunda çocuğun sürekli ağladığını,
çocuğun yanına biri yaklaştığında annesi
zannederek sustuğunu, kişi annesi değilse
ağlamaya devam ettiğini kaydeden Prof.
Dr. Nevzat Tarhan, “Annesi ise kabullenir.
Bu uzun zaman devam ederse anne yok-
sunluğu, çocukta otizme dönüşüyor.
Onun için anne – çocuk ilişkisinde 2 – 3
yaş çok önemli. Anne veya anne yerine
geçen kişilerle çocuk arasında kalıcı,
tutarlı ve devamlı ilişki gerekiyor. Ka-
çıngan bağlanmaya neden olan bazı an-
neler tutarsız davranırlar. Sabah çocuğu
şapur şupur öperler. Öğleden sonra seni
niye doğurdum diye azarlarlar. Çocuk
böyle olunca seviliyor mu, sevilmiyor
mu anlayamaz, duygu durum bozukluğu
olan kişilikler gelişir. Bu öğrenilen bir
davranıştır.” dedi. 

Kışın kapalı ortamlarda daha
fazla vakit geçirilmesi ve gecelerin
uzaması sebebiyle fiziksel aktivitenin
azaldığını belirten Medicana Bursa
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uz-
manı Hande Güngör, “Kışın tüketimi
artan ev yapımı geleneksel gıdalar
tam bir şifa deposudur. Yapay ko-
ruyucu ve katkı maddesi içermeyen
ev yapımı salça, turşu, tarhanaya
öğünlerde mutlaka yer verilmelidir.
Kış aylarında azalan hava sıcaklığı
sebebiyle vücut ısısının ko-

runması için yeterli sıvı al-
mak çok önemli. Günde en az 2-2.5
litre su içilmeli. Ayrıca sıvı alımının
karşılanmasında ıhlamur, adaçayı,
kuşburnu çayı gibi bitki çayları da
tercih edilmeli” dedi. Kış aylarında
yüksek yağlı besin tüketiminden
kaçınılması gerektiğini belirten Gün-
gör, “Margarin yerine sağlıklı yağ
asitleri içeren zeytinyağı, uygun

miktarda tereyağı, yağlı tohumlar,
kuruyemişler uygun ve yeterli por-
siyonda tüketilmelidir. Kışın artan
soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyon-
lara karşı A, C, D ve E vitamininden
zengin beslenmenin bağışıklık sis-
temine katkısı oldukça fazladır. Mev-
simine uygun günde en az 2 porsiyon
meyve ve 3 porsiyon sebze tüketil-
mesi önerilmektedir. Bu aylarda ha-
vuç, brokoli, kabak, lahana, karna-
bahar, pırasa, maydanoz gibi seb-
zelerin; portakal, mandalina, elma
gibi meyvelerin tercih edilmesi öne-
rilmektedir” diye konuştu. D vita-
mininin önemine de vurgu yapan
Güngör, “Kemik ve diş sağlığı açı-
sından önemli olan D vitamini, gü-
neş ışınlarıyla deri tarafından üre-
tilen bir vitamindir. Ancak kış ayla-
rında mahrum kalınan güneş ışınları,
vücudun D vitamini gereksiniminin
karşılanamamasına sebep olmakta-
dır. D vitamini besinlerden aktif
olarak karşılanamıyor olsa da balık,
D vitamini ile beyin fonksiyonlarının
gelişimi için gerekli çoklu doymamış

yağ asitleri (omega 3), kalsiyum,
fosfor, selenyum, iyot mineral-
leri ve E vitamini içerir. Bu se-
beple kış aylarında haftada 2-
3 kez balık tüketilmelidir” şek-

linde konuştu. Bu mevsimde ba-
sit karbonhidrat içeren şekerli be-

sinlere ve tatlılara yönelimin arttı-
ğının görüldüğünü ifade eden Gün-
gör, “Dünya Sağlık Örgütü önerisine
göre günlük şeker alımı, toplam
enerji alımının en fazla yüzde 10’u
kadar olmalıdır. Sağlıklı yaşam bi-
çiminde basit şekerler yerine kom-
pleks karbonhidratlardan olan tam
buğday ekmek, bulgur gibi tahıllar,
kurubaklagiller, meyveler ve şekeri
azaltılmış sütlü ya da meyveli tatlılar
tercih edilmelidir. E vitamini kay-
nakları olan kurubaklagiller ve ku-
ruyemişler de kış beslenmesinin
içinde yeterli ve dengeli biçimde
mutlaka yer almalıdır. Haftada 2-3
kez nohut, kuru fasulye, mercimek,
barbunya gibi kurubaklagiller, günde
20-30 gram kadar ceviz, badem, fın-
dık gibi kuruyemişler tüketilmelidir”
dedi. (İHA)

Türkiye genelinde kullanılmayan
köy okulu binaları, MEB tarafından
başlatılan Köy Yaşam Merkezleri pro-
jesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda ana-
okulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüp-
hane, matematik, doğa, bilim ve ta-
sarım gibi farklı alanda
hizmet veren
a t ö l y e l e r l e
gençlik kamp-
ları gibi eğitsel ve
sosyal etkinlikle-
rin yapılacağı
alanlara dönüştü-
rüldü. Bu doğrultuda
Bursa’da oluşturularak öğren-
cilerin ve köy halkının hizmetine su-
nulan Köy Yaşam Merkezleri köylerin
adeta kültür merkezleri oldu.

KÖY YAŞAM MERKEZLERİ 
KÖYLERİN KÜLTÜR 
MERKEZİ OLDU
Köy Yaşam Merkezi projesinin

tüm ilçe ve köylerde büyük bir te-
veccühle karşılandığını ifade eden
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan
Gür, “Bakanımız bu alanların özel-
likle yaşamasını, geleneksel kültü-
rümüzün devamlılığı ve çocukları-
mızın yetişmesi açısından önemli
gördü ve Türkiye’de böyle bir hareket
başladı. Bundan dolayı bakanımıza
şükranlarımızı sunuyoruz. Buradaki
amaç köylerimizde kullanılmayan
okulları bir şekilde eğitim kurumu
veya farklı ihtiyaçlara karşılık aktif

olarak kulla-
nabilmek.

Köy Ya-
ş a m

Merkezle-
rimiz adeta
yaşayan bir
şehre dön-

üştü ve kültür
merkezi oldu. Öğ-

rencilerimizin ve köy hal-
kımızın istek ve ihtiyaçları doğ-

rultusunda her konuda hizmet ve-
riyor. Bu merkezlerde eğitimlerin
yanı sıra halk eğitimi merkezlerimiz
tarafından açılan istihdam odaklı
kurslarla çok güzel bir üretim ve
satış hareketliliği de var.

KÖY YAŞAM MERKEZLERİNİN 
SAYISI 79’A ÇIKACAK
Bursa’da oluşturulan Köy Yaşam

Merkezlerinde gerçekleştirilen faa-
liyetlere katılan vatandaşlardan
olumlu geri dönüşler alındığını be-
lirten Serkan Gür, “Kursiyerlerimiz
bu merkezlerimizde açılan kursla-
rımızla hem öğreniyor, hem üreti-
yor hem de satış yaparak aile büt-
çelerine de katkı sağlıyor. Şu an
itibariyle 61 adet Köy Yaşam Mer-
kezimiz bulunuyor. Hedefimiz, bu
merkezlerimizin sayısını 79’a çı-
karmak” dedi. (İHA)

Köyler yaşam merkezleriyle
yeniden hayat buldu

Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından uygulamaya
konulan Köy Yaşam
Merkezleri, köylerin adeta
kültür merkezleri oldu.

Kış aylarında kilo almamak
ve soğuk algınlığı gibi
hastalıklardan korunmak
için beslenme düzenine her
zamankinden çok daha fazla
dikkat edilmesi gerektiğini
belirten Beslenme ve Diyet
Uzmanı Hande Güngör, kış
aylarında özellikle yağlı ve
şekerli yiyeceklerden uzak
durmak gerektiğini söyledi.

Kışın beslenmenin

7 altın Kuralı

Beslenme ve Diyet Uzmanı 

Hande Güngör

Annenin çocuğuna
verdiği güvenin

bağlanmadaki önemine
dikkat çeken Tarhan,

anne yoksunluğu
sendromunun uzun

sürmesi halinde otizme
dönüştüğü uyarısında
bulundu. Anne-çocuk

ilişkisinde 2-3 yaşın çok
önemli olduğunun
altını çizen Tarhan,

“Anne ya da anne
yerine geçen kişiyle

çocuk arasında kalıcı,
tutarlı ve devamlı ilişki

gerekiyor.”
tavsiyesinde bulundu.

nDilvin ALTIKARDEŞ
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Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

15/0

13/2

8/-2

14/2
14/4

11/6

10/-2

14/2

11/2

13/3

İmsak
Güneş
Öğle

İkindi
Akşam

Yatsı

06:49
08:19
13:16
15:41
18:02
19:26

BURSA
PAZARTESİ

15/0

ÇARŞAMBA

12/3

SALI

14/1

11/6 İMSAKİYE

Osmangazi, Küplüpınar Mahalle-
si’nde uygulaması noktası kuran Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri,
şüpheli araçları durdurarak sürücülerin
önce alkol testini, ardından aracın
sorgulamasını yaptı. Denetimlerde al-
kollü ve aracının eksiği olan sürücülere
cezai işlem uygulandı. Bir hafif ticari
aracı durduran ekiplerin yaptığı alkol
testinde sürücü 2.96 promil alkollü

çıktı. Sürücü aracının bağlanmaması
için bir süre polisi ikna etmeye çalıştı
ancak başarılı olamadı. Sürücü “trafik
güvenliğini tehlikeye düşürme” suçunu
işlediği için polis merkezi ekibi uygu-
lama noktasına
çağırıldı. Sü-
rücü, olay ye-
rine gelen
polislere “Bu
kadar heyecan
yapmaya gerek yok”
diyerek çıkıştı. Uygulama

noktasında diğer bir sürücü ise 1.56
promil alkollü çıktı. Sürücü evinin
uygulama noktasına yaklaşık 100 met-
re uzaklıkta olduğunu söyleyerek, ara-
cının bağlanmaması için polisleri ikna
etmeye çalıştı. Olay yerinde çekim
yapan gazeteciye ise sürücü, “Arabaya
binmesem olurdu aslında, yapacak
bir şey yok. Ben bir de şehit ailesiyim,
diyecek bir şeyim yok. Yüzde yüz hak-
lısınız” dedi. Her iki sürücüye de
alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64
TL ceza yazıldı. (İHA)

“Bu kadar heyecan
yapmaya gerek yok”

Alkollü çıkan sürücüden polise şaşırtan tepki: 
Bursa’da alkollü
sürücüler, polis

uygulama noktasından
kaçamadı. 2.96 promil

alkollü çıkan bir
sürücü, “Bu kadar

heyecan yapmaya gerek
yok” diyerek polis

memurlarına çıkıştı.

Çalıştığı şirketin müşteriler için dü-
zenlediği gecede bir şişe içkiyi sakladığı
öne sürülen B.S., ‘hırsızlık’ yaptığı ge-
rekçesiyle işten kovuldu. Mahkemenin
yolunu tutan B.S., ‘Düzenlenen bir or-
ganizasyonda müşterilere ikram edil-
mek üzere ayrılmış olan şirkete ait içki
şişesini amirinizin veya şirket yetkili-
sinin bilgisi ve izni olmaksızın aldığınız
tespit edilmiştir’ sözleriyle tazminatsız
kovulduğunu öne sürdü. İşçi, iş söz-
leşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun
25/II-e maddesi gereği feshedildiğinin
bildirildiğini, feshe sebep olarak gös-
terilen olayın kabul manasına gelme-
mek kaydı ile gerçekleştiğini,
olaydan doğrudan doğruya
mağaza müdür yardımcısı
M.E’nin haberdar olduğunu
dile getirdi. B.S., müşterilerin
yanında alkolün etkisi ile yanlış
bir harekette bulunmaktan

kaçınmak istemesi sebebi
i l e

bir içki şişesini alıp arkadaşları ile bir-
likte yine organizasyon alanı içerisinde
ancak farklı bir kabinde içmek iste-
mesinden ibaret olduğunu iddia etti.
B.S., arkadaşları ile içmek amacı ile
içki şişesini almasının işverenlikçe hır-
sızlık olarak nitelendirilmesinin hukuka
ve somut gerçekliğe aykırı olduğunu,
feshe konu yapılan olay hakkında davalı
tarafça olay tarihi itibarıyla tutulmuş
tutanak dahi bulunmadığını dile getirdi.
Usul ve yasaya aykırı feshin haksızlı-
ğının ve geçersizliğinin tespiti ile işe
iadesine, 4 aylık boşta geçen süre ücreti
ile işe geri alınmaması halinde işverence
ödenmesi gereken işe iade tazminatının
8 aylık brüt ücret üzerinden belirtilen
ücret ve sosyal yardımlar dikkate alı-
narak tespitine karar verilmesini talep
etti. Davalı şirket avukatı ise, olayın
hırsızlıktan kaynaklandığını öne sürdü.
Mahkeme, davacı işçiyi işe iade etti.
Kararı davalı şirket istinafa götürdü.
Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Hukuk
Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza
attı. Davacı işçinin bir şişe içki yüzünden
işten çıkarıldığının belirtildiği kararda,
“İçki şişesini alarak davacı ile konuşan
tanık M.E.’nin beyanları ve olaya ilişkin

görüntünün yer aldığı CD’de yer alan
görüntü kayıtları ile ispatlanmıştır.

Davacının bu eylemi ile işveren ba-
kımından, iş ilişkisini sürdürmesi
kendisinden beklenemeyecek de-
recede işverenin güvenini kötüye
kullandığı, davacının eyleminin
4857 sayılı Kanun’un 25/II.
maddesine aykırılık oluşturduğu

ve iş akdinin haklı nedenle
feshedildiği anlaşılmakla da-

valı vekilinin istinaf başvurusu
kabul edilmiş, ilk derece mahkemesi

kararı kaldırılarak davanın reddine
karar verilmiş-

tir” ifade-
leri yer
a l d ı .
(İHA)

Olay, Osmangazi, Demirtaşpaşa Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Osmangazi İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Çarşı Polis Merkezi’ne bağlı
gece kartalları devriye görevini sürdür-
düğü esnada 3 şüpheli çocuğun kimlik

kontrolünü yapmak istedi. Şüphelilerin
gece kartallarını görmeleri üzerine ya-
şanan kovalamaca sonucu 3’ü de sak-
landığı yerde yakalandı. Gece kartalları
yaptığı üst aramasında laptop, telefon,
çok sayıda bozuk ve kâğıt para, satır,
tornavida, pense, bıçak, İngiliz anahtarı
ele geçirdi. Şüpheli 3 çocuk, Çarşı Polis
Merkezi’nde yapılan sorgularında bir
kebapçı dükkanından hırsızlık yaptık-
larını itiraf etti. Şüphelilerin polis mer-
kezindeki işlemleri sürüyor. (İHA)

Orhangazi’de polis ekipleri tara-
fından düzenlenen kaçak tütün ope-
rasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar
üzerine tütün kaçakçılığının önlenmesi
ve suça karışan kişinin yakalanması
amacıyla çalışma başlattı. Polis ekip-
lerince adım adım takip edilen B.D.’nin
(50) tütün sakladığı öğrenildi. Cum-
huriyet Savcısının talimatı ile B.D.’nin
kiraladığı depoya operasyon yapan Or-
hangazi polisi, 1 adet büyük sigara
doldurma makinesi, 1 adet küçük
sigara doldurma makinesi, 19 adet
ağzı açılmış 1 kilogramlık kıyılmış tü-
tün, 50 adet 200’lük doldurulmuş ma-
karon kutu, 622 adet 200’lük boş ma-

karon kutu, 100 adet içerisi boşaltılmış
tütün paketi ve 150 adet TABDK ban-
drolü ele geçirdi. Polis ekiplerince de-
podaki malzemelere el koyulurken,
şüpheli şahıs ise ifadesi alınmak üzere
gözaltına alındı. (İHA)

Orhangazi’de kaçak tütün
operasyonu: 1 gözaltı

Suç makinası çocuklar gece
kartallarından kaçamadı 
Bursa’da kebapçı dükkanına
girerek hırsızlık yapan 3 çocuk
gece kartalları tarafından
kıskıvrak yakalandı.

Çalıştığı şirketin bir
organizasyonunda
misafirler için ayrılan bir
şişe içkiyi arkadaşlarıyla
içmek için sakladığı öne
sürülen işçi, tazminatsız
kovuldu. Mahkemenin ‘işe
iade ettiği’ işçiye Bölge
Adliye Mahkemesi’nden
kötü haber geldi.

İkramlık içki şişesini çalan
işçiye tazminat şoku

Kamyonet yan
yattı! İmdadına
vatandaş koştu 

Bursa’da sürücüsünün kont-
rolünden çıkan kamyonet yan
yattı. Sürücü ise çevredeki va-
tandaşların yardımıyla araçtan
çıkarıldı.

Kaza, Kestel, Yeni Mahal-
le’de meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, 16 MA 8457 pla-
kalı kamyonet, sürücüsünün
kontrolünden çıkarak yan yattı.
Çevredeki vatandaşlar hemen
sürücünün yardımına koşarak,
şahsı araçtan çıkardı. Sürücü
kazayı hafif sıyrıklarla atlatır-
ken, o anlar cep telefonu ka-
merasına yansıdı. (İHA)

Yenişehir’de alkol aldıktan
sonra rahatsızlanan kişinin ölü-
mü şüpheli bulundu.

Alınan bilgiye göre, alkol al-
dıktan sonra rahatsızlanan ve
görme kaybı yaşayan Murat B.
(43), hastaneye kaldırıldı. Alkol
zehirlenmesi şüphesiyle tedavi
altına alınan Murat B, müda-
haleye rağmen kurtarılamadı.
Ölümü şüpheli bulunan Murat
B’nin cesedi, kesin ölüm ne-
deninin tespiti için Bursa Adli
Tıp Kurumu morguna gönde-
rildi. (AA)

Bursa’da alkol 
aldıktan sonra 
fenalaşan kişi 
hayatını kaybetti 

Orhaneli’de bir otomobil ba-
riyerlerden çocuk parkına uçtu.
Kazada sürücü yaralanırken, park-
ta çocukların olmaması facianın
önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli,
Fevzipaşa Mahallesi’nde bulunan
çocuk parkında faciadan dönüldü.
Hasan A. idaresindeki 45 SA 5362
plakalı otomobil direksiyon haki-
miyetini kaybederek bariyerlere
çarptı ve ardından çocuk parkına
uçtu. Parkta çocukların olmaması
muhtemel facianın önüne geçerken,
sürücü Hasan A. yaralandı. Oto-
mobilin ters döndüğünü gören va-
tandaşlar durumu sağlık ekiplerine
bildirdi. Olay yerine sağlık, polis
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü
Orhaneli Devlet Hastanesi’ne kal-
dırılırken, otomobil de bir kepçe
ile olay yerinden kaldırıldı. (İHA)

Otomobil çocuk
parkına uçtu, 
faciadan dönüldü 



UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cu-
malıkızık’ın yanı sıra zengin bitki örtüsü
ve gastronomisiyle yerli ve yabancı tu-
ristlerin ilgisini çeken Bursa’nın Güney
Marmara’da ana turizm destinasyonu
olması hedefleniyor. Çoğu Orta Doğu
ülkelerinden olmak üzere geçen yıl yak-
laşık 400 bin yabancı ziyaretçiyi ağırlayan
Bursa’da charter uçuşlarla konaklama
gün sayısının artırılması ve ülkeye daha
fazla döviz kazandırılması amaçlanıyor.
Charter seferlerin ayrıca, Bursa Sağlık
Turizmi Derneğinin de çalışmalarıyla,
uluslararası akreditasyona sahip 3 büyük
hastane, 2 eğitim araştırma hastanesi,
19 devlet hastanesi, 13 özel hastane ve
bir tıp fakültesi hastanesi ile fizik tedavi
ve rehabilitasyon merkezlerine sahip
kentte sağlık turizmini de canlandırması
bekleniyor. Turizmcilerin girişimleriyle

Bahreyn’den Bursa’ya yapılacak charter
uçuşlar 11 Ocak’ta başlayacak, uçuşların
yıl boyu sürmesi planlanıyor.

SIRADA ÜRDÜN VAR
Türkiye Seyahat Acenta-

ları Birliği (TÜRSAB) Güney
Marmara Temsil Kurulu
Üyesi Doğan Sager, AA
muhabirine, charter uçuş-
lar konusunda uzun sü-
redir çalıştıklarını ve emek-
lerinin karşılığını almaya
başladıklarını söyledi. Bur-
sa’nın hak ettiği değere ulaş-
ması için çaba sarf ettiklerini

ifade eden Sager, “11 Ocak’ta Bursa ile
Bahreyn arasında yıl boyu sürecek,

haftada bir uçak seferi yapı-
lacak şekilde charter uçuş-

lar başlayacak.” dedi. Sa-
ger, charter uçuşların
hem turizm hem de
sağlık turizmi anla-
mında kente önemli
değer sağlayacağını
dile getirerek, Bah-
reyn dışında başka

noktalar için de görüş-
melerin sürdüğünü kay-

detti. “Ürdün Havayolları
ile görüşmemiz oldu. Bunun

sonucunda Ürdün’den de direkt Bursa’ya
uçuş açacağız. Bunun da müjdesini bu-
radan vermek isterim. Zor oluyor, emek
gerektiriyor ama sonuca gidene kadar
yeni fikirler üretmeye devam edeceğiz.
Bu uçuşların katma değeri gerçekten
çok yüksek. Çünkü Bursa’yı direkt dün-
yaya açacak.” ifadelerini kullanan Sager,
bu uçuşların Bursa’nın ana destinasyon
olmasını sağlayacağını belirtti.

“FİZİK TEDAVİ KONUSUNDA 
ORTA DOĞU ÜLKELERİNDEN 
BURSA’YA RAĞBET VAR”

Sager, Bursa’nın sağlık turizmi ko-
nusunda iyi bir noktada olduğunu ifade
etti. Kentte sağlık yetki belgeli 29 kurum
bulunduğuna işaret eden Sager, bunlar
arasında hem aracı kurumlar hem de
dünyayla akredite olmuş hastanelerin
olduğunu belirtti. Sager, “Bursa, yurt
dışından gelen hastalarımızın estetik
cerrahi, metabolik cerrahi, kanser tedavisi,
tüp bebek tedavileri gibi taleplerini kar-
şılıyor. Bunun yanı sıra fizik tedavi ko-
nusunda Orta Doğu ülkelerinden Bur-
sa’ya inanılmaz bir rağbet var. Düzenle-
necek direkt uçuşlar da buraya gelecek
hastaların sayısında büyük artış sağla-
yacaktır.” diye konuştu. Bursa’nın geçiş
bölgesinden ziyade ana destinasyon ola-
cağını, bunun da kente yeni turistler
kazandıracağını dile getiren Sager, kentin
turizmini geliştirme noktasındaki giri-
şimlere destek veren Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası,
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü başta
olmak üzere ilgili tüm kurum yetkililerine
teşekkür etti. (AA)

Kent49 Ocak 2023 Pazartesi

Bursa’da olası sel ve su baskınlarının önüne geçmek
için geçtiğimiz yıl yaklaşık 85 kilometrelik dere yatağında
temizlik çalışması gerçekleştiren BUSKİ Genel Müdürlüğü,
dere ıslah çalışmalarını bu yıl da kesintisiz sürdürüyor.
Özellikle Uludağ yamaçlarından gelip kenti kuzey güney
ekseninde kesen Hacivat, Balıklıdere ve Gökdere’de daha
önceki yıllarda ıslah çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi,
bu derelerin kalan kısımlarındaki çalışmalara devam ediyor.
Bir taraftan Balıklıdere’nin Ankara Yolu güneyinde kalan
kısımlarında ıslah çalışmalarına devam eden BUSKİ, Gök-
dere’de de ıslah çalışmalarına başladı. Setbaşı Köprüsü’nün
altında kalan kısımların ıslahı daha önceki yıllarda ta-
mamlanan Gökdere’nin, Setbaşı DSİ Tesisleri ile Maksem
Köprüsü arasında kalan yaklaşık 200 metrelik bölümünde
başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. BUSKİ marifetiyle
dere yamaçlarına taş duvar imalatı yapılırken, bu sayede,
yağmur suyu ve sel sularının yerleşim yerlerine zarar
vermesi önlenmiş olacak. Aynı zamanda dere yatağı görüntü
açısından da bölgeye değer katacak.

ESTETİK BİR GÖRÜNTÜ
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, be-

raberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa
Milletvekili Osman Mesten ve bölge muhtarları ile birlikte
devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Gökdere’nin Set-
başı’ndan başlayıp, Ankara Yolu’nun altına kadar uzanan
bölümündeki ıslah çalışmalarının önceki dönemlerde ya-
pıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, Maksem Köprüsü’ne
kadar olan bölümün ıslahının da kısa sürede tamamlana-
cağını söyledi. Yer tesliminin eylül ayında yapıldığını ve
çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Aktaş,
“Bu bölümdeki çalışmaları bir yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz.
Diğer bölümde de şu an peyzaj ve aydınlatma çalışmaları
yapıyor. Burası gerçekten çok güzel bir hat. Görsel olarak
da şehre değer katsın. Derenin bir tarafı Yıldırım’a, bir
tarafı Osmangazi’ye bakıyor. Dolayısıyla da çok kıymetli
bir alan. Çalışmalarımız şimdiden bölgeye hayırlı olsun”
dedi. (BÜLTEN)

BOSAB’ın
büyüme hamlesi
ivme kazanıyor 

2022’de altyapı çalışmalarını
tamamlayan Barakfakih Organize
Sanayi Bölgesi (BOSAB) üstyapıya
yönelik çalışmalar ve yeni fabri-
kalarla 2023’te de büyümeye de-
vam ediyor.

Barakfakih Organize Sanayi
Bölgesi (BOSAB), 2022 yılında ta-
mamlanan altyapı ve üstyapı ça-
lışmalarının ardından büyümeye
odaklandı. Yeni fabrikaların yük-
seldiği bölgenin cazibesini artıracak
hamleler, 2023’te sürecek.

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
Bölgenin; 145 fabrika, 245 hek-

tar alan ve yaklaşık 8 bin kişiye iş
imkânı sağlayarak Bursa ve ülke
ekonomisine önemli bir katkı sun-
duğunu belirten BOSAB Yönetim
Kurulu Üyesi Erdoğan Akyıldız,
“Altyapı çalışmalarının büyük kıs-
mını tamamladık ve üstyapı ile
ilgili çalışmaları da yoğun şekilde
sürdürüyoruz. İlkyardım, kalite
standartları ve siber güvenlik gibi
firmalar için büyük önem arz eden
konularda verdiğimiz eğitimlere
bu yıl yenilerini ekleyeceğiz. Yeşil
Çevre Hizmet ve İşletme Koope-
ratifi ile de ortaklığımız var. Avrupa
Yeşil Mutabakatı’na uyum süre-
cinde çalışmalar yürütüyoruz. İh-
racatın çok önemli boyutta olduğu
bir sanayi bölgesi olarak firmala-
rımızın karbon ayak izini hedefle-
nen seviyeye getirmeyi ve bölge
ihracatımızı artırmayı amaçlıyoruz”
ifadelerini kullandı.

YENİLİKÇİ SANAYİCİ 
ANLAYIŞI
Barakfakih Organize Sanayi

Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği
(BARSİAD) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Arif Demirören de “BOSAB,
yürütülen çalışmalarla sanayiciye
ve ülke ekonomisine önemli kat-
kılar sunuyor. Bölgede bulunan
firmalar, tüm yurtta ve dünyada
olduğu gibi zorlu bir süreçten ge-
çiyor. Artan girdi maliyetleri, enerji
de yaşanan sıkıntılar ekonomik
anlamda bizleri zorlasa da BOSAB,
büyümeye devam edecek. Yenilikçi
sanayi anlayışıyla iş dünyasında
BOSAB’ın ağırlığı her geçen gün
daha da fazla hissedilecektir” diye
konuştu. (BÜLTEN)

Sinan Ateş, Bursa’da Mevlid-i
Şerifle anıldı 

Bursa’ya Arap turist yağacak! 
Bursa’nın turizmden
daha fazla pay
alabilmesi ve özellikle
Orta Doğu ülkelerinden
turist çekilmesi amacıyla
yapılan girişimler
sonucu Bahreyn’den
Bursa’daki Yenişehir
Havalimanı’na charter
seferler başlatılacak.

Yenişehir Havalimanı’nın aktif
hale getirilmesi için çaba gösteren
isimlerin başında gelen AK Parti
Bursa Milletvekili Dr. Mustafa
Esgin, Konuyla ilgili, “Yeni-
şehir’de başlayan Diyarbakır
seferlerinden sonra, Gaziantep
uçuşlarının da yeniden baş-
laması için temasla-
rımız yoğun şekilde
devam ediyor. Ya-
kında bu ilimize
de seferlerin baş-
lamasını bekli-
yoruz. Aynı

zamanda Bahreyn’in devlet firması
olan hava yolu kuruluşu Gulf Air

ile Bahreyn Yenişehir seferleri
Bursa’mıza hayırlı olsun.
Önemli bir havayolu şirketi
olan Umman’ın uluslararası
uçuş firması Selam Air yaz dö-

nemi için Yenişehir Havaalanı
uçuşlarını başlatmıştı.
Pandemide bu seferler
durmuştu. Bu seferler
de Haziran 2023’te
yeniden başlayacak”
ifadelerini kullan-
mıştı.

Esgin, yeni uçak seferleri
müjdesini vermişti

Gökdere daha güvenli hale geliyor! 
Bursa’yı güney-kuzey ekseninde kesen
tüm derelerde ıslah çalışmaları
gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi,
Setbaşı Köprüsü’nün altında kalan
bölümlerdeki ıslah çalışmalarının önceki
yıllarda tamamlandığı Gökdere’nin,
Setbaşı DSİ Tesisleri ile Maksem
Köprüsü arasında kalan bölümündeki
ıslah çalışmalarına hız verdi.

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG(OG) Elektrik 

Tesisi Yapım İşleri ZEYİLNAME İLANI
30.12.2022 tarihinde ilan edilen UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG(OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri 
İhalesi İlan Metninin 2.1, 2.2, 2.4 ve 2.5 maddeleri ihale tarih ve saat değişikliği nedeni ile aşağıdaki 
şekilde yeniden düzenlenmiştir; 
2.1. İhale Kayıt Numaraları: 

2.2. İşin Süresi: 31.12.2023 
2.4. İhale Dokümanı Nihai Talep Tarih-Saati: 17.01.2023 15.00 (tüm ihaleler için) 
2.5. Teklif Teslim Nihai Tarih-Saati: 19.01.2023 13.00 (tüm ihaleler için) 
İlanen duyurulur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01763324

İhale Kayıt No      İhale Konusu                                                                               İhale Tarih-Saati 
UEDAŞ 23-032     UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri  19.01.2023 14.00 
                              (İnegöl 1. grup) 
UEDAŞ 23-033     UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri  19.01.2023 14.30 
                              (Mustafakemalpaşa 1. grup) 
UEDAŞ 23-034     UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri  19.01.2023 15.00 
                              (Nilüfer 4. grup) 
UEDAŞ 23-035     UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri  19.01.2023 15.30 
                              (Osmangazi 2. grup) 
UEDAŞ 23-036     UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG (OG) Elektrik Tesisi Yapım İşleri  19.01.2023 16.00 
                              (Yıldırım 1. grup)
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Ankara’da uğradığı silahlı sal-
dırıda hayatını kaybeden eski Ülkü
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı
Başkanı ve Hacettepe Üni-
versitesi Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Si-
nan Ateş, topra-
ğa verilişinin
7’nci gününde
Bursa’da Mev-
lid-i Şerif’le anıl-
dı. Eski Ülkü Ocak-
ları Eğitim ve Kültür
Vakfı Başkanı ve Hacettepe
Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Sinan Ateş ile yanında bulunan

arkadaşı Selman Bozkurt Ankara,
Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi
1456’ncı Sokak’ta geçen cuma cami

çıkışında motosikletli bir kişinin
silahlı saldırısına uğrayıp

hayatını kaybetti. Doç.
Dr. Sinan Ateş, Emir
Sultan Camii’nde
düzenlenen Mev-
lid-i Şerif ile anıldı.

Baba Musa Ateş ve
Sinan Ateş’in eşi Ayşe

Ateş, cami bahçesinde ta-
ziyeleri kabul etti. Düzenlenen

Mevlid-i Şerif’e, Ateş’in aile bireyleri,
yakınları ve yüzlerce seveni katıldı. 

n Kadir Umut PEHLİVAN

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Geçen yıl
yüzde 57 ile yatırımı kapatmıştık. Bu yıl yüzde 66 ile
yatırımı kapattık. Bu oran göreve başladığımızda
yüzde 27 seviyelerindeydi" dedi. İnegöl Be-
lediyesi’nin her yıl gerçekleştirilen yıllık
değerlendirme ve istişare toplantısında,
20 daire müdürü 1 yıllık çalışmalarını
meclis üyelerine hazırladıkları sunumlarla
anlattı. Belediye Başkanı Alper Taban,
"2020 ve 2021 yıllarını pandeminin göl-
gesinde geçirdik. Tabi oluşan her türlü
şarta karşı çalışmalarımıza devam ettik.
Büyük oranda da çalışmalarımızı hedeflediğimiz,
planladığımız gibi bitirmek istiyoruz. Görev süremizin
de 4 yılını geride bıraktık. 2023 yılı hepimiz için
hayırlı olsun. Aynı heyecanla, başladığımız günkü he-

yecanla muhalefeti ve iktidarıyla hep birlikte bu yıl
içerisinde de çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan her

bir işte kıymetli daire müdürlerimizin ve meclis
üyelerimizin katkısı, emeği var" dedi. Başkan

Taban yaptığı açıklamada şu cümleleri kurdu;
“Kaynaklarımızı kullanma noktasında itidalli
gitmeye gayret ediyoruz. Her ne kadar eko-
nomik koşullar değişse de yaptığımız tüm
harcamalarda en az kendi paramızı harcıyor

hassasiyetiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Geçen yıl yüzde 57 ile yatırımı kapatmıştık.

Bu yıl yüzde 66 ile yatırımı kapattık. Bu oran
göreve başladığımızda yüzde 27 seviyelerindeydi. Bu

da her birimin daha verimli çalıştığınız, daha efektif
işler ortaya koyduğunu bizlere gösteriyor. Sayıca da
çok çok mütevazi rakamlarla çalışıyoruz."

İnegöl’de bütçenin yüzde 66’sı yatırıma dönüştü
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 5.121 - 5.342ALTIN: 1.122,78 / 1.122,87EURO: 19,8178 / 20,0091DOLAR: 18,7044 / 18,7087

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Baş-
kanı İsmail Demir, savunma sanayisinin “güç-
lenen Türkiye’nin yükselen yıldızı” haline gel-
diğini belirterek, “2022 ihracat rakamlarını
beklediğimiz ölçüde yakaladık ve aştık. 2023
için 6 milyar doları gözümüze kestiriyoruz,
çok daha üstü de olabilir.” dedi. Cumhurbaş-
kanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın “Sa-
vunma Sanayii 2023 Hedefleri” başlıklı basın
toplantısı, Teknopark İstanbul’da gerçekleş-
tirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanı İsmail Demir ve Teknopark İstanbul
Genel Müdürü Bilal Topçu’nun katılımıyla
gerçekleştirilen toplantı, Topçu’nun Teknopark
İstanbul’a ilişkin sunumuyla başladı. Sunumun
ardından Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanlığı’nın hazırladığı, Türk savunma sa-
nayisinin 2023 hedeflerini içeren videonun 

gösterimi yapıldı. Verilen bilgiye göre, 2023’te
savunma sanayisinin hedefleri arasında şunlar
yer alıyor: “Havacılık ve uzayda, Milli Muharip
Uçağımızı hangardan çıkarıp tüm dünyaya
göstereceğiz. Jet Eğitim ve Hafif Taarruz
Uçağı HÜRJET ilk uçuşunu yapacak. Muharip
İnsansız Savaş Uçağımız Bayraktar KIZILEL-
MA’nın çeşitli uçuş manevra testleri ve mü-
himmat entegrasyonları gerçekleştirilecek.
ÖZGÜR Projemiz kapsamında aviyonik mo-
dernizasyonu tamamlanacak ilk F-16’ları
teslim edeceğiz. Özgün Helikopterimiz GÖK-
BEY’in ilk teslimatlarını Jandarma Genel Ko-
mutanlığı’na gerçekleştireceğiz. ANADOLU
gemisine konuşlandıracağımız Bayraktar TB3
SİHA ilk uçuşunu yapacak. 6’ncı ve son P-72
Deniz Karakol Uçağı teslimatıyla Meltem-3
projesi tamamlanacak. Milli ve yerli üretim
LNA modülüne uzayda tarihçe kazandırılıp
gemilerin konum ve rota bilgilerinin elde edil-
mesini sağlayacak KILIÇSAT Küp Uydu uzaya
fırlatılacak. İMECE Yer Gözlem Uydusu uzaya
fırlatılacak. Deniz projelerinde, en büyük
askeri gemimiz olacak Çok Maksatlı Amfibi
Hücum Gemimiz ANADOLU’yu kullanıma
sunacağız. Denizde İkmal Muharebe Destek
Gemisi (DİMDEG) DERYA’yı teslim edeceğiz. 

İ Sınfı fırkateynlerimizin ilki İSTANBUL’u
hizmete alacağız. Yeni tip denizaltılarımızın
ilki olan PİRİ REİS hizmete alınacak. Kara
araçları projelerinde, Zırhlı Amfibi Hücum
Aracı ZAHA’nın ilk teslimatını gerçekleştire-
ceğiz. Yerli Motorlu Vuran, 8x8 Tekerlekli
Konteyner Taşıyıcı Araçlar ve Amazon zırhlı
araçlarının ilk teslimatlarını yapacağız.
Yurt dışı ihracat lisansına tabi bazı alt
sistemlerin yerlileştirilmesinin ardından
ilk ALTAY tankının üretimini tamamla-
yacağız.”

“SAVUNMA SANAYİMİZ 
‘GÜÇLENEN TÜRKİYE’NİN 
YÜKSELEN YILDIZI’ HALİNE GELDİ”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Baş-
kanı İsmail Demir, 2023 hedeflerine ilişkin
video gösteriminin ardından yaptığı konuş-
mada, “Türkiye Yüzyılı’na girdiğimiz bu ilk
günlerde gururla söylüyoruz ki her alanda
atılımların yaşandığı son 20 yılda en büyük
hamlelerden birini savunma sanayisi yaptı.
Savunma sanayimiz bugün ‘güçlenen Türki-
ye’nin yükselen yıldızı’ haline geldi.” dedi.
Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın başbakanlığı döneminde, Mayıs
2004’te yapılan Savunma Sanayii İcra Komi-

tesi’nde alınan kararların bir milat teşkil
ettiğini belirten Demir, “‘Dış alımlar bitecek,
mümkün olan her şey Türkiye’de yapılacak’
iradesi çok net bir şekilde ortaya konuldu ve
milli projeler başladı. Bu projelerin koordi-
nasyonunu yürüten Savunma Sanayii Müs-
teşarlığı’nın 2017’de Cumhurbaşkanlığına

bağlanması, 2018’de Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi ile be-

raber Savunma Sanayii Başkanlığı
yapılanması bu alandaki ivmeyi daha da
artırdı.” ifadelerini kullandı. Demir, yerli ve
milli savunma sanayisindeki dik duruş ve ka-
rarlılığın, ambargolara karşı da yerli projeleri
hızlandırdığını aktararak, şunları kaydetti:
“Türk savunma sanayisi bugün, başkanlığımız
koordinasyonunda tasarımdan seri üretime,
AR-GE ve inovasyondan sanayileşme politi-
kalarına, finansman ve sürdürülebilirliği sağ-
layacak çeşitli ekosistem koordinasyon çalış-
malarına kadar, yürüttüğü proje faaliyetleriyle
tüm güvenlik birimlerimizin ihtiyaçlarını,
yerli ve milli imkanlarla karşılama yönündeki
çabalarını sürdürüyor. (AA)

Buğdayda 2023
ihracat hedefi 
5 milyar dolar 

Almanya’ya ihracatta
tarihi zirveye ulaşıldı 

Ulusal Hububat Konseyi (UHK)
Yönetim Kurulu Başkanı Özkan
Taşpınar, “Buğdayda dış ticaret faz-
lasının 2023 yılına aktarılarak, 5
milyar dolarlık buğday mamulleri
ihracatı yapılmasını hedefliyoruz.”
dedi. Taşpınar, AA muhabirine, hu-
bubat sektörünün geçen yılını ve
2023 hedeflerini değerlendirdi. Ge-
çen üretim sezonunda, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde buğday açı-
sından tarımsal kuraklık yaşandı-
ğını, İç Anadolu ve geçit bölgelerinde
mayıs yağışlarının, Doğu Anadolu
Bölgesi’nde mayıs-haziran yağış-
larının, hububat açısından olumlu
sonuçlar doğurduğunu aktaran Taş-
pınar, şu ifadeleri kullandı: “Ülke-
mizde son verilere göre, geçen yıl
17 milyon ton buğday üretimi ger-
çekleşti. Bu yıl ise yüzde 17 artışla
buğday üretiminin 20 milyon tonu
yakalamasını bekliyoruz. Mısır üre-
timinin de geçen yıla göre yüzde
3,7 yükselişle 7 milyon ton sevi-
yelerinde gerçekleşeceğini tahmin
ediyoruz. Arpada ise yüzde 1,25
artışla, 8,1 milyon tonluk üretim
hedefliyoruz.” (AA)

Türkiye’nin Almanya’ya ihracatı,
2022’de önceki yıla göre yüzde 6,9
artarak 18 milyar 910 milyon do-
lara yükseldi. Geçen yıl Almanya’ya
en fazla ihracatı 4 milyar 390 mil-
yon dolar ile otomotiv endüstrisi
gerçekleştirdi. Türkiye’nin Alman-
ya’ya ihracatı, geçen yıl 18 milyar
910 milyon dolarla tüm zamanların
en yüksek rakamına ulaştı. Türki-
ye’nin ihracatta lokomotif pazarı
olan Almanya’dan Türk ürünlerine
geçen yıl rekor talep geldi. İhracatta
rekorlarını sürdüren Türkiye’nin
en önemli ticaret ortağı Almanya
olurken, 7 bin 600 civarında şir-
ketle Almanya, Türkiye’de en fazla
yabancı şirkete sahip ülkeler ara-
sında bulunuyor. Almanya, Türkiye
ile karşılıklı yüksek ticaret hacmine
sahip bir ülke olmasının yanı sıra
en fazla yatırım hacmine sahip ül-
keler arasında da yer alıyor. Tür-
kiye’nin Almanya’ya ihracatı,
2022’de önceki yıla göre yüzde 6,9
artarak 18 milyar 910 milyon do-
lara yükseldi ve tüm zamanların
en yüksek rakamına ulaştı. Böylece
Almanya, Türkiye’nin en fazla ih-
racat yaptığı ülke konumunu geçen
yıl da sürdürdü. Almanya’yı, 14
milyar 362 milyon dolarla ABD,
12 milyar 250 milyon dolarla Bir-
leşik Krallık, 11 milyar 231 milyon
dolarla İtalya ve 10 milyar 477
milyon dolarla Irak izledi. Türki-
ye’nin dış satımı bu dönemde
ABD’ye yüzde 11,8, İtalya’ya yüzde
5,3 ve Irak’a yüzde 16,4 artarken,
Birleşik Krallık’a yüzde 7,2 azalış
kaydetti. Almanya’ya geçen yıl en
fazla ihracatı 4 milyar 390 milyon
dolarla otomotiv endüstrisi ger-
çekleştirdi. Otomotiv endüstrisini,
3 milyar 635 milyon dolarla hazır
giyim ve konfeksiyon, 2 milyar 11
milyon dolarla demir ve demir dışı
metaller, 1 milyar 362 milyon do-
larla elektrik ve elektronik, 1 milyar
309 milyon dolarla kimyevi mad-
deler ve mamulleri izledi. Ülkeye
en az dış satımı 6 milyon 750 bin
dolarla gemi yat ve hizmetleri, 8
milyon 103 bin dolarla diğer sanayi
ürünleri, 11 milyon 718 bin dolarla
süs bitkileri ve mamulleri, 12 mil-
yon 246 bin dolarla tütün, 41 mil-
yon 49 bin dolarla zeytin ve zey-
tinyağı sektörleri yaptı. (AA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Togg’un dünyanın en büyük Tüketici
Elektroniği Fuarı CES 2023’te oluşturduğu
“Dijital Mobilite Bahçesi”ni ziyaret etti.
CES 2023’e katılmak üzere ABD’de bulunan
Bakan Varank, buradaki temasları kapsa-
mında, Togg’un fuardaki standına ziyarette
bulundu. Togg’un CES 2023’te oluşturduğu
“Dijital Mobilite Bahçesi” hakkında Togg
Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş’tan
bilgi alan Varank, Togg’un “Beyond X”
adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından
sonrasına ilişkin ipuçları veren alanını de-
neyimledi. Togg’un duyuları harekete geçiren
deneyim alanında Varank’a Türkiye’nin
Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mer-
can, Türkiye’nin Los Angeles Başkonsolosu
Sinan Kuzum, Anadolu Grubu Yönetim
Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Turkcell
Genel Müdürü Murat Erkan da eşlik etti.

“TOGG ENDÜSTRİDE GELDİĞİ 
NOKTAYI ORTAYA KOYUYOR”
Bakan Varank, burada bulunduğu in-

celemelerin ardından AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Togg’un fuarda bu seneki kon-
septinin, dönüşen otomotiv endüstrisinin
geleceği noktayı gösterdiğini söyledi. Togg’un
dünyanın en büyük elektronik fuarı olan
CES’e ilk kez geçen sene katıldığını anım-
satan Varank, firmanın otomotiv endüs-
trisinin değişimine ve dönüşümüne vurgu
yaptığını aktardı. Varank, “Geçen sene bu
fuara 2 bin 400 katılımcı başvurmuştu. Bu
sene 3 binin üzerinde firma, geleceğe dönük

geliştirdikleri teknolojileri burada dünyaya
sergiliyor. Togg da yine bu sene endüstride
geldiği noktayı, geleceğe dair planlarını
ortaya koymuş oluyor.” dedi.

“AVRUPA’DA DA BU AKILLI 
CİHAZLARIMIZIN SATIŞINI 
YAPMAK İSTİYORUZ”
Fuarda geçen sene mobilite ve otomotiv

sektöründen çok fazla firma olmadığına
dikkati çeken Varank, “Bugün geldiğimiz
noktada etrafta otomobil markalarını, trak-
tör markalarını görebiliyoruz. Aslında
Togg’un geçen sene ortaya koyduğu vizyo-
nun da ne kadar zamanlı olduğunu bu
sene görmüş oluyoruz.” diye konuştu. Va-
rank, Türkiye’nin otomobili projesi başla-
dığında “bir otomobilden daha fazlası” ol-
duğuna ilişkin vizyonun ortaya konulduğunu
anımsatarak, bu vizyon ışığında geliştirilen
teknolojilerle artık otomobilin insanları bir
yerden bir yere götüren araçlar olmaktan
ziyade bir yaşam alanı deneyimi
sunduğunu ifade etti.  Togg’un
hedeflerine de değinen Varank,
şunları kaydetti: “Gürcan Bey’in
daha önce ilan ettiği, Sayın
Cumhurbaşkanımızın da
Togg’un kampüsünün açılışında
söylediği gibi, şubat ayının ikinci
yarısında ön siparişler başla-
yacak, mart ayının sonuna doğru
da artık otomobilleri Türkiye’nin
yollarında görmeye başlayacağız. Hedefimiz
sadece Türkiye değil, biz

Avrupa’da da bu akıllı cihazlarımızı gös-
termek, bunların satışını yapmak istiyoruz.
Onun için bu tip etkinlikler çok önemli.”

“DÜNYANIN FARKLI 
ÜLKELERİNDEN TALEPLER VAR”
Mustafa Varank, CES 2023’te Togg

standına yoğun ilgi olduğunu ifade ederek,
“Herkes Togg’un buradaki dijital deneyimini
görmek için sıraya giriyor. Böyle bir başarıya
imza atmak gerçekten önemli, bizim açı-
mızdan da mutluluk verici. Biz hem o he-
yecanı yaşamak hem de Türkiye’den buraya
gelen diğer firmalara destek olmak için fu-
ardayız.” dedi.

Togg’un ihracat hedeflerini de paylaşan
Varank, şunları kay-
detti: “Öncelikle
biz Türki-
ye ’nin

otomobili Togg’u Türkiye’de piyasaya çı-
karmak için büyük bir gayret gösteriyoruz.
İnşallah Türkiye’de satışa çıktıktan sonra
2 yıl içinde ihracata başlama hedefi var.
Bunun için arkadaşlarımız çalışmalarını
sürdürüyor. Bu araçların tip onaylarını
farklı ülkelerden alabilmek için başta Avrupa
olmak üzere çalışmalarını sürdürüyorlar.
Şu anda halihazırda dünyanın farklı bölge-
lerinden, farklı ülkelerinden talepler var.
Orta Doğu’dan, Orta Asya’dan, Avrupa’dan
‘biz bu aracı nasıl satın alabiliriz, nasıl bayisi
olabiliriz’ diye yoğun bir ilgi var.”

TOGG’DAN “DİJİTAL MOBİLİTE 
BAHÇESİ” İLE DUYULARI 
HAREKETE GEÇİREN DENEYİM

Togg, CES 2023’te “Dijital Mo-
bilite Bahçesi” adını verdiği 910

metrekarelik alanda sürdürüle-
bilir ve bağlantılı bir mobilite
geleceğini keşfetme deneyimi
sunuyor. Togg’un hem dijital
hem doğayla iç içe olan dene-
yim alanında, dualite yaklaşı-
mındaki insan ve teknoloji, sa-

nat ve bilim, akıl ve kalp, birlik
ve çokluk gibi kavramlar buluşuyor.

“Beyond X”, “Akıllı Yaşam”, “Temiz
Enerji” ve “Self AI” alanlarından oluşan

“Dijital Mobilite Bahçesi”, ziyaretçilere du-
yuları harekete geçiren bir deneyim yaşatıyor.
(AA)

Yerli otomobil
Togg’a talep
yağıyor!
Yollara çıkmak için geri sayıma geçen yerli otomobil Togg,
dünyanın farklı ülkelerinden büyük ilgi görüyor. Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Şu anda halihazırda dünyanın
farklı bölgelerinden, farklı ülkelerinden talepler var. Orta
Doğu’dan, Orta Asya’dan, Avrupa’dan ‘biz bu aracı nasıl satın
alabiliriz, nasıl bayisi olabiliriz’ diye yoğun bir ilgi var” dedi.

Cumhurbaşkanlığı
Savunma Sanayii Başkanı
Demir, “2022 ihracat
rakamlarını beklediğimiz
ölçüde yakaladık ve aştık.
2023 için 6 milyar doları
gözümüze kestiriyoruz, çok
daha üstü de olabilir.” dedi.

Savunma sanayisinde 6 milyar

dolarlık ihracat hedefi 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanı İsmail Demir
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BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 
ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ- 

BURSA DÖRTÇELİK SAĞLIK BAKANLIĞI  
BAKAN YARDIMCILIKLARI
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ÇOCU  ÇOCU  ÇOCU  

YILI 10 KISIM BAKIM ONARIM HİZMET 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ 
ÇOCU  

BURSA

2023 
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik

 üzerinden alınacaktırortamda EKAP
İKN

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

ALIK  ALIK  ALIK  

ALIMI

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ 
ALIK  UK HASTUK HASTUK HASTUK HAST TALIKLARI HAST TALIKLARI HAST TALIKLARI HAST TALIKLARI HAST

 DÖRTÇELİK   AA DÖRTÇELİK SAĞLIK BAKANLIĞI 
ARDBAKAN Y YARDIMCILIKLARI

YILI 10 KISIM BAKIM ONARIM HİZMET 
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik

. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: üzerinden alınacaktır

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

AAA

ALIMI

ALINACAKTIRBAKIM VE ONARIM HİZMETİ 
AKLARI HASTKLARI HASTKLARI HASTKLARI HAST TANESİ- TANESİ- TANESİ- TANESİ-

 DÖRTÇELİK SAĞLIK BAKANLIĞI 
ARDIMCILIKLARI

 hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik

. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

ANESİANESİ-ANESİ

 hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanu

ALINACAKTIR
ANESİ

 DÖRTÇELİK SAĞLIK BAKANLIĞI 
ARDIMCILIKLARI

-
nunun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik

. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

İKN
1- İdarenin
a) Adı

b) Adresi

c) elefon ve faks nuTTelefon ve faks numarası
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası
2- İhale konusu hizmet alımın

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

: 2023/12067

: ÇOCUK HAST
  SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN 
: ERTUGRUL
  NİLÜFER/BURSA

elefon ve faks numarası : 2242752000 - 2242752030
 İhale dokümanının görülebileceği 

ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

: 2023/12067

ANESİ-BURSAALIKLARI HAST TANESİ-BURSA AST TALIKLARI HAST
ARDIMYYARDIMCILIKLARI  SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN 

VCIOĞLU   AAVCIOĞLU CD. NO:7  MAH.DOĞAN ERTUGRUL
  NİLÜFER/BURSA
2242752000 - 2242752030

.tr/EKAP/ https://ekap.kik.gov

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 DÖRTÇELİK-BURSAA DÖRTÇELİK
ARDIMCILIKLARI

VCIOĞLU CD. NO:7 

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

2- İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
b) Niteliği, türü ve miktarı

yrıntılı bilgiye EKA          AAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
c) apılacağı/teslim e  YYapılacağı/teslim edileceği yer
ç) Süresi/teslim tarihi
d) İşe başlama tarihi

3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

2- İhale konusu hizmet alımın
: YILI 10 KISIM BAKIM ONARIM HİZMET 2023 

 Niteliği, türü ve miktarı : 10 KISIM BAKIM ONARIM HİZMETİ 
yrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir

apılacağı/teslim edileceği yer :  DÖ   BURSAA DÖRTÇELİK ÇOCUK HAST
 Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 

: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
  içinde işe başlanacaktır

İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 16.01.2023 - 10:30
 İhale komisyonunun toplantı yeri 

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

YILI 10 KISIM BAKIM ONARIM HİZMET 
ALIMI 10 KISIM BAKIM ONARIM HİZMETİ 

yrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
AL   ÖRTÇELİK ÇOCUK HAST   TALIKLARI HAST

: İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

.   içinde işe başlanacaktır

16.01.2023 - 10:30

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

ALIMIYILI 10 KISIM BAKIM ONARIM HİZMET 
ALIMI 

.yrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
ANESİLIKLARI HAST TANESİ

12(Onİki) aydır
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün 

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana
cak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir
4.1.2. eklif vermeye     TTeklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :  DÖ   BURSAA DÖRTÇELİK ÇOCUK HAST
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana

 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir

eklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran

larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

ANES   ÖRTÇELİK ÇOCUK HAST   TANESİ T
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana

 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir

eklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran

larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

OPLANTI SALONUANESİ T
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-

 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
. unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
.larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
minli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın

dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
minli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

,korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yedan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
minli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
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.İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya ye-
minli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edi
len bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İsteklilerin teklif verdikleri kısımlar için kamu veya özel sektörde gerçekleştirdikleri bakım
veya onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir
7. İhale dokümanı EKAP

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edi

 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İsteklilerin teklif verdikleri kısımlar için kamu veya özel sektörde gerçekleştirdikleri bakım
veya onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir

 üzerinden bedelsiz olarak görülebilir İhale dokümanı EKAP

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edi

 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

İsteklilerin teklif verdikleri kısımlar için kamu veya özel sektörde gerçekleştirdikleri bakım
.veya onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
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Ancak, ihaleye teklif verecek olanla üzerinden bedelsiz olarak görülebilir

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edi-
 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-

İsteklilerin teklif verdikleri kısımlar için kamu veya özel sektörde gerçekleştirdikleri bakım

.  Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

Ancak, ihaleye teklif verecek olanla

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

7. İhale dokümanı EKAP
rın, e-imza kullanarak EKAP
8.  üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek, EKAPekliflerTTeklifler
life ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir
cunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir

.11  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge
çici teminat vereceklerdir
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 üzerinden bedelsiz olarak görülebilir İhale dokümanı EKAP
 üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludurrın, e-imza kullanarak EKAP

 üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek
life ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP

 İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir
cunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

.  Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir
 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge

. çici teminat vereceklerdir
 Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Ancak, ihaleye teklif verecek olanla.  üzerinden bedelsiz olarak görülebilir
 üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur

 üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek
 üzerinden gönderilecektirlife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP

 İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir

. cunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge

 Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
.  üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur

 üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek-
.  üzerinden gönderilecektir

 İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
. İhale sonuçarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir -

 İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
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12.

.i

 Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır
13. erilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren  V
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : 
38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

Resmi İlanlar wwwR i İl l  Resmi İlanlar wwwResmi İlanlar www

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

’de’d’de

 Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır

’de

erilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : 
eklifi      TTeklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden KanununAşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : 

.38 inci maddesine göre açıklama istenecektir

trttr.trlan govllan govlan.gov

 
 

 

 
 

                                                    
 

                                                 
                                                            

                                            
                                                           

                
 

 
          
 

                                                 
                  

 
       

                         
                          

                                                          
 

   
 

             

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır
erilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür

Diğer Hizmetler/0,71
eklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun
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 takvim günüdür

eklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Ya-
nık, Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı dolayısıyla
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yapılan yürüyüş
sonrası Ay-Yıldızlı Tören Alanı’nda düzenlenen
anma programında yaptığı konuşmada, Ana-
dolu’nun dört bir yanından vatan evlatlarının
bir araya geldiğini belirtti. Sarıkamış’ın, aziz
milletin yeniden varoluş hareketini başlattığı
yer olduğunu dile getiren Yanık, “Cumhuri-
yetimizin 100. yılını idrak ettiğimiz bu yılda,
sarsılmaz bir inanç ve yepyeni bir ümitle
büyük Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz.
Köklerimiz sağlam, geleceğimiz Allah’ın izniyle
parlak. Hep beraber ilerlediğimiz bu yolda
tek bir kişiyi dahi arkada bırakmadan göz
ardı etmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz.”
diye konuştu. Yanık, alanda bulunan gençlere
seslenerek, Asım’ın nesli olarak her zaman
her yerde ön safta olmalarından ötürü kendi-
leriyle gurur duyduğunu söyledi. “Çanakkale
Savaşı kazanılırken de Suriye’de terör yuvaları
bir bir yıkılırken de 15 Temmuz’da yeni bir
destan yazılırken de hep en ön saftaydınız”

diyen Yanık, şöyle devam etti: “Vatan toprağına
leke sürdürmeyen, ay yıldızlı bayrağın gön-
derden inmesine, indirilmesine müsaade et-
meyen ve asla etmeyecek olanlarsınız. Çünkü
siz, bu toprakları bin yıldır vatan haline ge-
tirmek için gözlerini kırpmadan ölümün üze-
rine giden kahramanlarsınız. Sizlerin bu inan-
cını, bu gücünü bilenler peşinize düşecek. Va-
atlerde bulunacak. Umudunuzu satın almaya
çalışacak. Ama biz size güveniyoruz.”

Şehitlerin emanetlerine her zaman sahip
çıkacaklarını dile getiren Yanık, şöyle konuştu:
“Biz bugün vatan aşkıyla dolu kalbimizle, şe-
hitlerimizin emanetini devraldığımız günü
saygı ve hürmetle yad ediyoruz. Her birimiz,
üstlendiğimiz bu sorumlulukla, ülkemizin gü-
cüne güç katmaya kararlıyız. Biz Türkiye olarak
bu coğrafyada hem milletimizin hem tüm
mazlumların umudu olduk. Sadece kendi ya-
ğında kavrulan bir ülke olmayı aştık, şahit ol-
duğumuz tüm haksızlıklara karşı dimdik duran
bir millet olduk. Bugün yardım talep eden
değil, dünya ülkelerine büyük yardımlar yapan
bir millet olduk. Ne mutlu ki Cumhurbaşka-
nı’mız liderliğinde dünyaya sesimizi duyurduk,
sözümüzü etkili kıldık. Ülkemize aralıksız hiz-
met ettiğimiz son 20 yıllık dönemde gördük
ki halkımız da nitelikli hizmetin hakkını
veriyor ve bizleri asla yalnız bırakmıyor.
Yıllardır beraber yürüdüğümüz halkımıza, bu
özel günde, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Bir hilal uğruna batan güneşleri, bu vatan uğ-
runa toprağa düşmüş Mehmetleri, tüm şe-
hitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum,
ruhları şad olsun.” (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Volkswagen Arena’da ÜniAK FEST programına
katıldı. Milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri
gerçeğe dönüştüreklerin gençlik olduğunu vur-
gulayan Erdoğan, “Sizinle gururlanmamak
mümkün mü? Sizinle iftihar etmemek mümkün
mü?  Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Bu
gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri
gerçekleştirecek gençliktir. Bu gençlik uyuyan
destanı uyandıracak gençliktir. Üstümüze dö-
külen güneşi ile bulutlar dağıtacak bu gençlik
maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı
gençliktir. Üstadın özlemle yad ettiği bu gençlik
zaman bendedir ve mekan bana emanettir
şuurundaki gençliktir. Bu gençlik İstiklal Mar-
şı’nda tarif edilen gençliktir, Milletimizin par-
layan yıldızıdır. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını
anlamak isteyen gelsin şu AK gençliğe baksın.
Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme
imkanı verdiği için hamd ediyorum. Rabbime
önceki nesillerden devraldığım mücadele bay-
rağını böyle bir gençliğe bıraktığım için hamd
ediyorum. Allah birliğimizi muhabbetimizi
daim eylesin diliyorum. Son dönemde birileri
harflerle kuşakları ilişkilendirerek bizim genç-
lerle aramızı açmak istiyorlar. Akıllarınca ope-
rasyon çekiyorlar. Gençler burada, gençler kar-
şımda burada. Sadece son 2 yılda gençlerimizle
34 ayrı programda bir araya geldik. Bu prog-
ramlarda kah güldük kah hüzünlendik. Gördük
ki gençlikle aynı duyguları paylaşıyoruz. Birileri
sosyal medyada kendilerini gaza getirirken biz
gençlerimizle Türkiye Yüzyılı’na yürüyoruz.
Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya
kalktılar tutmadı. Taklit etmeye çalıştılar o da
olmadı. Şimdi ne yapacağını bilmez şekilde bir
o yana bir bu yana savruluyorlar. Bu işe yürek
işidir kalp işidir, aşk işidir, sevgi işidir. Biz
gençlerimizi seviyoruz onlar da bizi seviyor.
İşte tablo burada. Hayatımızın her alanında
olduğu gibi daima gençlere hizmet için çabaladık.
Gençlerimizde sağ olsun enerjileriyle coşkula-
rıyla hep bizim yanımızda yer aldı. Buradan
üniversiteli AK gençliğe bir çağrıda bulunmak
istiyorum. Ben de aşığım sizlere. Üniversite

kampüslerinde, kütüphanelerde göğsünüzü
gere gere AK gençliğin sesini duyurun. Kendinizi
akademik olarak en iyi şekilde yetiştirirken
her türlü faaliyette AK gençlik adına en önde
yer alın. AK Parti gençlerimizden en çok oyu
almayı sürdürecektir. 423 bin yeni ve toplamda
1 milyonu geçen genç üyeyle AK Parti’nin gücü
ispatlanmıştır. AK Parti’nin genel üye sayısı
da 11 milyon 241 bin ile diğer tüm partileri
üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeye-
cekleri bir rakama çıkmıştır.” İfadelerini kullandı. 

“YILLARCA BU ÜLKENİN EVLATLARI 
KENDİ ÖZ YURTLARINDA 
GARİP MUAMELESİ GÖRDÜ”
Yıllarca bu ülkenin evlatları kendi öz yurt-

larında garip muamelesi gördüğünü vurgulayan
Erdoğan, şöyle devam etti: “Bugün üniversite
sıralarında AK Parti bayrağını temsil eden
gençlerimiz yarın aynı görevleri üstlenecektir.
İşte burada bir kez daha meydan okuyorum.
Gençlerimizle aramızda bu zamana kadar kim-
seyi sokmadık. Bundan sonra da kimsenin ara-
mıza girmesine izin vermeyeceğiz. Biz dün ne-
redeydik, Antalya’daydık. Kepez’de resmi ra-
kamları istedik, 90 bin kişi vardı. Kumluca’da
ise 13 bin kişi vardı. Oradan Manavgat’a geçtik,
yanan yerleri bir yıla varmadan bitirdik. Köy
konutlarını ev sahiplerine teslim ettik.   Yıllarca
bu ülkenin evlatları kendi öz yurtlarında garip
muamelesi gördü. Biz gençlerimizin tüm sı-
kıntılarını teker teker çözüme kavuşturduk.
Mesleki eğitime vurulan en büyük darbe kat
sayı adaletsizliğiydi.  Kızlarımıza uygulanan
başörtüsü yasağını biz kaldırdık. Gençlerimize
seçilme hakkını 18’e indirdik. Üniversite harç-
larını kaldırdık. Yurtlarımızın kapasitesini 850
bine çıkardık.  Şimdi böyle bir harç gündemi
var mı? Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz
burs ve kredi rakamlarını lisansta 1250 liraya
yükselttik. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize
aylık 1800 lira beslenme yardımı yapıyoruz.
Öğrencilerimiz herhangi bir artış olmadan, al-
dıkları kredi kadar ödeme yapacaklar.” 

(AA)

Erdoğan: “Gençlerimizle Türkiye
Yüzyılı’na yürüyoruz” 

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Sadece

son 2 yılda gençlerimizle 34
ayrı programda bir araya
geldik. Bu programlarda

kah güldük kah
hüzünlendik. Gördük ki
gençlikle aynı duyguları

paylaşıyoruz. Birileri sosyal
medyada kendilerini gaza

getirirken biz gençlerimizle
Türkiye Yüzyılı’na 
yürüyoruz.” dedi. 

Yanık: “Ülkemizin gücüne
güç katmaya kararlıyız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Yanık, “Biz bugün vatan aşkıyla
dolu kalbimizle, şehitlerimizin
emanetini devraldığımız günü
saygı ve hürmetle yad ediyoruz.
Her birimiz, üstlendiğimiz bu
sorumlulukla, ülkemizin gücüne
güç katmaya kararlıyız.” dedi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
2022 boyunca gerçekleştirdiği yoğun
“savunma ve güvenlik diplomasisi” kap-
samında 141 yüz yüze görüşme, 55 te-
lefon görüşmesi ve 9 ülkeye ziyaret ger-
çekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda
Akar’ın gerçekleştirdiği yoğun diplomasi,
küresel gıda krizinin çözümünde önemli
rol oynayan “tahıl koridorunun” kurul-
ması ve hava sahasının kapanması ne-
deniyle Ukrayna’da kalan Türk Silahlı
Kuvvetlerinin iki dev nakliye uçağı
A400M’nin yurda dönmesine katkı sağ-
ladı. AA muhabirinin derlediği bilgiye
göre Akar, 2022’yi yoğun savunma ve
güvenlik diplomasisi ile geçirdi. Aralarında
ABD, Fransa, İtalya ve İspanya ile NATO
üyelik süreçleriyle gündeme gelen Fin-
landiya ve İsveç’in savunma bakanlarının
da yer aldığı çok sayıda mevkidaşıyla
141 yüz yüze görüşme gerçekleştiren
Akar, 55 telefon görüşmesi yaptı, 9
ülkeye ziyarette bulundu. Akar’ın sa-
vunma ve güvenlik diplomasisinde Uk-
rayna ve Rusya arasındaki savaş da yoğun
biçimde yer aldı. Akar, bu kapsamda
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu,
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Rez-
nikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Olek-

sandr Kubrakov ile birçok kez hem tele-
fonda hem yüz yüze görüştü.

“kırmızı haT” dİplomasİsİ
Savaş nedeniyle ortaya çıkan küresel

gıda krizinin önüne geçilmesi için Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet
Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefon
görüşmeleri gerçekleştirdi. “Lider dip-
lomasisi” yürüten Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın talimatları doğrultusunda Akar
da tahıl koridoru için yoğun çalışmalar
yaptı. Bu kapsamda Akar’ın girişimiyle
Rusya ve Ukrayna savunma bakan-
lıkları ile “kırmızı hat” ku-
ruldu. Savunma bakan-
lıklarından general rüt-
besindeki birer per-
sonelin görevlendi-
rildiği “kırmızı
hat” kapsamında
doğrudan iletişim
hatları açık tutul-
du. Telefon diplo-
masisi ve yoğun
görüşmelerin ardın-
dan Türkiye, Ukray-
na, Rusya askeri heyet-
leri ile BM temsilcileri Ka-
lender Kasrı’nda bir araya geldi.
Çalışmaların olumlu sonuç vermesinin
ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
riyasetinde 22 Temmuz’da Karadeniz
Tahıl Girişimi belgesi imzalandı. Belgenin
imzalanmasının ardından İstanbul’da
Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM yetkili-
lerinin görev aldığı Müşterek Koordi-
nasyon Merkezi kuruldu, Ukrayna li-
manlarında bekleyen tahılın sevkiyatı
için “tahıl koridoru” oluşturuldu. Gıda
krizinin aşılmasında önemli görev üst-
lenen “tahıl koridoru” 29 Ekim’de Siva-
stopol’de gerçekleşen saldırı sonrasında
Rusya Federasyonu tarafından askıya
alındı. Bunun üzerine Türkiye yoğun
diplomasi çalışmalarını sürdü ve Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın, 2 Kasım’da yaptığı
açıklama ile tahıl koridorunun yeniden
açıldığı kamuoyuyla paylaşıldı.

“koca yusuf”lar yurda döndü
İnsani yardım götürmek ve Türk va-

tandaşlarını tahliye etmek için gittikleri
Ukrayna’da hava sahasının kapatılması
nedeniyle Borispol Havaalanı’nda kalan
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait iki “A400M”
nakliye uçağının yurda dönmesinde de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve onun ta-
limatları ile Bakan Akar’ın gerçekleştirdiği
yoğun görüşme trafiği etkili oldu. Du-
rumları yakından takip edilen, bakımları
düzenli olarak yapılan dev nakliye uçakları
en uygun şartlar oluşur oluşmaz 20 Ara-
lık’ta yurda döndü. Cumhurbaşkanı Er-

doğan, telefonda hitap ettiği
uçak personeline “Bu sıkın-

tılı anda, uçaklarımızı
alıp getirdiniz, bundan

dolayı sizleri milletim
adına tebrik ediyo-
rum” diye seslenir-
ken, Akar da “Uçak-
larımız sağ salim
yurda döndü ve bu

hikaye sorunsuz bir
şekilde tamamlandı”

açıklamasında bulun-
du. Milli Savunma Bakanı

Akar önemli görüşmeleri
arasında ABD Savunma Bakanı

Lloyd James Austin ile yaptıkları da yer
aldı. ABD’li mevkidaşıyla gerek telefonla
gerekse yüz yüze görüşen Akar tarafından
görüşmelerde, terörle mücadelenin yanı
sıra ABD’den 40 F-16 Viper uçağı tedariki
ve 79 uçağın modernizasyonu konuları
da gündeme getirildi. Akar tedarik ça-
lışmaları ile ilgili gazetecilere, “Artık ABD
tarafından konunun olumlu bir şekilde
sonuçlandırılmasını bekliyoruz.” açıkla-
masında bulundu.

İnGİlTere Ve İTalya saVunma 
Bakanlarının kaTılımı 
İle üÇlü ToplanTı
Savunma ve güvenlik diplomasisi

kapsamında Akar, 12 yıldan sonra ilk
defa İsrail’den savunma bakanlığı dü-
zeyinde gerçekleştirilen ziyarette İsrail
Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile
de bir araya geldi. Bunun yanı sıra

Akar, NATO üyelik süreci ile gündeme
gelen İsveç ve Finlandiya savunma ba-
kanları ile de ayrı ayrı görüştü. Akar
görüşmelerinde, iki ülkenin de terör
örgütünün provokatif eylemlerine karşı
somut adımlar atması gerektiğini vur-
guladı. Bakan Akar, İtalya ve İngiltere
savunma bakanlarını İstanbul’da ağır-
ladı. İtalya Savunma Bakanı Lorenzo
Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı
Ben Wallace’nin katılımıyla Bakan
Akar’ın ev sahipliğinde İstanbul’da üçlü
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ül-
keler arasındaki savunma ve güvenlik
konularının yanı sıra savunma sanayi,
askeri eğitim işbirliği ile dünya ve böl-
gedeki son gelişmelere ilişkin karşılıklı
görüş alışverişinde bulunuldu. Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bulga-
ristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov,
Polonya Savunma Bakanı Mariusz
Blaszczak, Romanya Savunma Bakanı
Vasile Dincu, Ukrayna Savunma Bakanı
Oleksii Reznikov ve Gürcistan Savunma
Bakanı Juansher Burchuladze ile altılı
videokonferans toplantısında da yer
aldı. Türkiye’nin daveti ve koordinesiyle
gerçekleştirilen toplantıda bölgesel sa-
vunma ve güvenlik konuları ele alındı.

moskoVa’da önemlİ Görüşme
Bunlarla birlikte Azerbaycan Sa-

vunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov
ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher
Burchuladze’nin de katıldığı Gürcis-
tan-Azerbaycan-Türkiye Savunma Ba-
kanları Toplantısı’nın dokuzuncusu da
Akar’ın ev sahipliğinde Kayseri’de ger-
çekleştirildi. Bakan Akar, 2022’nin son
günlerinde ise önemli bir görüşme ger-
çekleştirdi. Akar beraberinde Milli İs-
tihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan
Fidan ile gittiği Rusya’nın başkenti
Moskova’da Rusya Savunma Bakanı
Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı
Ali Mahmud Abbas ile iki ülkenin is-
tihbarat başkanlarıyla bir araya geldi.
Söz konusu toplantı da Akar’ın yıl
içinde gerçekleştirdiği önemli savunma
ve güvenlik diplomasisi adımları ara-
sında yer aldı. (AA)

Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, “Bu yıl 65 yaş üstü dahil,
83 bin 430 hacı adayımızı kutsal
topraklarda ağırlayacağız” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,
resmi sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, hac kon-
tenjanında salgın öncesi döne-
me geri dönüldüğünü belirterek,
65 yaş üstü dahil, 83 bin 430
hacı adayını kutsal topraklarda
ağırlayacaklarını açıkladı. Er-
baş’ın mesajında şu ifadeler yer
aldı: “Beytullah’tan milletimize
selam gönderiyorum. Hamdol-
sun hac kontenjanında salgın
öncesi duruma dönüldü. Dola-
yısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil,
83 bin 430 hacı adayımızı kutsal
topraklarda ağırlayacağız inşal-
lah. Milletimize hayırlı, mübarek
olsun.” (İHA)

MSB 16 bin
sözleşmeli er alacak

Milli Savunma Bakanlığınca
bu yıl içinde 16 bin sözleşmeli
erbaş, er alınması planlanıyor.
Alınan bilgiye göre, Bakanlık ta-
rafından Türk Silahlı Kuvvetle-
rinin etkin, caydırıcı ve saygın
niteliklerinin artırılmasına yönelik
çalışmalar sürdürülüyor. Bir yan-
dan yerli ve milli savunma sanayi
ürünleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri
güçlendirilirken diğer taraftan
tatbikatlarla personelin hazırlık
seviyeleri üst düzeyde tutuluyor.
Bunlarla birlikte personel temini
de önemli çalışmalar arasında yer
alıyor. Nitelikli insan gücünün
hayati önemi haiz olduğunun bi-
linci ile yapılan çalışmaların ar-
dından Bakanlık tarafından geçen
yıl 12 bin 940 sözleşmeli er ve
erbaş alındı. Bunların büyük bö-
lümü Kara Kuvvetleri Komutan-
lığı emrinde görevlendirilirken,
temin edilen personelden 10 bin-
den fazlası eğitimlerini tamam-
layarak görevlerine başladı. Ba-
kanlık, bu yıl içinde de toplam
16 bin sözleşmeli erbaş, er almayı
planlıyor. (AA)

Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Suriye’nin kuzeyindeki
Zeytin Dalı bölgesinde 2
PKK/YPG’li teröristin etkisiz
hale getirildiğini bildirdi.
MSB’nin sosyal medya hesa-
bından yapılan açıklamada, şu
ifadelere yer verildi: “Teröre
ve teröriste geçit yok. Kahra-
man Türk Silahlı Kuvvetleri-
miz, Suriye’nin kuzeyindeki
Zeytin Dalı bölgesinde tespit
ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi
etkisiz hale getirdi. Teröristle
mücadelemiz etkin ve kararlı
şekilde sürecek.” (AA)

2 PKK/YPG’li
terörist etkisiz
hale getirildi 

Erbaş: “83 bin 
430 hacı adayımızı
kutsal topraklarda
ağırlayacağız” 

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarı-
kamış Harekatı’nın 108. yılı anma
etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen
yürüyüş sona erdi. Türkiye’nin birçok
ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı
çok sayıda vatandaş, sabahın erken
saatlerinde “Biz Hep Aynı İzdeyiz”
ve “Türkiye Şehitleriyle Yürüyor”
mottosuyla anma etkinliğine katılmak
üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve
Allahuekber Dağları arasındaki Kı-
zılçubuk Zirvesi’nde bir araya geldi.
Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden,
otobüslerle zirveye ulaşan vatandaş-
lar, ellerinde Türk bayraklarıyla yü-
rüyerek toplanma alanına geldi. Enver
Paşa komutasındaki Osmanlı ordu-
sunun, 1. Dünya Savaşı’nda Rus işgali
altındaki toprakları kurtarmak için

başlattığı Sarıkamış Harekatı’nın 108.
yılı anma etkinlikleri kapsamında
düzenlenen şehitleri anma progra-
mına, soğuk havaya rağmen vatan-
daşlar ilgi gösteriyor. Anma progra-
mına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars

Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker
Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral
Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komu-
tanı Tümgeneral Fedai Ünsal, CHP
Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin
Nazlıaka, AK Parti Kars milletvekilleri
Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, çevre
illerin valileri, belediye başkanları ile

çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.
Güzergahlarda jandarma ve polis
ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Şehitleri anmak için ellerinde Türk
bayraklarıyla toplanma alanına gelen
gençler de güvenlik güçleriyle hatıra
fotoğrafı çektirdi. Öte yandan top-
lanma alanında çadır kuran Kızılay
ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi
çeşitli ikramlarda bulundu.

Bİnlerce kİşİ ellerİnde 
Türk Bayraklarıyla yürüdü
Ellerinde Türk bayrakları bulunan

binlerce kişi, burada Kur’an-ı Kerim
okuyup tekbir ve salavatlar getirerek
şehitler için dua ettikten sonra soğuk
havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı’na
doğru yürüyüşe geçti. Katılımcılar,
ellerinde Türk bayraklarıyla jandar-
manın geniş güvenlik önlemi aldığı
4,5 kilometrelik güzergahtaki yürü-
yüşün ardından tören alanına ulaştı.
Yürüyüşün son noktası olan bu alanda
Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler
için dua edildi. 

(AA)

Binlerce kişi Şehitlerin izinde yürümek
için ‘Allahuekber’de buluştuYürüyüşe Gençlik ve Spor

Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Derya
Yanık’ın yanı sıra Türkiye’nin
birçok ilinden ve yurt
dışından genç, yaşlı çok
sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Akar’dan 2022’de yoğun
“savunma ve güvenlik” diplomasi trafiği 
Bakan Akar, yıl boyunca
ABD, Fransa, İtalya,
İspanya, Rusya ve
Ukrayna ile Finlandiya
ve İsveç savunma
bakanlarının da
aralarında olduğu 141
mevkidaşıyla yüz yüze
görüşme ve 55 telefon
görüşmesi
gerçekleştirdi, 9 ülkeye
ziyarette bulundu.



Vatandaşın can ve mal güvenliğinin
korunması bakımından belediyelerin en
hayati önem taşıyan hizmet alanını oluş-
turan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursa-
lılara güven vermeye devam ediyor. Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından ekip ve
ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrul-
tusunda sürekli güçlenen İtfaiye Daire
Başkanlığı, Bursa’da toplam 557 perso-
nelle hizmet veriyor. Bütünşehir uygu-
lamasının ardından merkeze uzak böl-
gelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla
755 gönüllüyü de alev savaşçıları arasına
katan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri,
2021 yılında 19 bin 164 olaya müdahale
ederken, bu sayı 2022 yılında 19 bin
432’ye çıktı.

SAATTE BİR YANGIN ÇIKIYOR
Bünyesindeki 122 itfaiye aracının ya-

nında 80 gönüllü istasyonda 121 traktör
tankeri, 369 yangın dolabı ve 4 itfaiye
aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa it-
faiyesi, 2022 yılında 9201 yangın, 10016
arama kurtarma ve 215 adet farklı olay-
lara müdahale etti. Bu verilere göre,
2022 yılında günde 25,2, saatte ise or-
talama 1.04 yangın çıktı. Yine trafik ka-
zaları, insan ve hayvan kurtarma faali-
yetleri kapsamında günde 27.4, saatte
1,1 arama kurtarma çalışması yapıldı.
En çok itfaiye olayı 5206 ile Osmangazi’de
yaşanırken, onu 2959 ile Nilüfer, 2869
olayla Yıldırım, 1845 olayla İnegöl ve
1251 olayla Gemlik takip etti. En fazla
yangın 4491 ile arazi otluk ve çöplük

alanlarında çıkarken, 1691 konut yangını,
749 taşıt yangını, 545 kontrol amaçlı
çıkış yapıldı. 2022 yılında 858 trafik ka-
zasına müdahale edilirken, 6174 hayvan
kurtarma ve 1834 insan kurtarma faa-
liyeti yapıldı.

EN RİSKLİ GÜN PAZAR
Bursa itfaiyesinin yıllık veri değer-

lendirmesine göre, itfaiye olayları açı-
sından en riski günün pazar olduğu
ortaya çıktı. Yıl boyunca 2934 ile en
fazla olay pazar günleri yaşanırken, cu-
martesi günleri 2863, Çarşamba günleri
2827, perşembe günleri 2804, pazartesi
günleri 2780, cuma günleri 2704 ve salı
günleri de 2520 olaya müdahale edildi.
Yine 2022 yılında 252 kurumda 26 bin
389 kişiye temel yangın eğitimi verilirken,
1769 işyerine itfaiye raporu verildi ve
299 işyerinde de yangın önlem denetimi
yapıldı. Geçen yılın verileriyle günde en
az 53 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri,
sadece yangınlarda değil can kurtarma
hizmetiyle denizlerde de önemli bir per-
formans gösterdi. Bursa sahillerinde 18
noktada 46 personelle verilen can kur-
tarma hizmeti sayesinde, yaz sezonunda
104 vatandaş boğulmaktan kurtuldu.
Sadece Bursa’da değil ihtiyaçlar doğrul-

tusunda il dışında da önemli çalışmalara
imza atan Bursa itfaiyesi, Muğla/ Mar-
maris’ te çıkan orman yangınlarına 4
araç ve 12 personel ile, Muğla/Datça’ da
çıkan orman yangınına 4 araç ve 14 per-
sonel ile, Kütahya/ Emet ilçesinde çıkan
orman yangınına 3 araç ve 6 personel
ile, Manisa/Soma ilçesinde çıkan orman
yangınına 2 araç ve 4 personel ile mü-
dahale ederek, üstün performans sergi-
ledi.

ÖNCE GÜVENLİK
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur

Aktaş, sağlıklı ve yaşanılabilir şehri oluş-
turmanın en önemli şartlarından birinin
güvenlik olduğunu söyledi. Can güven-
liğinin tehlikede olduğu bir yerde kim-
senin yaşamak istemeyeceğini hatırlatan
Başkan Aktaş, “Bu nedenle itfaiye, bele-
diyecilik hizmetlerinde en hayati alan-
lardan biri. Gerek olası yangınlara anında
müdahale gerekse can ve mal kayıplarının
önüne geçilmesi noktasında itfaiyemize
ekip ve ekipman anlamında sürekli tak-
viyeler yapıyoruz. Hemşerilerimizin can
ve mal güvenliğini sağlamak için gerek-
tiğinde kendi canlarını hiçe sayarak canla
başla çalışan tüm arkadaşlarımı yürekten
kutluyorum” diye konuştu. (BÜLTEN)
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Yazı İşleri Müdürü
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12
SAYI: 2688

Sorumlu Müdür
Alpaslan YILDIZ

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

112
112
112     
112
112    
11811
444 1 600

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

270 50 00
270 55 72

POLİS

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

261 57 07
261 57 08

GARNİZON

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

185
186
187
121
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma
n Şehirlerarası Otobüs Terminali 
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

İnegöl’de kamyona arkadan çar-
pan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre olay İnegöl -
Şipali Mahallesi yolu üzerinde mey-
dana geldi. Mustafa Can idaresindeki
43 YA 905 plakalı otomobil, önünde
seyreden Erdal Kayman idaresindeki
16 JZT 62 plakalı ağır tonajlı kam-
yona çarptı. Meydana gelen kazada
savrulan otomobildeki Hamza Can,
Seviye Can, Ömer Asaf Can ve Canan
Can yaralandı. Yaralılar, bölgeye ge-
len 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk
müdahalesinin ardından İnegöl Dev-
let Hastanesi Acil Servis Bölümüne
kaldırıldı. Konu ile ilgili tahkikat
başlatıldı. (AA)

Bağışıklık sisteminin zayıf ol-
ması hastalıklara davetiye çıkarabi-
lir. Özellikle okul çağındaki çocuklar
sınıf ortamında zaman geçirdiği için
enfeksiyon hastalıklarına çok daha
kolay yakalanabilir. Bağışıklık siste-
mini güçlendirmenin en önemli
yolu ise doğru ve dengeli beslenme-
den geçiyor.

Konu ile ilgili, Diyetisyen Özlem
Candemir, havaların soğuması ve
kış mevsiminin gelmesiyle birlikte
gribal enfeksiyonların arttığını be-
lirterek, şunları söyledi: “Buna yö-
nelik özellikle kışın yeterli ve
dengeli beslenirsek bu enfeksiyon-
lardan kurtulmak her zaman daha
iyi olur. Kış sebze ve meyvelerini tü-

ketmeyi de bu anlamda artırmamız
gerekiyor. Zaten mevcut kış sebze
ve meyveleri bağışıklığınızı güçlen-
dirmeye yöneliktir. Bunlar C vita-
mini ve A vitamini yönünden
zengindir.  Bu dönemde çocukları-
mızın gribal enfeksiyon hastalıkları
oldukça artıyor. Birlikte kapalı or-
tamda çok kalıyorlar. Onların bes-
lenmelerine bir mandalina
ekleyebiliriz. Kuru baklagiller, yağlı
tohumlar bağışıklığı güçlendirme
adına zengindir. Beslenmelerine
badem, fındık ve ceviz koyabiliriz.
Probiyotik içerikli besinler de bağı-
şıklığımızı oldukça güçlendirir. Evi-
mizde bulunduğumuz sürede taze
ev yapımı yoğurt kullanabiliriz ço-

cuklarımız için. Sebzeleri çok sev-
medikleri için ıspanak, kereviz, bro-
koli gibi sebzeleri çorbaların içine
katarak onların bağışıklıklarını güç-

lendirebiliriz. Yağlı tohumlar çok
iyidir, ceviz, fındık ve badem gibi
ürünleri de çocuklarımıza mutlaka
yedirelim. Çocuklarımızın sıvı alı-
mını da uygun renkli suluklar alarak
onları teşvik edebiliriz. Evde bulun-
duğumuz dönemlerde de onlara
zencefil çayı yapabiliriz, bağışıklık
açısından çok güzeldir. Bağışıklığı
güçlendirmek için yemeklere baha-
rat grubundan zerdeçal ve kekik ka-
tabiliriz. Bunun dışında
çocuklarımızın uykularının da dü-
zenli olması çok önemli. Salatamız
akşam yemeğinde mutlaka olsun.
Bu sebzelerle birleştirerek güzel bir
salata yapabiliriz. Kış sebzeleri
zaten rutinde de gerçekten bağışık-

lığa yönelik sebzeler. Meyvelerde ol-
duğu gibi sebzelerde de aynı şekilde.
Bunları beslenmemizde özellikle
akşam öğünlerinde mutlaka bulun-
durmamız gerekiyor. Belki gün içe-
risinde mümkün olmayabilir ama
aile ile toplu yemeklerde her akşam
salata mutlaka olsun. Bütün gıda-
larda olduğu gibi kızartma türün-
den uzak durulması gerekiyor,
sebzeleri de özellikle fırında ya da
tencere usulü geleneksel yöntem-
lerle pişirirsek daha sağlıklı olur” 

Dengeli beslenmeye dikkat edin.
Antioksidan olarak adlandırılan A,
C, D, E vitaminlerinin, demir ve çin-
konun yeterli miktarda alınmasına
özen gösterilmeli. Sağlıklı  günler.

Ayşe
CANDAN

Zayıf bağışıklık 
sistemi 

hastalıklara 
davetiye 
çıkarıyor 

Bursaspor Kulübü, kendisine ait
olan akaryakıt istasyonu ve 10 adet
bağımsız bölümden oluşan işyerleri
için yazılı teklif toplama kararı aldı.
Yeşil-beyazlılar, satış duyurusunu res-
mi internet sitesinden duyurdu.

Bursaspor Kulübü’nün, ‘Bursaspor
Kulübü Derneği Taşınmaz Satış Du-
yurusu’ başlığıyla geçtiği açıklama şu
şekilde: “Kulübümüze ait Bursa İli,
Osmangazi İlçesi, Soğanlı mahallesi,
3338 Ada 3 parselde bulunan Akar-
yakıt istasyonu ve 10 adet bağımsız
bölümden oluşan İşyerlerinin satışı
için yazılı teklif toplanacaktır. Teklif
tarihleri bugünden (08.01.2023) ge-
çerli olup 12.01.2023 Perşembe günü
mesai bitiminde sona erecektir.” Du-
yuru şu şekilde devam etti: “Bursa 4.
İcra Dairesi’nden aldığımız rızaen
satış yetkisi ile satış Bursaspor Kulübü
tarafından gerçekleştirilecek olup;
Teklifler sonucu, en yüksek teklif ile
almaya hak kazananın açıklandığı ta-
rihten itibaren ödemeler Bursa 4. İcra
Dairesi hesaplarına nakit olarak en
geç 2 iş günü içinde yatırılacaktır. Ta-
şınmazların Satış tespit bedelleri Bursa
4. İcra Dairesi tarafından belirlenmiş
olup, asgari satış bedeli İcra İflas Ka-
nunu 111/a maddesi uyarınca: 93
milyon 964 bin 495 TL tespit edilen
tutarın altında sunulan teklifler dik-
kate alınmayacaktır.”

SON SÖZÜ BURSASPOR 
KULÜBÜ SÖYLEYECEK
Bursaspor Kulübü’nden yapılan

açıklamanın son bölümde ise, “Teklif
vereceklerin, kendi tekliflerinin %10’u
kadar teminatı teklif ile beraber nakit
veya blokeli çek olarak sunmaları ge-
rekmektedir. Kazanan kişi veya şir-
ketin vazgeçmesi halinde yatırılan te-
minat Bursaspor hesaplarına bağış
olarak irat kaydedilir. Teklifi sunanlar,
teklif teslim aşamasında yer görme
belgesini ve aydınlatma metnini imzalı
ve/ veya kaşeli olarak teslim etmeleri
gerekmektedir. Almaya hak kazana-
mayan kişi veya kurumların sunduk-
ları teminat bedelleri, kazananın açık-
landığı ertesi gün, sahiplerine elden
teslim edilecektir. Teklifler Bursaspor
Kulübü Temsil yetkilisi Avukat Merve
Kübra Durmaz’a bizzat veya temsile
yetkili kişiler tarafından (Temsile yet-
kili olduğuna dair evraklar ile birlikte)
elden teslim edilecektir. Rızan satış
yetkisi Bursaspor Kulübü’ne ait olup;
rızaen satışın onaylanıp onaylanma-
ması süreci Bursaspor Kulübü’ne
aittir” ifadelerine yer verildi. (İHA)

Konteyner evle
tehlikeli yolculuk! 

Bursa’da konteyner ev yüklü kam-
yonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu
kamerasına yansıdı. Olay, merkez Yıl-
dırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Ankara
Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, konteyner ev yüklü
16 MAZ 40 plakalı kamyonet, trafikte
tehlikeli şekilde seyir etti. Konteyner
ev büyüklüğü nedeniyle iki şeridi işgal
etti. Kamyonetin tehlikeli yolculuğu
bir başka sürücünün cep telefonu ka-
merasına yansıdı. (İHA)

Bursaspor, akaryakıt
istasyonunu 
satışa çıkardı! 

Bursa’da saat başı 1 yangın çıkıyor
Bursa Büyükşehir

Belediyesi itfaiyesi, 2022
yılında il genelinde

9201’i yangın, 10016’sı
arama kurtarma ve 215’i

diğer itfaiye olayları
olmak üzere toplam 19

bin 432 olaya müdahale
etti. Toplam 4491 olayla

arazi, otluk ve çöplük
yangınları ilk sırada yer

alırken, bunu 1691 olayla
konut yangınları takip

etti. Ayrıca 131 işyeri
yangını ve 242

endüstriyel tesis
yangınına müdahale

edildi. Verilerine göre,
Bursa’da 2934 olayla en

fazla itfaiye olayının
yaşandığı gün ise 

pazar oldu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, Yıldırım’daki vizyon pro-
jeleri ilçe meclis üyeleriyle gezdi ve
2023 yılının projelerin vücut bula-
cağı bir yıl olacağını belirterek “Yıl-
dırım’daki değişimi herkes görecek”
dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, kentsel dönüşümle sosyal
dönüşümün birlikte yürütülmesi
gereken önemli bir konu olduğunu
dile getirdi. Binaları dönüştürürken
kentin sosyal, kültürel yaşamını da
dönüştürmenin gerekli olduğunu
vurgulayan Başkan Yılmaz, “Geç-
mişten aldığımız güç, birlik ve be-
raberlik ruhuyla, cumhuriyetimizin

100. yılına giriyoruz.
Yeni yılda da he-
def lerimizden
ödün verme-
den ilçemizin
g e l e c e ğ i n i
inşa etmeye
devam edece-
ğiz. Göreve
geldiğimizden
bu yana ilçeye kü-
tüphaneler, kültür
merkezleri, spor tesisleri,
sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz.
Yıldırım’daki yeşil alanları toplam
1,5 milyon metrekare artırıyoruz.
Bu doğrultuda yaptığımız, inşası

süren ve proje aşa-
masında olan

çalışmaları-
mız var.
Bunlar ta-
mamlan-
d ı ğ ı n d a
Y ı l d ı -

r ı m ’d a k i
d e ğ i ş i m i

hep birlikte
göreceğiz. Her

şeyin en güzelini Yıl-
dırım için düşünüyor, hayata ge-

çiriyor ve dahasını yapmak için
planlıyoruz. Çünkü her şeyin en
güzeli Yıldırım’a değer” dedi.

Yıldırım, Türkiye yüzyılına hazır Kamyona arkadan
çarptı: 4 yaralı! 
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Fransa’da Türkiye’nin Marsilya Baş-
konsolosluğuna molotofkokteyli ile
saldırı düzenlendi. Türkiye’nin Mar-
silya Başkonsolosu Arda Ulutaş, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
maskeli 6 kişinin, dün Türkiye’nin
Marsilya Başkonsolosluğu binasına
molotofkokteyli atarak kaçtığını be-
lirtti. Ulutaş, güvenlik çalışanlarının
alarm butonuna basmasıyla Fransız
polisinin olay yerine hızlıca intikal
ettiğini ve tahkikat başlatıldığını ak-
tardı. “Çok şükür yaralı yok, maddi
zarar da yok.” diyen Ulutaş, şika-
yette bulunduklarını ve Marsilya po-
lisiyle temas halinde olduklarını
ifade etti. Ulutaş, saldırının kimler
tarafından ne sebeple yapıldığını bil-
mediklerini dile getirdi. (AA)

Türkiye’nin Marsilya
Başkonsolosluğuna
molotoflu saldırı 

Fransa’nın başkenti Paris’te sarı ye-
lekliler, hükümetin emeklilik refor-
munu ve enflasyonu protesto etti.
Fransız basınındaki haberlere göre,
sarı yelekliler, Paris, Strazburg ve
Angers’te hükümetin 10 Ocak’ta iç-
eriğini açıklayacağı emeklilik re-
formu, yükselen enerji fiyatları ve
enflasyona karşı gösteri düzenledi.
Paris’te Breteuil Caddesi’nde topla-
nan göstericiler, Ekonomi Bakanlığı
binası yakınlarına kadar yürüdü.
Sosyal medyaya yansıyan görüntü-
lerde, polisin, Paris’teki gösterinin
başında sarı yeleklilerin kortejinin
ilerlemesine izin vermediği ve daha
sonra göstericilere biber gazıyla mü-
dahale ettiği yer alıyor. Başta akar-
yakıt zamları ve kötü ekonomik
koşullara tepki olarak 17 Kasım
2018’de Fransa’da başlayan sarı ye-
lekliler hareketi, Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron’un özellikle
sosyo-ekonomik politikalarına yöne-
lik protestolarla devam ediyor.        (AA)

Çin’in doğu kesimindeki Jiangxi
eyaletinde bir kamyonun cenaze
konvoyuna çarpması sonucu mey-
dana gelen kazada en az 19 kişi ha-
yatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Çin’in Jiangxi eyaletinin başkenti
Nanchang yakınlarındaki S517 kara-
yolunda yerel saatle 01.00 sırala-
rında bir kamyon cenaze
konvoyundaki araçlara çarptı. Yerel
basında yer alan haberlere göre, sü-
ratle gelen kamyon arkadan çarptığı
konvoyu ikiye bölerek, bazı araçları
sürükledi. Kazada ilk belirlemelere
göre en az 19 kişi hayatını kaybetti,
20 kişi yaralandı. Yaralılar civardaki
hastanelere kaldırılırken, görgü ta-
nıkları ölenlerin ve yaralananların
çoğunun cenazeye katılanlar oldu-
ğunu aktardı. Polis, kazadan yakla-
şık 1 saat sonra yoğun sis nedeniyle
sürücüler için görüş mesafesi uyarısı
yayımlarken, kaza ile ilgili soruş-
turma başlatıldı. Çin’de geçtiğimiz
ocak ayında bir otobanda yine sisli
havanın görüş mesafesini düşürmesi
nedeniyle yüzlerce aracın karıştığı
zincirleme kaza yaşanmış, olayda 1
kişi yaşamını yitirmişti. (İHA)

Paris’te sarı yelekliler
yeniden sahada! 

Çin’de kamyon cenaze
konvoyuna çarptı: 
19 ölü, 20 yaralı 

10

Hollanda’nın, Srebrenitsa soykırı-
mında “kısmen” sorumlu olduğunu kabul
ettiği Hollandalı askerler adına kurban-
ların yakınlarına ödeyeceği tazminat için
yapılan 6 bin 420 başvurunun 4 bin
830’unun değerlendirilmeyi beklediği
açıklandı. Hollanda Potoçari Tazminat
Komisyonu Sözcüsü Frank Neervoort,
AA muhabirine, 15 Haziran 2021’den
bu yana 6 bin 420 kişinin Bosna’daki

savaşta (1992-1995) Srebrenitsalı 350
sivilin yakını olarak tazminat başvuru-
sunda bulunduğunu bildirdi. Neervoort,
komisyonun 860 mağdur yakınına ödeme
yaptığı ve 730 tazminat başvurusunu
reddettiğini, başvurusunun sonuçlan-
masını bekleyen 4 bin 830 kişi olduğunu
kaydetti. Hollanda Savunma Bakanlığının
şimdiye kadar 8,6 milyon avro tazminat
ödediğini aktaran Neervoort, “Soykırımda
ölenlerin eşlerine 15 bin avro ödenirken

ölenlerin çocukları, ebeveynleri ve kar-
deşlerinin her biri için 10 biner avro
ödeniyor.” dedi. Neervoort, bekleyen
başvurularla ilgili “İncelenmesi çok uzun
sürüyor. Saraybosna’daki ofise gelen baş-
vurular tercüme ediliyor. Daha sonra
buradaki uzmanların belge ve delilleri
yeterli bulmadığı durumlarda mağdur
yakınlarından şahit göstermelerini is-
teyebiliyoruz. Çok dikkatle yürütülen
bir süreç.” diye konuştu. Komisyonun

14 Haziran 2023’e kadar başvuru almaya
devam edeceğini belirten Neervoort,
“Bu rakamların daha da yükseleceğini
düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

MAHKEME HOLLANDALI 
ASKERLERİ KUSURLU 
BULMUŞTU
Hollanda’da yerel mahkemenin

2017’deki kararında, Bosna’daki savaşta
Srebrenitsalı 350 sivilin Sırplar tara-
fından katledilmesinde kısmen suçlu
bulunan Hollandalı askerlerin sorum-
luluğu yüzde 30 olarak tespit edilmişti.
Hollanda Yargıtayı Temmuz 2019’da,
Hollandalı askerlerin görev yaptığı üsse
sığınanların 13 Temmuz 1995’te as-
kerlerce üsten çıkarıldığını ve daha
sonra Sırplar tarafından katledildiğini
kabul etmesine rağmen, Hollanda’nın
sorumluluk payını yüzde 30’dan yüzde
10’a çekmişti. Srebrenitsalı anneler,
Hollandalı askerlerin “kısmen” suçlu
bulunması ve sorumluluk paylarının
yüzde 10’a düşürülmesine ilişkin temyiz
kararını, Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesine (AİHM) götürmüştü. (AA)

Binlerce Srebrenitsa mağduru
Hollanda’dan tazminat bekliyor 
Hollanda’da yerel
mahkemenin 2017’deki
kararında, Bosna’daki
savaşta Srebrenitsalı 350
sivilin Sırplar tarafından
katledilmesinde kısmen
suçlu bulunan
Hollandalı askerlerin
sorumluluğu yüzde 30
olarak tespit edilmişti.

Almanya’da iflas kararı alan Borbet
jant firmasında çalışan işçiler, iflasın
hukuksuz olduğunu iddia ederek, hak-
larını aramak için her gün saat 13.00
ile 14.00 arasında işyeri önünde pro-
testo gösterisi yapıyor. Ça-
lışanlarının yarısından
fazlasının Türk ol-
duğu Borbet jant
firmasında işten
çıkartılan işçi sa-
yısının ise 650 ol-
duğu belirtiliyor.
Yeni yıla işsiz girdik-
lerini dile getiren işyeri
işçi temsilciliği üyesi Halit Bıçakçı,
“Üretimlerimizi diğer şirketlerine yay-
dı. Dolayısıyla küçüldü, kurtaracağım
politikasına girdi ilk başta ama bilinçli
bir şekilde firmayı kapatmaya doğru
götürdü. İşçilere beş kuruş vermeden
kapının önüne koydu, biz tazminatı-
mızı istiyoruz“ diyerek tepkisini dile
getirdi. Borbet jant şirketinin işçi üc-
retlerini düşürmek istediğini söyleyen
işyeri işçi temsilcisi Nurettin Akar,

“Şirket, ücretleri düşürmek istedi ve
hatta bununla ilgili adımlar attı. Bin
200 euro istedi dört yıl önce. O za-
manlar iyi bir işçi temsilciliği vardı,
bunu geri püskürtebildi. Ne yazık ki
şimdiki işçi temsilciliği daha zayıf ol-
duğu için veya bölündüğümüz için,
bunu kullanarak yürürlüğe geçirdi.
Aslında sadece buradaki işçilerden
kurtulup yeni bir yere açmak niyeti.
İşçi çıkışlarının zamanı geçerse, en-
dişemiz buraya açabilir tekrar. Bazı
arkadaşlarımız mahkemeye verdi, ba-
zısı iflası yönetecek kuruma başvurdu.

Kendisine pahalı geldiği
için kapatmak istiyor.

Ayrıca bir talebimiz
de politikacılardan
ve yöneticilerden.
700 milyar harca-
yıp bankaları kur-

tardılar. Büyük şir-
ketleri kurtardılar,

zenginleri kurtardılar hiç
ihtiyacı olmayan insanları kur-

tardılar. 100 milyar şu an silahlanmaya
veriyorlar, biraz da buraya versinler
diyoruz. Taleplerimiz böyle, bizi de
görsünler“ dedi. Şirket önünde her
gün protesto gösterisi yapan işçileri
bir çok sivil toplum kuruluşu da ziyaret
ederek destekliyor. Almanya’nın farklı
şehirlerinde fabrikaları olan Borbet
şirketi Solingen kentindeki fabrikası
için iflas başvurusu yapmıştı. (İHA) Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı

Ahmed ed-Dik, Birleşmiş Milletler’de
(BM) İsrail’in işgal ve ihlallerine karşı
girişim başlatan Filistin’e yönelik Tel
Aviv yönetiminin bir dizi yaptırım ka-
rarı almasını AA muhabirine değer-
lendirdi. Dik, “Bu uygulamalar, işgalci
İsrail devletinde hükümete hakim ol-
maya başlayan ırkçı sömürgeci zihni-
yetin bir ifadesidir.” dedi. Filistinli yet-
kili, “Bu, Filistin halkına ve onların li-
derliğine karşı uygulanan bir tür or-
ganize devlet terörüdür.” ifadelerini
kullandı. Uluslararası hukuk nezdinde
İsrail’e karşı mücadele etmeye devam
edeceklerini vurgulayan Dik, şöyle de-

vam etti: “Bu yaptırımlar, Filistin hal-
kını ve liderliğini, işgalci İsrail’in ihlalleri
ve suçlarının ortaya çıkarılması ve on-
dan hesap sorulması için uluslararası
hukukun izin verdiği ölçüde siyasi,
hukuki ve diplomatik girişimleri sür-
dürmekten caydırmayacak.” İsrail yö-
netiminin kararını “tehlikeli bir şekilde
gerilimi tırmandırma” olarak değer-
lendiren Filistinli yetkili, “İsrail hü-
kümetinin uyguladığı ve en uç nokta
olarak kabul edilen müdahaleyi dur-
durması” için ABD yönetimine de çağrı
yaptı.

İSRAİL’İN YAPTIRIM 
KARARLARI
İsrail hükümeti, BM’de Tel Aviv’in

işgal ve ihlallerine karşı girişim başlatan
Filistin’e yönelik bugün 5 maddelik
yaptırım kararı aldığını duyurmuştu.
İsrail hükümetine bağlı ulusal güven-
likten sorumlu küçültülmüş bakanlar
komitesi “Güvenlik Kabinesi”nin, “Fi-
listin yönetiminin İsrail devletine yö-
nelik siyasi ve hukuki savaş açma ka-
rarına karşı alınan” bir dizi adımı onay-
ladığı bildirilmişti. Bu kapsamda İsrail,
işgal altındaki Filistin’e giden fonların
kesilmesi, Filistinli yetkililere uygula-
nan imtiyazların kaldırılması, insani
yardım kuruluşlarının işgal altındaki
Batı Şeria’daki faaliyetlerinin engel-
lenmesini de içeren 5 maddelik yaptı-
rım listesi açıklamıştı. (AA)

Ahmed ed-Dik : 
“İsrail, ırkçı sömürgeci”
Filistin Yönetimi, İsrail’in
Filistin’e yönelik 5 maddelik
yaptırım kararı almasını
“sömürgeci ırkçılık” olarak
niteledi.  Ahmed ed-Dik, “Bu
yaptırımlar, Filistin halkını ve
liderliğini, işgalci İsrail’in
ihlalleri ve suçlarının ortaya
çıkarılması için uluslararası
hukukun izin verdiği ölçüde
siyasi, hukuki ve diplomatik
girişimleri sürdürmekten
caydırmayacak.” dedi. 

Almanya’nın Solingen
kentinde haksız bir şekilde
işten çıkartıldıklarını söyleyen
çoğunluğu Türk
vatandaşların oluşturduğu
yaklaşık 200 işçi, 14 gündür
işyeri önünde eylem yapıyor.

Almanya’da işten çıkarılan
Türk işçilerden eylem



Maçın ilk dakikalarında iki ta-
kımda birbirini tartarken geride çok
fazla boşluk vermeden kontra atak-
larla gol aradılar. Dakikalar 30 u gös-
terirken Erdem’in kazandığı topta
ceza sahası içinde topla buluşan Meh-
met Türker güzel bir vuruşla topu
ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne

geçirmeyi başardı. Golden sonra oyu-
na tutunmaya çalışan İ.Gençlergücü
rakibinin üstüne giderken Demiryolu
Gençlikspor da Engin Demir ortasa-
hadaki etkili oyunu ile rakibe boş
alan bırakmadı.İstediği pozisyonları
bir türlü bulamayan Gençlergücü ilk
yarının son dakikasında 10 kişi kaldı.
İkinci yarıya oyuncu değişikliği ile
başlayan Demiryolunda geçen maçın
yıldızı Doğukan oyuna girdi. Hem
skorun vermiş olduğu avantaj hem
de rakibin 1 kişi eksik olmasını iyi
değerlendiren ev sahibi ekip rakip
kalede daha etkili olmaya başladı.Do-
ğukanın üst üste çalımlarından sonra
yerde kalmasıyla hakem penaltı nok-
tasını gösterdi.Penaltı da topun ba-
şına kaptan Semih skoru 2-0 a getiren
golü attı.Golden sonra da hız kes-
meyen Demiryolu yine Doğukan’ın
çabasıyla getirdiği topta kaptan Semih
kendisinin 2. Takımının 3. Golünü
atarak skoru 3-0 a getirdi.Maçın son
bölümlerinde İnegöl Gençlergücü fri-
kikten attığı golle farkı 2 ye indirir-
ken;Demiryolu maçı 10 İnegöl Genç-
lergücü maçı 9 kişi tamamladı. 

Spor
9 Ocak 2023 Pazartesi11

DerBi timsaH’ın! 
Basketbol Süper Ligi’nde oynanan Bursa

derbisinde, deplasman ekibi konumunda
olduğu maçta Frutti Extra Bursaspor,

TOFAŞ’ı 83-82 mağlup etmeyi başardı.

TOFAŞ‘ın ev sahipliğinde Nilüfer To-
faş Spor Salonu‘nda oynanan Bursa der-
bisinde Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı,
Berk Kurtulmuş hakem üçlüsü düdük
çaldı. Ev sahibi TOFAŞ karşılaşmaya
Berk Uğurlu, Rob Gray, Berke Büyük-
tuncel, Suleiman Braimoh ve Boubacar
Toure 5’i ile çıktı. Frutti Extra Bursaspor
ise parkede Derek Needham, Anthony
Clemmons, Onuralp Bitim, David Dud-
zinski, Zach Augustue 5’i ile yer aldı.
Derbiye TOFAŞ başlarken mücadelenin
ilk sayısını Juan Gray ile mavi-yeşilliler
buldu. İlk üç dakik içinde sayı bulamayan
ve 5-0 geriye düşen Frutti Extra Bur-
saspor‘da Baş Antrenör Dusan Alimpijevic
mola aldı. Molanın ardından gelişen ilk
atakta Onuralp Bitim yeşil-beyazlılar
adına ilk sayıyı buna oyuncu oldu. Kar-
şılaşmanın 5. dakikası TOFAŞ‘ın 07-05
üstünlüğüyle geçildi. 5:18’de Dave Dud-
zinski hızlı hücumda sayıyı bulunca skor
07-07’ye geldi ve TOFAŞ Baş Antrenörü
Dimitrios Priftis mola aldı. Mola dönü-
şünde Emre Tanışan 3 sayılık basket ile
takımını öne geçirdi. Bu baskete Derek
Needham 3 sayılık basket ile karşılık
verdi. Ahmet Düverioğlu‘nun basketiyle
Bursaspor maçta ilk kez 17:42’de öne
geçti (12-14). Derbinin ilk çeyreğini TO-
FAŞ 21-20 önde kapattı. İkinci çeyreğe
iyi başlayan taraf Bursaspor oldu. Onuralp
ve Needham üst süte 3 sayılık basketler
buldu. TOFAŞ kısa sürede toparlanırken
maçın 13:45’inci dakikasını 27-26 önde

geçti. Dave Dudzins-
ki‘nin faul atışların-
dan bulduğu sayılar
ile Bursaspor 4 sayı
farkla öne geçti. Zach
Auguste‘un sayısı ile
fark 6’ya (29-35) çı-
kınca TOFAŞ Baş An-
trenörü Dimitrios Prif-
tis mola aldı. Molanın
ardından Yiğitcan
Saybir top çalıp hızlı
hücumda skoru 29-
37’ye getirdi. Berk
Uğurlu‘nun turnike-
siyle TOFAŞ farkı 6
sayıya 33-39 düşür-
dü. Tyler Ennis‘in sa-
yısı ile fark 4 sayıya
38-42 düştü. Bursas-
por’un sonraki hücum-
dan boş dönemsine ce-
zayı Tyler Ennis kesince
fark 2 sayıya düştü ve
Dusan Alimpijevic mola aldı. Devreye
TOFAŞ 43-42 önde girdi. Üçüncü çeyreğe
her iki takım da etkili başlarken periyodun
5. dakikasını TOFAŞ 52-51 önde geçti.
Frutti Extra Bursaspor‘da Yiğitcan
Saybir‘in performansı takımının son pe-
riyoda 59-63 önde girmesini sağladı.

SON ÇEYREKTE 4 FARK

Son çeyreğin ilk sayısını üçüncü pe-
riyodun yıldızı Yiğitcan Saybir buldu.

TOFAŞ‘ın sayısı ise Ege Demir‘in sma-
cından geldi. 33:15’te Clem-

mons‘un 3 sayılık basketi
sonrası fark 8 sayı (64-
72) olunca Dimitrios Prif-
tis mola aldı. Molanın
ardından Tyler Ennis‘in

sayıları geldi. Berk‘in
şutuna Yiğitcan çem-
ber üzerinde doku-

nunca sayı TO-
FAŞ‘ın oldu ve
fark 4 sayıya
(68-72) düştü.
S u l e i m a n
Braimoh‘un
basketi ve

s o n ra s ı n d a
faul atışından
bulduğu sayı ile
TOFAŞ farkı
eritti. Bursas-
por maçın bi-
timine 4 daki-

ka kala hızlı hücumlardan skor bulurken
TOFAŞ ise Berk Uğurlu ile direnmeye
çalıştı. Derek Nedeham‘ın kaptırdığı
topta Milaknis sayıyı bulunca skor 80-
82 oldu ve Alimpijevic mola aldı. Molanın
ardından Bursaspor hücumdan boş dön-
dü. TOFAŞ eline geçen fırsatı Tyler
Ennis‘in top kaybı ile değerlendiremeyince
Onuralp Bitim‘e yapılan faul sonrası 13
saniye kala 2 faulden de sonuç çıkmayınca
Tyler Ennis maçın bitimine 3:8 saniye

kalırken skoru dengeledi 82-82. Alim-
pijevic‘in molası sonrası mücadelenin
son hücumunda Derek Needham‘a faul
yapılınca tecrübeli guard 2 atışın birini
attı ve skor Bursaspor lehine 82-83 oldu.
2:4 saniye kala Priftis molayı aldı ve
TOFAŞ son hücumda sayı bulamayınca
yeşil-beyazlı takım Bursa derbisini 82-
83 kazandı.

AlimpijEvic: “EN İYİ 
OYuNumuzu SERgİlEYEmEdİK”
Frutti Extra Bursaspor Başantrenörü

Dusan Alimpijevic TOFAŞ galibiye-
tinin ardından açıklamalarda bu-
lundu. Türkiye Sigorta Basket-
bol Süper Ligi’nin 14. hafta-
sında Frutti Extra Bursas-
por, Bursa derbisinde
TOFAŞ’ı 83-82 mağlup
etti. Maçı değerlendiren
Frutti Extra Bursaspor Ba-
şantrenörü Dusan Alim-
pijevic, “En önemlisi maçı
kazanmak için bir yol
bulmamızdı. Tam odak-
lanarak en iyi oyunu-
muzu sergileyemedik.
İyi takımların karak-
terinde kötü oy-
nadıklarında
bile maçı
kazanabile-
cekleri bir
yol bulmaları var-
dır.” dedi.

POR

S
S Kadir Umut peHlİVan

Frutti Extra Bursaspor’un parlayan yıldızı,
TOFAŞ galibiyetinin ardından açıklamalar

yaptı. Bursaspor’da maçı 20 sayı ve 5
asistle tamamlayarak müthiş for-

munu sürdüren Onuralp Bitim,
alınan galibiyetin ardından

açıklamalar yaptı. Yayıncı kuruluş
muhabirinin ‘genç basketbolcu

adaylarına ne gibi tavsiyeler vere-
bilirsin?’ sorusunu yanıtlayan

Onuralp, karar alırken uzun
vadeli

düşünmenin
önemini

vurguladı:
“Sahada
elimden

gelen her şeyi
yapıyorum çünkü her şeyden önce ben

hala bir Türk genciyim. Sahada elimden
geldiğince hem kendi adımı, hem

soyadımı, hem de ülkemi temsil etmeye
çalışıyorum. Genç basketbolcu adaylarına

tavsiyem anlık değil, kendilerini ileriye
götürecek adımlar atmalılar. Kendimden
örnek vermem gerekirse farklı kulüplere

transfer olabilecekken Bursaspor’da kalıp
kendimi geliştirmeye devam etmek istedim.

Bu sebeple genç basketbolcu adaylarına
verebileceğim tavsiye şu: Bence hiçbir

zaman parayı öncelemeyin ve ilk olarak ken-
dinizi geliştirmeye bakın.”

Onuralp Bitim:
“Önceliğim
para değil” 

ING Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin
ikinci yarısına deplasmanda başlayan Uludağ Basketbol,
yeni transferleriyle güçlenen kadrosuyla çıktığı müca-
delede Tufan Metaluji Hatay Büyükşehir Belediyespor’a

son periyottaki oyunuyla 79-73 yenilmekten kurtu-
lamadı. Rakibiyle başa baş bir oyun ortaya

koyan Uludağ’ın Perileri ilk bölümü 22-
22’lik eşitlikle kapadı. Pota altında

Chennedy Catern ile etkili olan Bursa
temsilcisi soyunma odasına 1 sayı

45-44 önde girdi. Üçüncü bölümde
etkisini sürdüren Uludağ Bas-

ketbol final bölümüne de 5
sayılık üstünlükle 67-62

önde girdi. Ancak
Tufan Metaluji
Hatay Büyük-
şehir, Uludağ
Basketbol’un
boş hücumları

sonrasında bul-
duğu basketlerle

karşılaşmayı 79-73 kazandı. 

UlUDağ’ın perİlerİ
son çeyrekte üzüldü

n Kadir Umut PEHLİVAN

n Kadir Umut PEHLİVAN

Demiryolu kazanmaya devam ediyor
1.Amatör 3.grup maçında

son haftaların formda ekibi
Demiryolu Gençlik ile İnegöl
temsilcisi Gençlergücü karşı

karşıya gelirken maçı
Demiryolu Gençlik 3-1

kazanarak galibiyet 
serisini devam ettirdi.
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Bourke’nin Şans Çukurları, Treur
Nehri’nin Blyde Nehri ile birleştiği nok-
tada suların, yöreye özgü kırmızı kum-
taşını aşındırmasıyla meydana gelmiş,
özgün bir su erozyonu örneği olma
özelliği taşıyor. Afrika’nın en büyük kan-
yonlarından Blyde Nehri Kanyonu’nun
başlangıcı kabul edilen bu yer, Zimbabve

ve Mozambik sınırına uzanan manza-
ralarıyla meşhur bir güzergah üzerinde
bulunuyor.

GÜNEY AFRİKA’DA TURİSTLER 
TARAFINDAN EN ÇOK ZİYARET 
EDİLEN YERLERİNDEN BİRİ
Bourke’nin Şans Çukurları, gerek

etkileyici manzarası gerekse konumuyla,
yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret
ettikleri yerlerden biri olarak öne çıkıyor.
Blyde Park Kanyonu’na düzenlenen tur-
lar, genellikle bu noktadan başladığı
için burası, özellikle sabahın erken sa-
atleri ve tatil günlerinde oldukça kala-
balık olabiliyor. Suyun kırmızı kumtaşı
kayalar üzerinde oluşturduğu binlerce
yıllık aşınmayla meydana gelen bu alan
üzerinde bulunan yaklaşık 700 metrelik
yürüyüş parkuru, ziyaretçilere farklı
açılardan güzel manzaralar yakalama
fırsatı sunuyor.

İSMİNİ BİR ALTIN 
ARAYICISINDAN ALIYOR
Bu yer, ismini 19. yüzyılın ikinci ya-

rısında Güney Afrika’da
altının keşfedilme-
siyle bölgeye akın
eden ilk altın
arayıcılarından
biri olan John
Bourke’den alı-
yor. Bourke yıl-
larca süren ısrarlı
çalışmalarına rağmen
bu alanda altın bulamasa
da ismi sömürgecilik döneminden
kalma bir miras olarak yaşamaya
devam ediyor. R532 otoyoluyla ula-
şılabilen Bourke’nin Şans Çukurla-
rı’na giriş ücreti 2023 başı itibarıyla
araç başına 130 Güney Afrika rantı (142
Türk lirası). Haftanın her günü
07.00-17.00 saatlerinde zi-
y a -

ret edilebilen buraya en az
1 saat ayrılması tavsiye

ediliyor. Bu bölgede
konaklamak isteyen
kişiler için yakınlar-
daki Graskop kenti
ve çevresinde geniş

fiyat aralığında çok
sayıda seçenek mevcut.
Afrika’nın en gözde sa-

fari merkezlerinden Kruger
Ulusal Park’ı, buraya yaklaşık
1,5 saat mesafede yer alıyor.
Gerek Bourke’nin Şans Çu-
kurlarını gerekse bölgedeki

diğer turistik merkezleri ziyaret
edecek sürücülerin yolda sıklıkla
karşılacakları “Kudu Çıkabilir”
levhalarını dikkate almaları ge-
rekiyor. Yöreye özgü bir antilop
türü olan ve bu bölgede sürüler
halinde yaşayan kudular, sıklıkla
çitleri aşıp otoyola çıkabiliyor. Bu
durum, zaman zaman ölümlü ka-

zalara da yol açıyor. (AA)

Ağrı Dağı eteklerindeki sulak
alanlar, göçmen kuşların
sıcak bölgelere gitmesiyle
yerel kuşlara kaldı.

Iğdır ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde
bulunan sulak alanlar, ilkbahar, yaz ve son-
bahar döneminde yüzlerce göçmen kuş türüne
ev sahipliği yapıyor. Havaların soğumasıyla
göçmen kuşların sıcak bölgelere giderken,
kışı bölgede geçirecek sakarmeke, balıkçıl
türleri, leylek, sutavuğu, yeşilbaş ördek gibi
yerel kuşlar, sulak alanlarda beslenirken gö-
rüntülendi. Iğdır Üniversitesi Kuş Bilimi Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (KUŞMER)
Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Emrah Çelik, AA
muhabirine, Ağrı Dağı civarındaki sulak
alanların her mevsim kuşlar için önemli ol-
duğunu söyledi.

“IĞDIR’DAKİ
TÜM GÖÇMEN KUŞLAR
GÜNEYE GİTTİ”

Bu alanlarda yoğun bir göç hare-
ketliliği yaşandığını ifade eden
Çelik, şöyle konuştu:
“Havaların soğuma-
sıyla Kuzey Ya-
rım Kü-

re’den
Güney Yarım
Küre’ye bir göç
başladı ve şu
an bitti. Iğ-
dır’daki tüm
göçmen kuşlar
güneye gitti.
Şu an burada-

ki sulak alanlarda
yerel kuşlar kalmış du-

rumda. Bunlara örnek sakarmeke,
yeşilbaş ördek ve gri balıkçıl türleri diye-

biliriz. Yazın yaz göçmenleri burayı kullanıyor,
transit göçmenler de buraya geliyor. Kışın
gelmesiyle önemli kış ziyaretçileri geliyor,
yaz göçmenleri gidiyor. Yani yılın her döne-
minde Iğdır’ın sulak alanları, Ağrı Dağı Milli

Parkı kuşlar açısından
zengin.” Çelik, ilkba-

harda Afrika’ya göç eden kuşların geri dö-
neceğini belirterek havaların ısınmasıyla
mart ayında güneyden kuzeye bir hare-
ketliliğin yaşanacağını dile getirdi. Iğdır’ın
kuşların göç rotası üzerinde olduğunu
hatırlatan Çelik, “Havaların ısınmasıyla
birlikte artık yaz göçmen türlerini bu-
rada görmek mümkün olacaktır. Bu
yılki gözlem çalışmalarımız yoğun
geçti. Kuşlar için yeni zengin habi-
tatlar ortaya çıkardık, o alanlarda
gözlemlerimizi yoğunlaştırdık. Ha-
vaların ısınmasıyla birlikte eksik kalan
çalışmalarımızı tamamlamaya çalışa-
cağız. Şu an bölgedeki önemli olan birkaç
kuş tür üzerinde çalışmalarımız başlamıştı,
baharın gelmesiyle birlikte devam edece-
ğiz.” dedi. (AA)

kuşlara

Havalar 
soğuyunca 
meydan yerel 

kaldı

Havalar 
soğuyunca 
meydan yerel 

kaldı

Doğanın saklı hazinesi: Şans ÇukurlarıGüney Afrika
Cumhuriyeti’nin

kuzeydoğusundaki
Mpumalanga eyaletinde

yer alan “Bourke’nin Şans
Çukurları”, ülkenin en

gözde doğal güzellikleri
arasında yer alıyor.


