
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Aranan 
Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı 300 
polis, Bursa merkezli olarak Bursa ve 
Eskişehir’de 29 adrese şafak vakti eş 
zamanlı operasyon düzenledi. Ope-
rasyonda 29 kişi gözaltına alındı. 
Operasyon öncesi yaklaşık 3 bin 500’e 
yakın güvenlik kamerasının incelen-
diği, suçluların adım adım takip edi-
lerek yerlerinin tespit edildiği öğrenildi. 
Yakalanan şüphelilerin geçmiş za-

manda 

ikamet, araç ve iş yerlerinden top-
lamda 6 milyon liralık hırsızlık olayı 
gerçekleştirdiği belirtildi. 

SUÇ MAKİNELERİ  
YAKAYI ELE VERDİ 
Hırsızlık suçundan 24 yıl 9 ay 

hapis cezası ile aranan Bekir D., 11 yıl 
5 ay hapis cezası ile aranan Fikret Ç., 
10 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası ile 
aranan Canercan G., 10 yıl hapis cezası 
ile aranan Muhammet Y., 8 yıl 4 ay 
hapis cezasıyla aranan Sezai D., 6 yıl 
3 ay hapis cezası ile aranan Ömer 
Faruk Ö., 5 yıl hapis cezasıyla aranan 
Ekrem Uğur E., 4 yıl 15 gün hapis 

cezasıyla aranan Mülazim K., 3 
yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla 

aranan Habil Kaan S., 3 yıl 4 
ay hapis cezasıyla aranan Ha-

kan S., 3 yıl 1 ay hapis 
cezasıyla aranan Ser-
hat E., 3 yıl hapis 

cezasıyla aranan 
Hüsamettin K., 2 

yıl 11 ay hapis 
cezasıyla ara-

nan Serkan B., 2 
yıl 8 ay hapis ce-
zasıyla aranan Le-
vent E., 1 yıl hapis 
cezasıyla aranan 
Erol E., hırsızlık su-

çundan hakkında yakalama emri bu-
lunan Akif Ş. ve Yonca S. yakalanarak 
gözaltına alındı. Nilüfer, Osmangazi 
ve Yıldırım’da çeşitli zamanlarda hır-
sızlık olayına karışan Sinan S., Emine 
S., Faruk G., Gülbahçe U., Emrah K., 
Nazar C., Baki U., Gülbeyaz A., Uğurcan 
Berk A., Onur Ç., Berkan K. da yaka-
lanarak gözaltına alındı. 

PARK HALİNDEKİ  
ARACI BÖYLE ÇALDI 
Osmangazi’ye bağlı Yunuseli Ma-

hallesi’nde park halindeki otomobilin 
kontak anahtarının üzerinde bulun-
duğunu fark eden şüpheli ise, araca 
binerek büyük bir soğukkanlılıkla gaza 
basarak gitti. O anlar ise bir iş yerinin 
güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 
Ekipler, eşkalini belirlediği 24 yaşındaki 
U.B.A. isimli şüpheliyi 3 saat sonra 
yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette 
işlemleri tamamlanan şüpheli daha 

sonra adliyeye sevk edildi. 
NORMAL OLARAK GİRDİĞİ  
EVDEN TOPAL OLARAK ÇIKTI 
Yıldırım’da bir ikamete giren kadın 

hırsızlar ilk olarak normal bir şekilde 
yürürken, olayın ardından topalla-
maya başladı. Kendilerini bu şekilde 
gizlemeye çalışan şüpheliler kıskıvrak 
yakalandı. Diğer yandan hırsızların 
izlerini kaybetmek için toplu taşıma 
araçlarına bindikleri ve kuyumcuda 
çaldıkları altınları bozdurduğu anlar 
da güvenli kameralarına anbean yan-
sıdı. Emniyette işlemleri tamamlanan 
şüpheliler, geniş güvenlik tedbirleri 
altında adliyeye sevk edildi. Zanlıların 
gözaltına alındığı anlar kameralara 
yansırken, adliyeye sevki sırasında 
gazetecilerin sorusu üzerine kadın 
hırsızlık zanlısı, ‘’Sanki adam öldürdük, 
yaz. 9 ölü, 15 yaralı’’ diyerek tepki 
gösterdi. (İHA)

Bursa’da polisin düzenlediği uyuşturucu ope-
rasyonu film sahnelerini aratmadı. Polisin dur 
ihtarına uymayıp polis otomobillerine ve bir 
polis memuruna çarparak kaçan uyuşturucu 
taciri, nefes kesen operasyon ile yakalandı. Nar-
kotik polisi Bursa’dan İnegöl’e kadar kovaladığı 
şüpheliyi kaçtığı aracın lastiklerine ateş ederek 
durdurmaya çalıştı. Şüpheli araçtan inip kaçmaya 
çalışırken yakalandı.  n 3. sayfada

Tekstil sektörünün merkezi Bursa’da girişim-
cilik rüzgarı esti. T.C. Ticaret Bakanlığı des-
teği ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 
ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İh-
racatçıları Birliği’nin bu yıl dördüncü kez 
düzenlediği girişimcilik programı TechXtile 
Start-Up Challenge’da final heyecanı yaşa-
nırken dereceye girenler düzenlenen törenle 
ödüllerini aldı.  n 5. sayfada

İnegöl ilçesinde okuma alışkanlığının artması 
ve kitapların herkesin gözünün önünde ol-
ması amacıyla belediye, “Kahvehaneler Ki-
taphaneye Dönüşüyor” projesini başlattı. 
İlk olarak Kemalpaşa Mahallesinde bir kah-
vehanede 250 kitabın yer aldığı bir kitaplık 
kuruldu.  n 8. sayfada

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentin ge-
leceğine damga vuracak projesi çerçevesinde, 
alandaki içme suyu hatlarının yer değişimi yapı-
lacağı için 25 Aralık Pazar günü 24 saat boyunca 
Yıldırım ve Osmangazi ilçesinin 28 mahallesinde 
su kesintisi uygulanacak. n 4. sayfada
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Tarihi proje için  
28 mahallede su kesintisi

Girişimciliğin kalbi 
Bursa’da attı
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Pişkinliğin bu 
kadarına da pes!

Bursa merkezli iki ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 29 zanlı yakalanırken, zanlılardan 
birinin sözleri pes dedirtti. Bursa ve Eskişehir’de aranan şahıslara ve faili meçhul hırsızlık olaylarına 
yönelik 300 polisle düzenlenen şafak operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı. Gazetecilerin sorusu 
üzerine hırsızlık zanlısı kadın, ‘’Sanki adam öldürdük, yaz. 9 ölü, 15 yaralı’’ diyerek tepki gösterdi.

 
 

 
 
 
 
 
Nilüfer’de özellikle Kayapa ve Hasanağa mahal-
lerinde kamyonet ile inşaatlardan 
2 milyon lira değerinde inşaat 
malzemesi çalan hırsızlar kame-
raları hesaba katmadı. 450’ye 
yakın güvenlik ve PTS kame-
ralarını inceleyen ekipler, 
şüphelilerin her seferinde aracın 
farklı yerlerinde değişiklik yap-
tığını tespit etti. Zanlıların bir 
olayda camlara film takarken, 
diğer olayda aracın önündeki 
kaput kılıfını değiştirdikleri, 
farları ve tepe ışıklarını 

değiştirdikleri görüldü.

Modifiyeli  
hırsızlar  
kameralara yakalandı

n Haberi 6’da

“İsveç’ten  
imkansızı  
istemiyoruz” 

Çavuşoğlu:
“Sanırım FETÖ 
Menendiz’e  
sufle veriyor” 

Kılıç: 

n Haberi 6’da

Film gibi uyuşturucu 
operasyonu!

İnegöl’de kahvehaneler 
kitaphaneye dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi’nin, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı eliyle ilçeye kazandırdığı Yıldırım 
Gençlik Merkezi’nde spor eğitimleri verilmeye 
başladı. Kısa süre içerisinde sanat ve bilişim 
atölyelerinin de aktif hale getirileceği Yıldırım 
Gençlik Merkezi, açıldığında bölgenin önemli 
bir ihtiyacına cevap verecek. 

Yıldırım Gençlik Merkezi’nde 
dersler başladıYıldırım Belediye Başkanı 

Oktay Yılmaz, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy 

ile birlikte Yıldırım Gençlik 
Merkezi’ni ziyaret edip 

gerçekleştirilen çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

n 2. sayfada

Erdoğan: 
“Görevimiz en 
doğru sonucu 
sağlamaktır” 

Erdoğan: 
“Görevimiz en 
doğru sonucu 
sağlamaktır” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 
yılında uygulanacak asgari ücretin 
net 8 bin 506 lira olarak belirlendiğini 
açıkladı. Erdoğan, “Bize düşen görev, 
ülkemiz ve milletimiz için en doğru, 
en hakkaniyetli, en sürdürülebilir so-
nucun ortaya çıkmasını sağlamaktır.” 
diye konuştu. n 7. sayfada

Net asgari ücret  
8 bin 506 liraAyıp  

değil mi 
Cavit Bey!



Yıldırım Belediyesi’nin, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı eliyle ilçeye ka-
zandırdığı Yıldırım Gençlik Merke-
zi’nde spor eğitimleri verilmeye baş-
ladı. Kısa süre içerisinde sanat ve 
bilişim atölyelerinin de aktif hale 
getirileceği Yıldırım Gençlik Merkezi, 
açıldığında bölgenin önemli bir ih-
tiyacına cevap verecek. Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile bir-
likte 5 bin metrekarelik tesisi ziyaret 
eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz, Yıldırım Gençlik Merkezi’nin 
250 bini aşan genç nüfusu ile birçok 
şehrin toplamından daha fazla gence 
ev sahipliği yapan Yıldırım’a değer 
katacağını belirtti. 

ÇOK FONKSİYONLU MERKEZ 
Yıldırım Gençlik Merkezi’nin bün-

yesinde çok amaçlı salon, bireysel 
çalışma alanı, fitness salonu, sinema 

salonu ders çalışma alanları, el sa-
natları ve zekâ oyunları dersliği, 
kitap kafe, ses kayıt odası, müzik 
odası, açık basketbol sahası, tenis 
kortu ve e-spor alanı bulunuyor. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkı-
larıyla Türkiye’nin en modern gençlik 
merkezlerinden birisini Yıldırım’a 
kazandırdıklarının altını çizen Başkan 
Oktay Yılmaz, “Yıldırım Gençlik Mer-

kezi, salonlarıyla, derslikleriyle, kü-
tüphanesiyle, spor salonu ve bilişim 
atölyeleri ile birlikte evlatlarımızın 
yeni buluşma noktası olacak. Tesisi-
mizin spor merkezi kısmında eği-
timlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 
Yüzme, basketbol, voleybol, güreş 
ve karate olmak üzere 5 branşta spor 
eğitimi verdiğimiz tesisimizden yüz-
lerce evladımız faydalanıyor. Yakın 

zamanda gençlik merkezi kısmını da 
hizmete açarak Yıldırımlı gençleri-
mizin istifadesine sunacağız. Genç-
lerimize yönelik böylesi önemli bir 
yatırımı ilçemize kazandıran Gençlik 
ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu’na ve Gençlik Spor 
İl Müdürü Rahmi Aksoy’a çok te-
şekkür ediyorum” diye konuştu. 

(İHA)
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Yıldırım Gençlik Merkezi’nde 
  dersler başladıYıldırım Belediye 

Başkanı Oktay Yılmaz, 
Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Rahmi Aksoy 
ile birlikte Yıldırım 
Gençlik Merkezi’ni 
ziyaret edip 
gerçekleştirilen 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldı.

Bursa İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür-
lüğü’nde sivil toplum kuruluşları yönetici-
lerine yapılan tanıtımda, internet üzerinden 
genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını 
nasıl yapabilecekleri anlatıldı. “Pirameet” 
üzerinden yapılacak olan E-Genel Kurul ve 
E-Yönetim Kurulu toplantıları Dernekler 
Bilgi Sistemi (DERBİS) ile uyumlu olmasıyla 
birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından der-
neklere alternatif olarak sunuldu. Dernek 
yönetimi ve üyeleri çevrimiçi yapılan top-
lantılara elektronik imza, mobil imza veya 
iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemleri 
ile çevrimiçi yapılan toplantılara katılabilecek. 
Proje doğrultusunda bürokrasi ve kırtasiye 
masrafları, zaman ve mekân sorunları, top-
lantılar için harcanan giderler, kişi ve toplum 
sağlığı korunması konusunda verimlilik 
sağlanacak. Tanıtımın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Bursa İl Sivil Toplumla İlişkiler 
Müdürü Özbey Tan, “Bakanlığımızın ve 
Genel Müdürlüğümüzün belirlediği politi-
kalar çerçevesinde sivil toplumun önünü 
açmak, onlara destek vermek faaliyetlerimizi 
sürdürüyoruz. Pandemi süreci yaşadık, bu 
süreçte sivil topluma nasıl faydalı iş yapa-
biliriz, toplantılarını nasıl yapabilirler, bunu 
nasıl kanunî bir zemine oturtabiliriz diye 
Genel Müdürlüğümüz yetkilileri düşündü. 
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü 
Bilgi İşlem ve Dış İlişkiler Daire Başkanı 
Fahrettin Kaya aramızda. E-Genel Kurul 
ve E-Yönetim Kurulu hakkında bilgiler ve-
recek. Yetkili firma burada sunum yapacak. 
Bu tanıtım Türkiye’de bir veya iki ilde oldu. 
Bursa’mız bu konuda biraz şanslı. Sivil top-
lum bizim için çok önemli. Yürütülen faa-
liyetler çok kıymetli, bizim göremediğimiz, 
ulaşamadığımız faaliyetleri yapıyorsunuz. 
Ben sahada bunları görüyorum ve çok 

memnunum” açıklaması yaptı. 
TÜRKİYE’DE 10 MİLYONA YAKIN  
DERNEK ÜYESİ VAR 
Bursa’daki dernek başkanlarıyla bir 

araya gelen Sivil Toplumla İlişkiler Genel 
Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Dış İlişkiler Daire 
Başkanı Fahrettin Kaya, “Bir dernek kar 
maksadı güden bir kuruluş değil. Kuruluş 
maksadı tamamen hizmet etmek. Aslında 
burası 3’üncü sektör ve Türkiye’nin itici 
gücü. Sivil toplum kuruluşların gücünü gö-
rüyoruz. İnanılmaz bir yapı var, 10 milyona 
yakın üye var. Türkiye’nin nüfusunun yüzde 
10’u derneklere üye. Seçimlere baktığımız 
zaman Türk halkı bu işlere meraklı” şeklinde 
konuştu. 

DERBİS YENİLENECEK 
Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) yazı-

lımının yenilendiğini belirten Başkan Kaya, 
“Size sadece denetime geldiğimizde veya 
sizin Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne 
geldiğinizde ilgili memurla muhataplıktan 
öteye taşımak istiyoruz. DERBİS’i yeniden 
yazıyoruz. Yılsonunda bitiyor. Testleri baş-
layıp, Mart ayında yeniden hayata geçecek. 
Çok güzel, kullanıcı dostu, yalın bir uygulama 
ile karşınıza çıkmayı planlıyoruz” diye ko-
nuştu. 

“BURSA’DA 4 BİN 250  
DERNEĞİMİZ VAR” 
Başkan Fahrettin Kaya, “Sivil toplum 

kuruluşları ile eğitim rehberlik ve istişare 
toplantısı için Bursa’daydık. Çok verimli 
bir toplantı oldu. Bursa’da 4 bin 250 der-
neğimiz var. Bu derneklerin 365 bin üyesi 
var. Bursa çok aktif. Kurulmuş dernek sa-
yısında Türkiye’de 4’üncü sırada. Aynı za-
manda bakanlığımızın kurmuş olduğu E-
Genel Kurul ve E-Yönetim Kurulu ile ilgili 
akredite olmuş firmalarımızdan birisi burada 
sunum yaptı. Dijitalleşen çağda, bakanlığı-
mızın derneklerimize, sivil toplum kuru-
luşlarına sunmuş olduğu bu sistemi burada 
tanıtmış olduk. Çok verimli bir toplantı 
oldu. Bütün sivil toplum kuruluşlarına ve 
Sivil Toplumla İlişkiler Bursa İl Müdürlü-
ğümüz çalışanlarına teşekkür ediyorum” 
dedi. Konuşmaların ardından firma yetkilisi 
Gürkan Kalkan, dernek başkanlarına E-
Genel Kurul ve E-Yönetim Kurulu uygula-
malarından nasıl toplantı yapılacağını anlattı. 
Sistemin özellikleri ve avantajları dernek 
yöneticileri tarafından beğeni topladı. (İHA)

İlk kez 2022 yılında TEKNOFEST 
Yarışları’nda yer alan öğrenci takım-
larına sponsor bulmaya başlayan 
BUÜ Yönetimi, 2023 yılında farklı 
şehirlerde düzenlenecek yarışmalar 
için yeni destekler almaya başladı. 
Üniversite bünyesinde oluşturulan 
takımların genel giderleri ve men-
törlüklerinin yürütülmesi için sek-
tördeki tecrübeli firmalardan yardım 
gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz 
yıl öğrencilere katkı sağlayan Mert 
Yazılım, bu yıl da Elektromobil ve 
Robot Topluluğu’na aynı desteği ve-
receğini taahhüt etti. Hazırlanan iş-
birliği protokolüne BUÜ Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve 
Mert Yazılım Yönetim Kurulu Baş-
kanı İlhan Özdemir imza attı. 

REKTÖR KILAVUZ:  
“DÜŞÜNEN, ARAŞTIRAN VE  
ÜRETEN GENÇLERİN YANINDAYIZ” 
Firmaya teşekkürlerini ileten Rek-

tör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 
yeni dönemde yapılacak yarışlarda 
çok daha fazla takım ile mücadele 
etmeye hazırlandıklarını açıkladı. 
Düşünen, araştıran ve üreten genç-

lerin her türlü desteği hak ettiğini 
vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz; “Çok kıymetli çalışmalar ya-
pıyorlar. Ülkemiz ve geleceğimiz açı-
sından son derece önemli fikirlere 
sahipler. Üstelik bu gençlerin eğitim 
hayatlarının 1,5-2 senesi pandemiye 
denk geldi. Bu arada okuldan uzak 
kaldılar. Fakat buna rağmen proje 
yapmaya devam ettiler. Her biri ile 
gurur duyuyoruz. Destek veren tüm 
firmalarımıza da sonsuz teşekkür-
lerimizi iletiyorum. Protokolümüzün 
hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde 
konuştu. 

DESTEK DEVAM EDECEK 
Mert Yazılım Yönetim Kurulu 

Başkanı İlhan Özdemir ise firma 
olarak her yıl güncelledikleri bir 
bütçeyi başarılı gençlerin destek-
lenmesi için ayırdıklarının altını çiz-
di. Proje üreten ve bu konuda giri-
şimlerde bulunan tüm gençlere el-
lerinden gelen desteği vermeye gay-
ret ettiklerini söyleyen İlhan Öz-
demir; “Sadece maddi anlamda değil, 
mentörlük konusunda da yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. Danışmanlık ve 
staj konusunda da bize gelen talep-
leri değerlendiriyoruz. Desteklerin 
genişletilmesi anlamında da Bursa 
kamuoyunda bir duyarlılık oluştur-
mak istiyoruz. Bunun için şehrimizin 
önde gelen kuruluşlarıyla görüşmeler 
yapıyoruz. Yetkililerin sesimizi du-
yacaklarına ve sizlere destek anla-
mında daha büyük bir girişimin ya-
pılacağına inanıyoruz. Öğrencilere 
TEKNOFEST’te üstün başarılar di-
liyoruz” açıklamasında bulundu. 
Protokol imza töreninde BUÜ Mü-
hendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Akın Burak Etemoğlu, Makine Mü-
hendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Fatih Karpat, BUÜ Teknoloji Trans-
fer Ofisi Genel Müdür Yardımcısı 
Nihal Sağlam, BUÜ Spor, Kültür ve 
Sağlık Daire Başkanı Mehmet Ay-
demir, Basın Halkla İlişkiler Sorum-
lusu Aliye Şenel ile Elektromobil ve 
Robot Topluluğu öğrencileri de hazır 
bulundu. (İHA)

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin 
Parkan Sanlıkol Müzik Enstrü-
manları Müzesi, bakır nefesli oda 
müziği topluluklarının önde gelen 
isimlerinden Golden Horn Brass’ı 
MEM Sahne’de müzikseverlerle 
buluşturdu. Klasik, caz, pop, halk 
ezgilerini kendi yorumlarıyla ses-
lendiren grup, ayakta alkışlandı. 

Nilüfer Belediyesi’nin kente ka-
zandırdığı ve her kıtadan çok özel 
enstrümanların yer aldığı Nilüfer 
Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan San-
lıkol Müzik Enstrümanları Müzesi 
(MEM), müziğin değerli isim ve 
gruplarını sahnesinde ağırlamaya 
devam ediyor. Müzenin etkileyici 
ortamı içinde yer alan MEM Sah-
ne’de, Golden Horn Brass grubu 
müzikseverlerle buluştu. Konseri 
izleyenler arasında Dr. Hüseyin 
Parkan Sanlıkol’un eşi Fethiye San-
lıkol da yer aldı. Begüm Gökmen 
tarafından kurulan, Türkiye’nin 
ilk ve uzun soluklu bakır nefesli 
oda müziği temsilcilerinin başında 
gelen Golden Horn Brass hem re-
pertuarı hem de sahne perfor-
mansıyla izleyenlere keyifli bir gece 
yaşattı. Kornoda Begüm Gökmen, 
trompette Julian Lupu ve Renato 
Lupu, tuba da Sinan Şirin, trom-
bonda Emre Berbergil, klasik, caz, 
rock ve türküleri kendi yorumla-
rıyla seslendirdi. Seyirciyi de al-
kışlarıyla konserine dahil eden 
Golden Horn Brass, “El Gato Mon-
tes”, “Uzun İnce Bir Yoldayım”, 
“Carmen&Habanera”, “Dere Geli-
yor Dere”, “Resimdeki Gözyaşları” 
gibi farklı türlerden eserleri, ens-
trümanları eşliğinde çalan Golden 
Horn Brass, gecenin sonunda ayak-
ta alkışlandı. Nilüfer Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
Nejla Aslan, Golden Horn Brass 
üyelerine çiçek vererek teşekkür 
etti. Aslan, MEM Sahne’nin 2023 
yılında da çok özel konserlere ev 
sahipliği yapacağını söyledi. 25 
Ocak’ta Boshphorus Trio’yu konuk 
edecek olan MEM Sahne, 28 Şubat 
tarihinde de Cihat Aşkın&Roberto 
Issoglio ikilisini müzik tutkunla-
rıyla buluşturacak. (İHA)

Derneklere çevrimiçi 
genel kurul izni
İçişleri Bakanlığı tarafından sivil 
toplum kuruluşlarının işlerini 
kolaylaştıracak E-Genel Kurul ve 
E-Yönetim Kurulu projesi, 
Bursa’daki sivil toplum 
kuruluşları yöneticilerine 
tanıtıldı. DERBİS uyumlu proje 
sayesinde dernekler artık genel 
kurul ve yönetim kurulu 
toplantılarını internet üzerinden 
çevrimiçi olarak yapabilecek.Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 

(BUÜ) 2023 TEKNOFEST 
Yarışları’nda mücadele edecek 
takımlarına iş dünyası 
temsilcilerinden destek 
gelmeye devam ediyor.

BUÜ’den TEKNOFEST takımlarına 
destek devam ediyor

MEM Sahne’de 
Golden Horn 
Brass’tan  
keyifli konser

Nilüfer Belediyesi Galeri N, 
Bursalı heykel sanatçısı Bülent 
Ene’nin kişisel sergisine ev sahipliği 
yapıyor. Ene’nin bireyin iç dünya-
sındaki dönüşümleri yansıttığı ça-
lışmalarının yer aldığı sergi, 17 
Ocak tarihine kadar izlenime açık 
kalacak. 

Bursa’daki atölyesinde 30 yıldır 
eserler üreten heykel sanatçısı Bü-
lent Ene, çalışmalarının bir bölü-
münü Nilüfer Belediyesi Galeri 
N’de açtığı kişisel sergisinde izle-
nime sundu. Kentin dört bir yanını 
süsleyen “Umut ve Savaşım”, “Ga-
zeteciler” ve “Kılıç Kalkan Heykeli” 
gibi anlamlı eserleri Bursa’ya ka-
zandıran heykeltıraş Bülent Ene, 
son dönem çalışmalarını da Galeri 
N’deki sergide buluşturdu. Ene, 
karma teknikle yaptığı çalışmala-
rında bireyin iç dünyasındaki dö-
nüşümleri, aynı formda, renk ve 
doku farklılıklarıyla sunuyor. Bü-
lent Ene’nin kişisel sergisi, 17 Ocak 
2023 tarihine kadar Galeri N’de 
izlenime açık kalacak. 

(İHA)

Heykeltıraş  
Bülent Ene’nin özel 
çalışmaları 
sergileniyor



‘Daha yaşanabilir bir 
kent’ hedefiyle çalışma-
larını sürdüren Kara-
cabey Belediyesi, kent 
genelindeki metruk bi-
nalarla mücadelesini 
tüm hızıyla sürdürüyor. 
Karacabey Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü tarafından 
yıkımı gerçekleştirilen metruk 
binalara, önceki gün Hamidiye Ma-
hallesinde bir yenisi daha eklendi.  
Geçtiğimiz haftalarda Şahin, Gönü, 
Yolağzı, Nasrettin gibi merkez kırsal 
mahallelerde yıkımlar gerçekleştiril-
mişti. Buradaki metruk bina yıkımı 
ile ilçede ortadan kaldırılan metruk 
bina sayısı 102 oldu. 

TEHLİKELERİN  
ÖNÜNE GEÇİLİYOR 
Hem kent güvenliği hem de sağlık 

açısından risk teşkil eden metruk bi-
nalarla mücadeleyi önemsediklerini 
kaydeden Belediye Başkanı Ali Özkan, 
“Vatandaşlarımızın istek ve taleplerine 
istinaden,yapılan inceleme ve tespit-
lerle mahallelerimizde risk oluşturan 
metruk binaların yıkım çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşla-
rımızın güvenliği ve sağlığı açısından 
bu binalar risk oluştururken, estetik 

olarak da olumsuz bir görüntüye 
neden oluyor. Aynı zamanda 

bu tür binaların farklı 
amaçlarla kullanımının 
da önüne geçmiş oluyo-
ruz.Bu binaları tek tek 
tespit ederek, yasal pro-
sedürlerin tamamlanma-

sı ile yıkım işlemlerini ger-
çekleştiriyoruz. Ayrıca yı-

kımı yapılan bölgenin otopark 
alanı olarak kullanılmasını sağlayarak, 
önemli bir ihtiyacı daha çözüme ka-
vuşturuyoruz. Bu konuda mahalle 
halkından muhtar aracılığıyla veya 
doğrudan belediyemize yapılan şikâyet 
taleplerini dikkate alıp harekete geçi-
riyoruz. Bu yöndeki mücadelemiz de-
vam edecek” ifadelerini kullandı. 

(İHA)
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13/5
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15/6
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Kestel’deki kaza, dün 
saat 11.00 sıralarında 
Kazancı mahallesi kav-
şağında meydana geldi. 
Bursa’dan İnegöl’e seyir 
halinde olan sürücü Metin 
Uyan(38) yönetimindeki 34 
FMF 724 plakalı otomobil, önünde seyir 
halinde olan Seda Çiftçi(37) yönetimindeki 
34 DAB 590 plakalı hafif ticari araca arkadan 
çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araçlar 

şarampole yuvarlandı. 
ARAÇTAN FIRLADI 
Kaza sırasında hafif ticari araçta bulunan 

Azra Elfin Çiftçi(5) araçtan yaklaşık 20 
metre dışarıya fırladı. Kaza sonucu 

4 kişi yaralandı. Olay yerine 
çok sayıda 112, polis ve 

Jandarma ekipleri sevk 
edildi. Yaralılar Seda Çift-
çi, Azra Elfin Çiftçi (5), 

Emre Ogeday (23) ve Me-
tin Uyan (38) ambulanslarla 

İnegöl Devlet hastanesine kal-
dırıldılar. Yaralılardan 5 yaşındaki Azra’nın 
sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma 
başlattı. (İHA)

Bursa’da gün geçmiyor ki tra-
fikte göreanleri şaşkına çeviren 
bir görühtü oluşmasın.  İşte on-
lardan biri daha kameralara yan-
sıdı. Motosiklet ile tehlikeli şekilde 
yük taşıyan sürücü cep telefonu 
kamerasıyla görüntülendi. 

Görüntüler Osmangazi’ye bağlı 
Zafer Mahallesi’nde çekildi. Edi-
nilen bilgiye göre, motosiklet ile 
yük taşımak isteyen bir kişi mo-
tosikletin her yanına yük bağladı. 
Trafikte tehlikeli şekilde seyreden 
motosiklet, cep telefonu kamera-
sına yansıdı. (İHA)

Bursa’da aracın içerisinde 
uyuşturucu madde satışı bir kişi 
suç üstü yakalanarak gözaltına 
alındı. Osmangazi SÖS Büro 
Amirliğine bağlı ekipler M.A. ve 
Ş.A. isimli şahısların araçla Os-
mangazi ilçesi Altınova Mahallesi 
üzerinde uyuşturucu madde sa-
tışı yaptığını belirleyerek takibe 
aldı. Altınova Mahallesi İstanbul 
Yolu Caddesi üzerinde bulunan 
petrol içerisinde M.A.ve Ş.A isim-
li şahıslar madde ticareti yaptığı 
sırada suç üstü yakalanarak göz-
altına alındı. Araçta ve üzerle-
rinde yapılan aramalarda ise, 
337 gram bonzai, 82.06 gram 
metamfetamin ele geçirildi. Ay-
rıca M.A’nın bir hafta önce Ni-
lüfer ilçesinde gerçekleşen silahlı 
yaralamanın firarisi olduğu öğ-
renildi. Emniyette işlemleri ta-
mamlanan şüpheliler daha sonra 
adliyeye sevk edildi. (İHA)

Bursa İl Jandarma Komutan-
lığı, mal ve hizmet satmak suretiyle 
vatandaşları rahatsız eden şahıs-
lara ve dilencilerle mücadeleye yö-
nelik “huzur” uygulaması gerçek-
leştirdi. Uygulamada farklı suç-
lardan aranan 11 şahıs yakalanır-
ken, 13 araç trafikten men edildi. 

Bursa’da Jandarma İl Komu-
tanlığına bağlı 131 ekip 422 per-
sonel ile 92 noktada uygulama 
sonucunda, 4 bin 878 şahıs sor-
gulanırken 2 bin 622 araç kontrol 
edildi. Yapılan uygulamada çeşitli 
suçlardan aranan 11 şahıs yaka-
lanırken, 13 araç trafikten men 
edildi. İdari eksikliği bulunan 55 
araç sahibine ise 32 bin 954 lira 
idari para cezası kesildi. Bursa İl 
Jandarma Komutanlığınca vatan-
daşların huzur ve can güvenliği 
için uygulamaların devam edeceği 
öğrenildi. (İHA)

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bün-
yesindeki Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım 
Amirliği, kadına yönelik ve aile içi şiddetle 
mücadele çerçevesinde farkındalık oluştu-
rabilmek için 85bin 901 vatandaşa farklı 
alanlarda ulaşıp eğitim verdi. 

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bün-
yesindeki Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım 
Amirliği ekiplerince 2022 yılında kadına 
yönelik ve aile içi şiddetle mücadele çerçe-
vesinde farkındalık oluşturmak için ve daha 
fazla vatandaşı bilgilendirmek amacıyla 
konser, festival, fuar, 6 festival, 2 fuar, Jan-
darma bölgesinde faaliyet gösteren 16 fab-
rika, 3 meslek yüksekokulu, 2 üniversite, 2 

AVM’de gösterilen faaliyetlerde 27 bin 500 
kadın vatandaş, 58 bin 401 erkek vatandaş 
olmak üzere toplamda 85 bin 901 vatandaşa 
“Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” 
eğitimi verildi. Ailenin Korunması ve Kadına 
Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun 
hakkında şiddetin tanımı ve türleri, şiddet 
mağdurlarına sunulan hizmetler, şiddet 
mağdurlarının başvuru yolları konularında 
bilgilendirme yapılarak 25 bin kadın va-
tandaşın cep telefonuna Kadın Acil Destek 
Uygulaması (KADES) yüklenirken, 58 bin 
401 erkek vatandaşa; kadına yönelik ve 
aile içi şiddet konularında bilgilendirme 
yapılarak kimi zaman eş, kimi zaman anne, 
kimi zaman kardeş olan kadınlarımızın 
toplumun en önemli ve en değerli bireyleri 
olduğunun altı çizildi. 

Jandarma İl Komutanlığınca yapılan 
açıklamada, Kadına yönelik şiddeti önleme 
konusunda “Sıfır Tolerans” sloganı ile şid-
detle mücadele konusunda farkındalık oluş-
turabilmek için faaliyetlerin durmadan de-
vam edeceğini açıkladı. (İHA)

Film gibi uyuşturucu 
operasyonu!

Saldım çayıra 
mevlam kayıra!

Kestel’de kaza: 1’i ağır 4 yaralı
Kestel’de meydana gelen 
kazada otomobil, önünde 
seyreden hafif ticari araca 
çarptı; 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Karacabey Belediyesi, kent 
genelindeki metruk binalarla 
mücadelede hız kesmiyor. 
Merkez ve kırsal ayırmadan 
tüm mahallelerde yıkım 
işlemlerini sürdüren belediye 
ekiplerinin son adresi 
Hamidiye Mahallesi oldu. 
Buradaki metruk bina yıkımı 
ile ilçede ortadan kaldırılan 
metruk bina sayısı 102 oldu.

Kadına yönelik şiddete sıfır tolerans

Karacabey’de 102 
metruk bina yıkıldı

Jandarmadan 
huzur operayonu

Uyuşturucu 
satıcısı aracında 
yakalandı

Polisin dur ihtarına uymayıp polis otomobillerine 
ve bir polis memuruna çarparak kaçan uyuşturucu 
taciri, nefes kesen operasyon ile yakalandı. Narkotik 
polisi Bursa’dan İnegöl’e kadar kovaladığı şüpheliyi 
kaçtığı aracın lastiklerine ateş ederek durdurmaya 
çalıştı. Şüpheli araçtan inip kaçmaya çalışırken ya-
kalandı. Çantada 20 kilo 450 gram uyuşturucu 
bonzai maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 
İnegöl’de 34 FEM 434 plakalı hafif ticari araçla 
yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapı-
lacağı bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ve İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik ekipleri, aracı Bursa’dan çıkar çıkmaz 

takibe aldı. İnegöl girişi polis ekipleri tarafından 
dubalarla ve araçlarla kapatıldı. Polislerin dur 
ihtarına uymayan şüpheli A.O. (40) otomobille 
yan yola girerek hızla kaçmaya başladı. Ekip 
otolarıyla önü kesilen şüpheli bir polis otomobillerine 
çarptı. Kazaya rağmen geri manevra yapan şüpheli, 
karayoluna çıkıp ters yöne doğru hızla kaçmaya 
başlarken, 1 polis memuruna çarparak yaraladı. 
Polis ekiplerinin havaya uyarı atışına rağmen kaç-
maya devam eden şüpheli A.O. (40) Kalburt deresi 
kenarında lastikleri patlayan araçtan inip bavul 
dolusu uyuşturucu maddeyle yaya olarak kaçmaya 
çalışırken yakalandı. Şüphelinin aracında ve üzerinde 
yapılan aramalarda ise 20 kilo 450 gram metam-
fetamin ele geçirildi. Kovalamaca ve şüphelinin 
yakalanma anı kameraya saniye saniye yansırken, 
şüpheli Bursa Emniyetindeki işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından adliyeye sevkedildi. (İHA)

Bursa’da polisin düzenlediği 
uyuşturucu operasyonu film 
sahnelerini aratmadı.
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Cavit Çağlar’ın Olay Gazetesi’ne 

haciz uygulandığı bilgilerinin ka-
muoyu gündemine düşmesinin ar-
dından Çukurova Grubu’nun 
başlattığı işlemin nedenini araştırdı-
ğımızda önümüze yine tam da Cavit 
Çağlar tipi olaylar dökülmeye başladı. 

Dün ilk bölümünü Bursa Şehir 
Gazetesi ve Şehirmedya.com haber 
sitemizden yayınladığımız olayların 
ardından Çukurova Grubu’na yakın 
kaynaklardan edindiğimiz detaylar 
çok daha şaşırtıcıydı. Öncelikle Çağ-
lar Grubu’na haciz uygulanmasıyla il-
gili detayların yer aldığı haberi 
https://www.sehirmedya.com/man-
set-haberler/karamehmet-caglarin-
pesini-birakmiyor-h340736.html 
adresinden okuyabilirsiniz.  

Şimdi bu olayların devamı ve de-
taylarıyla devam edelim. Çukurova 
Grubu tarafından Çağlar Grubu’na 
açılan ve kesinleşen ilk davada yargı 
Çağlar Grubu’nun 28 milyon doları 
Çukurova Grubu’na ödemesine hük-
metti. Ancak Çağlar Grubu bu pa-
rayı ödemeye yanaşmadı. 2019’da 
yargı kararı kesinleşmesine ve Çuku-
rova Grubu’nun bu süreç içinde tüm 
girişimlerine rağmen Çağlar asla 
ödeme yapmaya ya da bir uzlaşmaya 
yanaşmadı. 

Sonrasında Çukurova Grubu yasal 
hakkı olan haciz işlemi için harekete 

geçti. Üstelik haciz ihtiyati tedbir 
değil normal süreç işletilerek yapıldı. 
Yani tüm tebligatlar Çağlar Grubu’na 
gönderildi. Ödeme emirleri ulaştı-
rıldı. Buna rağmen Çağlar Grubu 
ödemeye yanaşmayınca haciz uygula-
mak için harekete geçen Çukurova 
Grubu akıllara zarar durumlarla kar-
şılaştı.  

Olay Medya için ilk alınan haciz 
kararını uygulamak için Bursa 7. İcra 
Dairesi’ne başvuran ve işlemler 
yapan Çukurova Grubu yetkilileri, 
Olay Medya’ya ulaştıklarında, haciz 
işlemi uygulanacağının sızdırıldığını 
gördü. Olay Medya’nın önünde Olay 
Basın Yayın AŞ, Bursa Olay Basın 
Yayın AŞ ve 3. Şahısların vekillerini 
ve kurum yöneticileri heyeti kapıda 
karşıladı.  

İcra uygulamaya giden ekip bir 
kez daha ödeme için masaya oturma 
isteğini iletmesine rağmen yine Çağ-
lar’ın ekibi buna yanaşmadı. Çuku-
rova ve icra memurları Olay 
Medya’ya girdiklerinde ise bilgisayar-

ların büyük kısmının ve değerli olan 
ekipmanların kaçırıldığını gördü. 
Kalan bilgisayarlarda yapılan ince-
leme ise dikkat çekici bir bilgiyi or-
taya çıkardı ve tutanaklara da bu 
geçirildi. Tüm bilgisayarlardan arama 
yaptırılarak Olay Basın Yayın AŞ ile 
ilgili belgelerin tamamının yok edil-
diği kayıt altına alındı.  

Dahası Çukurova Grubu yine 
Olay’a bir süre vererek ödeme için 
kolaylık sağlanabileceğinini bildirdi. 
Ancak verilen sürede yine ödemeye 
yanaşmayan Olay’a bir kez daha 
haciz uygulama kararı çıkarıldı ve bu 
da ilginç bir şekilde Bursa 7 İcra Dai-
resi’nden sızdırıldı iddiaya göre.  

Memurlar ve Çukorava’nın yetki-
lileri 3. Kez gittiklerinde kalan bilgi-
sayarları haczetti ancak bunların bir 
çoğunun eski atıl ve kullanılmaz hal 
gelenler olduğu tespit edildi. Yani pek 
bir maddi değeri yoktu. Yine de mo-
bilyalar ve diğer ekipmanlar kaldırıl-
madı. Ancak Olay hiçbir şekilde 
ödeme yapmaya yanaşmadı. Çuku-
rova Grubu’nun 28 milyon dolar ala-
cağını rücu ettirdiği Çağlar 
Şirketlerinin tamamının içinin boşal-
tıldığı da işlemlerin ardından anla-
şıldı. Yani Çağlar, şirketlerindeki 
malları kaçırmıştı. Ancak Çukurova 
Grubu işin peşini bırakmaya niyetli 
değil. Çağlar’ın adeta ensesine yapı-
şan Çukurova grubu 533 milyon do-
larlık alacağını tahsil etmek için bir 
çok dava açtı. Bir kısmını kazanan bir 
kısmı da devam eden davalarda, Çağ-
lar Grubu’nun aleyhine sonuçlanıyor.  

Bir süre önce benim kimseye bor-
cum yok diyen Cavit Çağlar’ın bu sü-
reçte şirketlerini değiştirmeyle 
meşgul olduğu da böylece ortaya çık-
mış oldu. Yani borç var ama borç içi 
boşaltılmış grup şirketlerinin üze-
rinde. Mallar ise yeni kurulan şirket-
lere aktarılmış durumda. Ancak 
Çukurova Grubu bu işlemlerin de pe-
şine düşmüş durumda. Hileli işlemle-
rin ortaya çıkarılarak alacağın tahsili 
için yeni şirketlere yönelmek için 
yoğun bir çaba harcanıyor.  

Çukurova Grubu’ndan üst düzey 
bir yetkili ile yaptığımız görüşmede, 
“Olay Basın Yayın AŞ yerine Bursa 
Olay Basın Yayın diye bir şirket ku-
rulmuş ve Olay Gazetesi bu şirkette 
görünüyor. Ancak Ticaret sicilde şir-
ketin yöneticileri aynı. Şirketin faksı 
telefonları aynı. Künyedeki isimler 
bile aynı” ifadelerini kullandı.  

Olay’a bir virgül koyarak Yeşim 
Tekstil’e bir bakalım burada… 

İlk ödemeden Yeşim Tekstil’e 
düşen borç miktarı 40 milyon lira. 
Çukurova Grubu, Yeşim Tekstil’e dev-
letin memurları ile birlikte icra işlemi 
uygulamak için gidiyor.  Ne kadar il-
ginç ki (!) bu işlemin uygulanacağı 
Yeşim Tekstil’e de sızmış iyi mi? Avu-
katlar ve icra memurları oraya gitti-
ğinde kapıdaki güvenlikler önlerini 
kesiyor. Devleti sokmuyorlar anlaya-
cağınız fabrikaya. Burada bir nüma-
yiş hazırlığı da görülüyor. Bunun 
üzerine Jandarmaya giderek kolluk 
kuvveti talebinde bulunuyor Çukuro-
va’nın avukatları.  

Sürpriz.  
Jandarma kolluk kuvveti vermi-

yor. Tartışma yaşanıyor jandarmada 
ve Çukurova’nın avukatları, “Devleti 
burada ayaklar altına almayın. Devlet 
yetkisi ile Yeşim Tekstil’e gidiyoruz, 
devletin memurunu almıyorlar” ifa-
delerini kullanıyorlar.  

Ancak sonuç yok.  
Bu arada Yeşim Tekstil, olayın cid-

diyetini fark ediyor ve en azından gö-
rüşmelerin başlamasını kabul ediyor. 
Bir ay önce gelişen bu olayların ar-
dından Yeşim Tekstil ödemeyi kabul 
ediyor. Ancak geride devletin yetki-
siyle bir fabrikaya giremeyen devlet 
memurları gerçeği ve buna duyarsız 
kalan bir kolluk kuvvetinin görün-
tüsü kalıyor.   

Çukurova Grubu’ndaki bazı yetki-
liler bu süreçte Çağlar Grubu’ndan 
tehditler alındığını da ifade ettiler. 
Ne kadarı doğru bilmiyoruz ancak bu 
ülkede devlet bakanlığı yapmış, 
önemli makamlarda yer almış ve 
önemli bir işadamı Cavit Çağlar’ın 
mahkeme kararı ile sabit hale gelmiş 
borcunu ödemek yerine şirketlerinin 
içini boşaltarak, mal kaçırıyor olması 
oldukça üzücü. Çağlar’ın bu duruma 
gelmesi bunca yıllık geçmişi açısın-
dan da ibretlik.  

Dahası çok daha bomba haberleri 
yakında paylaşacağız ve meselenin ne 
kadar dramatik bir hal aldığını da 
gözler önüne sereceğiz. 

Anlayacağınız daha turpun bü-
yüğü heybede ve gerçekten duydukla-
rınıza inanamayacaksınız. 

Ayıp değil mi 
Cavit Bey!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Bursa’da iklim değişikliği ile mücadele 
konusunda örnek adımlar atan, raylı 
sistem hattının uzatılmasından akıllı 
kavşaklara, bisiklet yollarından yenile-
nebilir enerji kaynaklarının kullanımına 
ve kente yeni yeşil alanlar kazandırıl-
masına kadar pek çok çalışmaya imza 

atan Büyükşehir Belediyesi, bu müca-
deleyi toplumun geneline yaymak için 
düğmeye bastı. Bursa’daki tüm kamu 
kurum ve kuruluşları, sivil toplum ör-
gütleri, iş dünyası, akademik ve meslek 
odalarının da katılımıyla, etkin mücadele 
sergilenmesi amacıyla, Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından Bursa İklim Değişikliği 
İşbirliği Deklarasyonu hazırlandı. Bur-
sa’nın geleceğe sağlıklı şekilde taşınması 
amacıyla hazırlanan deklarasyon, Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar 
Salonu’nda düzenlenen toplantı ile ka-
muoyuna duyuruldu. 

“MAZERETİMİZ YOK,  
BU ŞEHİR BİZİM” 
Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın yanı 

sıra 17 ilçe belediye başkan ve yardım-
cıları, kamu kurumları, BTSO ve üni-
versiteler ile konunun tüm taraflarının 
katıldığı toplantıda konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iklim 
değişikliğinin sadece Türkiye için değil 
dünya için gün geçtikçe büyüyen bir 
kriz haline geldiğini söyledi. Bursa’da 
iklim değişikliği ile başarılı mücadelenin 
farklı kurum ve sektörler arasındaki 
sıkı bir işbirliği ile mümkün olacağını 

dile getiren Başkan Aktaş, “Bursa İklim 
Değişikliği İşbirliği Deklarasyonu ile 
kentimizdeki tüm kurum ve kuruluş-
ların iklim değişikliğine karşı mücade-
lede kararlı olduklarına yönelik niyet 
beyanında bulunmalarını hedefledik. 
İmzalanan deklarasyon metni ile Bur-
sa’daki tüm kamu kurum ve kuruluş 
temsilcileri, iklim değişikliğine karşı 
çözümün parçası olduklarını beyan et-
miş olacaklar. Mazeretimiz yok, bu 
şehir bizim. Bizler bugün bu görevler-
deyiz. Dün olduğu gibi yarın da başkaları 
bu görevlerde olacak. Ama şehir hepi-
mizin. Normal şartlarda hepimiz, ha-
yatımızı bu şehirde tamamlayacağız. 
Bu nedenle, sağlıklı gelecek için herkesin 
üzerine düşen sorumluluğu yerine ge-
tirmesi gerekiyor” dedi. 

MODEL BİR MÜCADELE ÖRNEĞİ 
Bursa Valisi Yakup Canbolat da 

Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinin 
potansiyel etkileri açısından risk grubu 
ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. 
İklim değişikliğinin çok ciddi çevresel 
ve sosyoekonomik sonuçlara yol aça-
bilecek küresel sorun olduğunu kay-
deden Canbolat, “Hepimiz şunun far-

kındayız: Doğal kaynaklar, insanoğlu 
için yeterli olmasına rağmen sürekli 
değildir ve tabiatın kendisini yenileme 
kabiliyeti de sınırlıdır. Sürdürülebilir-
likten söz ediyorsak, karar vericiler 
olarak ‘gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 
tehlikeye sokmadan’ bugünkü neslin 
ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. 
Bunun için de her alandaki kalkınma-
nın ‘çevreyi tahrip etmeden’ en az 
zararı vererek gerçekleşmesi gerek-
mektedir. Bu ise ancak toplumsal bi-
linçle mümkündür. Bursa İklim Deği-
şikliği İle Mücadele Deklarasyonu’nun 
yerelde Bursa’mıza, genelde ülkemize 
hayırlı olmasını, model mücadele ör-
neği teşkil etmesini temenni ediyorum” 
diye konuştu. Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi 
Başkanı Yıldız Odaman Cindoruk’un 
“Büyükşehir Belediyesi’nin İklim De-
ğişikliğiyle Mücadeleye Yönelik Çalış-
maları” ve Çevre Uzmanı Emine Çele-
bioğlu’nun, “Türkiye’nin Uluslararası 
ve Ulusal Ölçekteki İklim Değişikliği 
Çalışmaları” ile ilgili sunumunun ar-
dından, deklarasyona ilk imzayı Başkan 
Aktaş ile Vali Canbolat attı. (Bülten)

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bur-
sa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 
16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların 
oluşumuyla gelişimini tamamlayan Ta-
rihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni eski ih-
tişamına kavuşuyor. Büyükşehir Be-
lediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından da 
desteklenen projesi, yıkımların ardın-
dan altyapı deplasesi ile devam ederken, 
katlı otoparkın yapılacağı alandaki 
mevcut içme suyu hatlarının yer deği-
şikliği 25 Aralık Pazar günü yapılacak. 
Bölgede 13 Aralık’tan bu yana yoğun 
bir şekilde çalışan BUSKİ ekipleri, 24 

Aralık Cumartesi gece yarıdan sonra 
başlayacak çalışmaları, Pazar günü gece 
yarısı tamamlayacak. Çalışma süresince 
Osmangazi ve Yıldırım ilçelerimizdeki 
28 mahallede su kesintisi uygulanacak. 
25 Aralık 2022’de 00.10 - 23.50 saatleri 
arasında su kesintisi yapılacak 
mahalleler şunlar:  

Osmangazi: Do-
burca Mahallesi, 
İnkaya Mahal-
lesi İlk Adım 
Cad.-İz Sk.-İç-
meler Sk. ara-
sında kalan 
cadde ve sokak-
larda, Çekirge Ma-
hallesi Uludağ Yolu 
Cd.- Kadıköşkü Sokak 
Amam Cadde, Selvili Cadde, Sü-
leyman Sokak arasında kalan cadde 
ve sokaklarda, Çekirge Mahallesi Gül 
Sokak-Çevik Sokak, Hamzabey Ma-
hallesi Hamzabey Caddesi-Hulkibey 
Caddesi, Kocanaip Mahallesi Kaplıca 
Caddesi-Kızlar Caddesi, Yahşibey Ma-
hallesi Yahşibey Caddesi ve Bayır Sokak 

arasında kalan cadde ve sokaklarda, 
Şehreküstü Mahallesi Cemal Nadir 
Caddesi-Haşim İşcan Caddesi, Tuzpa-
zarı Mahallesi Haşim İşcan Caddesi- 
İnönü Caddesi, Tahtakale Mahallesi 
Kazım Baykal Caddesi, Nalbantoğlu 

Mahallesi Akbıyık Caddesi ara-
sında kalan cadde ve 

sokaklarda, Hocaa-
lizade Mahallesi 

Ressam Şefik 
Bursalı Cadde-
si-Işık Sokak, 
Kayhan Ma-
hallesi Yeni 

C u m h u r i ye t 
Cadde- Yağız So-

kak arasında kalan 
cadde ve sokaklarda 

Yıldırım:Yeşil Mahallesi Gök-
dere Bulvarı -Kurtoğlu Mahallesi İpek-
çilik Cadde, Namazgah Caddesi- Ho-
cataşkın Mahallesi Emir Sultan Cad-
desi- Emir Sultan Mahallesi- Zeyniler 
Caddesi-Meydancık Mahallesi İncirli 
Caddesi arasında kalan cadde ve so-
kaklarda, Davutkadı Mahallesi Davut-

kadı Cadde, Ortayol Sokak- Yediselviler 
Mahallesi Güvercin Sokak, Kirazlı So-
kak- Yeşilyayla Mahallesi Çağlayan So-
kak, Pınar Sokak- Baruthane Mahallesi 
T.M.A Caddesi, Baraklar Sokak- M. 
Akif Ersoy Mahallesi Maruf Sokak, 
Yuva Sokak, Altıntaş Sokak ve arasında 
kalan cadde ve sokaklarda, Baruthane 
Mahallesi Yüksek Sokak, Aladağ So-
kak- Eğitim Mahallesi Akyüz Sokak, 
Emek Caddesi, Prof. Tezok Caddesi- 
Değirmenlikızık Mahallesi T.M.A. Cad-
desi, Huzurevi Caddesi, Tütüncüoğlu 
Caddesi arasında kalan cadde ve so-
kaklarda, Selçukbey Mahallesi Selçuk-
bey Caddesi, Prof. Tezok Cadde, İpek 
Sokak, Galata Sokak, Gülbahar Sokak 
arasında kalan cadde ve sokaklarda, 
Güllük Mahallesi Fatih Sokak, Madenci 
Sokak - Mimar Sinan Mahallesi Mimar 
Sinan Caddesi, Meyveli Sokak, Şevket 
Yılmaz Hastanesi-Siteler Mahallesi Ka-
nuni Cadde, 3. Sokak arasında kalan 
cadde ve sokaklarda, Değirmenönü 
Mahallesi 1.Fidan Sokak, 2.Dışyaka 
Sokak ve 2.Temiz Sokak civarı.”  

(İHA) 

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan vatandaşlarla ve meslek 
gruplarıyla buluşmalarına devam ediyor. 
Geçtiğimiz süreçte berber, kadın kuaförleri 
ve Belediyespor velileri ile buluşan Başkan 
Sertaslan, bu seferde ilçede faaliyet gös-
teren gayrimenkul ve emlak danışman-
larıyla halkla ilişkiler ofisinde kahvaltıda 
bir araya geldi. 

Gemlik’te beş mahallenin sınırları 
içerisinde bulunan bir alanda uygulanacak 
Gemlik Yeniden projesi ile ilgili gayri-
menkul danışmanlarına bilgi veren Baş-
kan Sertaslan, “İlçemizi geleceğini de-
ğiştirecek bu projeyi gerçekleştirmeye 
yönelik adımlarımızı hızlıca atmaya ve 
aşama kaydetmeye devam ediyoruz” 
dedi. Başkan Sertaslan konuşmasının 
devamında Gemlik’te bu zamana kadar 
gerçekleştirdiği ve yapmayı planladıkları 
projeler hakkında konuşurken, 2023 yı-
lının projeler yılı olacağını da belirtti. 

“GEMLİK YENİDEN  
GELECEĞE YATIRIMDIR” 
Gemlik Yeniden projesinin tüm ke-

simler tarafından beğeni ile karşılandığı 
ve Gemlik’in çehresini değiştireceğini 
ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Meh-
met Uğur Sertaslan, “Gemlik Yeniden 
projemizin kapsadığı alandaki bina yaşları 
çok eski, bölgede yeşil alan ve otopark 
alanı yok. Biz projemizde en çok bunlara 
önem verdik. Türkiye’deki kentsel dö-
nüşüm uygulamalarını önümüze koy-
duğumuzda bizim projemiz en iyi uygu-
lamalar arasında olduğu Kentsel Dönü-
şüm Vakfı’nda aldığı en iyi uygulama 
projesi ödülü ile tescillenmiş oldu. Kentsel 
dönüşüme evet diyen vatandaşlarımızı 
mümkün olduğu kadar aynı lokasyonda 
ve sadece yüzde 20 kırım ile yeni bir ev 
sahibi olması için çaba gösteriyoruz. Beş 
mahallemizde yaklaşık 24,5 hektar alanı 
kapsayacak bu projemizi devletimizin 
ve belediyemizin sırtına ekstra yük bin-
dirmeden yapacağız.” dedi. 

“2023 PROJELER YILI OLACAK” 
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 

Uğur Sertaslan, görev süresi boyunca 
hastalık ve ekonomik kriz gibi ülkemizi 
derinden etkileyen çok sayıda sıkıntıyla 
karşı karşıya geldiklerini belirtirken, “Gö-
rev süremizin henüz daha ilk yılı dolma-
dan tüm dünyayı derinden etkileyen 
Covid - 19 hastalığıyla ve bunun deva-
mında ekonomik dalgalanmalarla mü-
cadele etmek zorunda kaldık. Demir ve 
beton fiyatları neredeyse yüzde 80 zam-
landı. Biz, Gemliklilerin bir kuruşunu 
boş yere harcamadan ekonomik sıkıntı-
lardan belediyemizi en az etkilenir hale 
getirdik. 2023 yılı ise sürdürdüğümüz 
ve temelini atacağımız çok sayıda proje-
lerimizi açtığımız yıl olacak” ifadelerini 
kullandı. (İHA)

İklim değişikliği ile etkin mücadele
Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa ve Türkiye’nin iklim 
krizinden en çok etkilenecek 
coğrafyalardan biri olması 
nedeniyle muhtemel bir 
krize karşı Bursa İklim 
Değişikliği İşbirliği 
Deklarasyonu hazırladı. 
Valilik ve Büyükşehir 
Belediyesi başta olmak üzere 
kentteki tüm kurum ve 
kuruluşlar, iklim 
değişikliğine karşı etkin 
mücadele sergilemek için 
deklarasyona imza attı.

Tarihi proje için 28 mahallede su kesintisi
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
kentin geleceğine damga 
vuracak projesi çerçevesinde, 
alandaki içme suyu hatlarının 
yer değişimi yapılacağı için 25 
Aralık Pazar günü 24 saat 
boyunca Yıldırım ve Osmangazi 
ilçesinin 28 mahallesinde su 
kesintisi uygulanacak.

Sertaslan’dan 
Gemlik yeniden 
projesi vurgusu
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Marmarabirlik ortaklara, 3 Aralık - 
16 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği 
ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı 
olarak 150 milyon lira ödeme yapacak. 
Ortaklar  4.dilim ödemelerini Ziraat Ban-
kası ATM’lerinden alabilecekler. Bu ödeme 
ile birlikte ortaklara toplam 562 milyon 
lira ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Mar-
marabirlik alımların başladığı 21 Ekim 
2022 tarihinden bugüne kadar Gemlik 
çeşidi, su tipi ve yağlık dahil olmak üzere 
51 bin 830 ton ve 1 Milyar 285 milyon 
lira tutarında alım gerçekleştirdi. 

Toplam olarak alınan 51 bin 830 ton 
ürünün kooperatif bazında dağılımı şu 
şekilde oluştu. Gemlik 4 bin 400 ton, 
Mudanya 14 bin 750 ton, Erdek 5 
bin ton, Orhangazi 4 bin 900 ton, 
İznik 15 bin 400 ton, Edincik 6 
bin 300 ton, Mürefte bin ton, 
Marmara Adası 80 ton ürün 
alımı gerçekleştirdi. 

Tavan fiyatın 54 lira, taban fiyatın da 
18,5 lira olduğu 2022/2023 ürün alım 
kampanyasının sonuna geldiklerini belirten 
Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa 
yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hasat 
sonu ürün alımlarımızı genel olarak de-
ğerlendirdiğimizde, yağlık, orta ve ince 
kalibrenin yoğun bir şekilde gelmesinden 
ve danenin hava şartlarına bağlı olarak 
küçülmesinden dolayı, ortalama alım fi-
yatında kampanya başına göre düşüş gö-
rülmektedir. Bir önceki yılın tavan ve 
taban fiyatı ile ortalama alım fiyatını kar-
şılaştırdığımızda, aynı miktarda ürün alımı 
için yaklaşık üç katı alım bütçesi oluşmuştur. 
Bu yılı yara almadan ve zarar etmeden at-
latmayı hedefliyoruz. Marmarabirlik güçlü 
kurumsal ve ekonomik yapısı ile zorlukların 

üstesinden gelecektir. Sonuna yak-
laştığımız 2022/23 iş yılı ürün 
alım kampanya süresince üreti-
cilerimiz sorunsuz bir şekilde 

ürünlerini kooperatiflerine tes-
lim etmişlerdir. Alınan 

ürün bedellerinin yüzde 
50’si ortaklarımıza 
ödenmiştir. Geri kalan 
ürün bedelleri de Birlik 
mali imkânları ölçüsün-
de ödenecektir.” (İHA)

BTSO’dan  
geleceğin  
kuaförlerine 
eğitim 

Bursa’da mesleki ve teknik 
eğitimin geliştirilmesi hedefiyle 
önemli çalışmalara imza atan 
BTSO, “Kuaför ve Güzellik Sa-
lonları Sektörünün Nitelikli İs-
tihdama Erişimine Yönelik Uy-
gulamalı Eğitim Serisi” düzen-
ledi. Bursa’daki 5 ayrı mesleki 
ve teknik anadolu lisesinden 
öğrencilerin katılımıyla gerçek-
leştirilen eğitimlerde saç kesim 
tekniklerinden renklendirmeye 
kadar kuaförlük mesleğinin in-
celikleri usta isimler tarafından 
uygulamalı olarak öğrencilere 
aktarıldı. Eğitimlere ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulunan BTSO 
Meclis Üyesi Erhan Ceren, mes-
lek liselerindeki gençlerin po-
tansiyeline destek olarak, sek-
törün en önemli ihtiyacı olan 
nitelikli personel sorununa çö-
züm oluşturmayı hedefledikle-
rini kaydetti. Ceren, “Değerli 
Başkanımız İbrahim Burkay ve 
BTSO Yönetimi eğitim prog-
ramlarımıza tam destek verdi. 
Gençlerimizin katılımı da üst 
düzey oldu. Hepsinin gözlerinde 
o ışığı görebiliyoruz. İnşallah 
hedefimize ulaşacağız” diye ko-
nuştu. Bursa Kuaförler Birliği 
Başkanı Elif Ceren, 5 farklı okul-
dan gelen öğrenciler ile birlikte 
oldukça keyifli bir etkinlik ger-
çekleştirdiklerini söyledi.  

BKB Eğitim Başkanı İlker 
Hüseyin Tan, gerçekleştirilen 
etkinlikte hedeflerinin öğren-
cilere ulaşabilmek ve sektörün 
içinden gelenlerin tecrübelerini 
aktarmak olduğunu söyledi. 
BKB ve Kuaförler Derneği Bursa 
İl Temsilcisi Levent Akan, BTSO 
öncülüğünde; BKB ve KD işbir-
liğiyle öğrencilere kuaförlük sek-
törünü anlattıklarını ifade ede-
rek, projenin birinci ayağını ger-
çekleştirdiklerini kaydetti. Bursa 
Kuaförler Birliği Üyesi Kadder 
Akçay ise organizasyonun dü-
zenlenmesinde emeği geçen tüm 
kurumlara teşekkür etti. (İHA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) toplam rezerv-
leri 16 Aralık haftasında bir 
önceki haftaya göre 747 milyon 
dolar arttı ve 129 milyar 511 
milyon dolarla Ocak 2015’ten 
bu yana en yüksek seviyesine 
çıktı. Buna göre, 16 Aralık iti-
barıyla Merkez Bankası brüt 
döviz rezervleri, 785 milyon 
dolar artışla 85 milyar 595 mil-
yon dolara çıktı. Brüt döviz re-
zervleri, 9 Aralık’ta 84 milyar 
810 milyon dolar seviyesinde 
bulunuyordu.  

Söz konusu dönemde altın 
rezervleri de 38 milyon dolar 
azalarak 43 milyar 954 milyon 
dolardan 43 milyar 916 milyon 
dolara geriledi. Böylece Merkez 
Bankası’nın toplam rezervleri, 
16 Aralık haftasında bir önceki 
haftaya kıyasla 747 milyon do-
lar artışla 128 milyar 764 mil-
yon dolardan 129 milyar 511 
milyon dolara yükseldi. Söz ko-
nusu veri, Ocak 2015’ten bu 
yana en yüksek seviyesine işaret 
etti. Net uluslararası rezervler 
de 28 milyar 130 milyon dolarla 
12 Kasım 2021 haftasından bu 
yana en yüksek seviyeye ulaştı. 
(AA)

Merkez Bankası  
rezervleri 8 yılın en 
yüksek seviyesinde 

Tekstil sektörünün merkezi Bursa’da 
girişimcilik rüzgarı esti. T.C. Ticaret Bakanlığı 
desteği ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği 
ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İh-
racatçıları Birliği’nin bu yıl dördüncü kez 
düzenlediği girişimcilik programı TechXtile 
Start-Up Challenge’da final heyecanı yaşa-
nırken dereceye girenler düzenlenen törenle 
ödüllerini aldı. Level Up Kategorisinde 
birinci Eylül Er olurken, Scale Up kategorisini 
ise Yusuf Furkan Ergür kazandı. En Sür-
dürülebilir Proje Ödülünü Polyteks Tekstil’in 
kazandığı İnovasyon Ligi’nin şampiyonu 
ise Kipaş Mensucat oldu. 

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar 
Taşdelen Engin ve UHKİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Nüvit Gündemir’in ev sahibi olduğu 
ödül töreni, Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları 
Derneği (BUSİAD), Demirtaş Organize Sa-
nayi Bölgesi (DOSAB) ve Türkiye Ev Tekstili 
Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TET-
SİAD)’ın etkinlik sponsorluğu desteğiyle 
gerçekleştirildi. Törene, TİM Başkanı Mus-
tafa Gültepe, BTSO YK Başkanı İbrahim 
Burkay, Türkiye genelindeki Tekstil ve Hazır 
Giyim İhracatçı Birliklerinin başkanları, 
UTİB ve UHKİB Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve çok sayıda davetli katıldı. 

TAŞDELEN ENGİN: “ÇOK YETENEKLİ  
GİRİŞİMCİLERLE TANIŞTIK” 
Gecenin açılış konuşmasını yapan UTİB 

Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen 
Engin, 14 yıl önce Ar-Ge Proje Pazarı olarak 
başlattıkları etkinliği, 2019 yılında çağın 
gerekliliğine uyum sağlayarak TechXtile 
Start-Up Challenge adıyla bir girişimcilik 
programına dönüştürdüklerini hatırlattı. 
Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ülkesi ol-
duğuna vurgu yapan Engin, “Sektörümüzün 
küresel rekabet ortamında öne çıkabilmesi 
için; Ar-Ge, tasarım, inovasyon, markalaşma, 
ekolojik ve çevre dostu üretim konularındaki 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam et-
meliyiz. Sektörün üretecek ve geliştirecek 
genç adaylara ihtiyacı var. TechXtile Start-
Up Challenge’ta geride kalan 4 yılda çok 
yetenekli girişimcilerle tanıştık. 4 yıl boyunca 
birçok girişimci ile bir araya gelerek büyük 
heyecana ve mutluluğa sahip olduk.  Bu-
luştuğumuz, konuştuğumuz, fikrini din-
lediğimiz, heyecanını gözlemlediğimiz her 

bir girişimciyle birlikte, sektörümüzün ay-
dınlık geleceğine dair umudumuz ve moti-
vasyonumuz arttı” diye konuştu. UHKİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, 
“Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz ya-
rışmamıza katılım her sene artarak devam 
ediyor. Girişimcilik ekosistemine katkımız 
oluyorsa ne mutlu bize” dedi. 

BURKAY: “11 MİLYAR TL ÜZERİNDE  
BİR KAYNAK OLUŞTURDUK” 
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Artık 

çok farklı bir girişimci nesline ihtiyacımız 
var. Yeni nesil girişimcilerin ortaya çıkarıl-
ması çok önem arz ediyor. Fikir çok önemli. 
Fakat fikri ürüne çeviremeyeceğiniz sürece 
bu fikrin hiçbir kıymeti yok. Pazara giriş 
yaptığınızda, sizin o fikriniz artık çok ideal 
bir yatırım konumuna geliyor. Bu nedenle 
biz Bursa’da Bursa Şehir Fonunu kurduk. 
2023 yılından itibaren özellikle girişim ser-
maye fonu üzerinden genç girişimcilerin 
fikirlerini ürüne dönüştürerek ve onları 
pazarda hakim kılacak yatırımları da Bursa’da 
başlatmış olacağız. BEBKA’nın yaptığı 
çağrıya 23 fon başvuruda bulundu. 2023 
yılından itibaren 3 yıllık süreçte 11 milyar 
TL’nin üzerinden bir kaynağı, doğru fikirler 
için oluşturmuş olduk” dedi. Burkay, ayrıca 
BTSO olarak her iki kategoride birinci olan 
girişimcilere toplam 150 bin TL ödül vere-
ceklerini açıklayarak sürpriz yaptı. 

GÜLTEPE: “UHKİB VE  
UTİB’İN ÇALIŞMALARINI  
TAKDİRLE İZLİYORUM” 
TİM Başkanı Mustafa Gültepe de “Ka-

dim şehrimiz Bursa, aynı zamanda üretim 
üssü özelliğiyle de ülke ekonomimize değer 
katıyor. Otomotivden, hazır giyime, teks-
tilden, makineye birçok sektör burada üre-
tiyor, katma değer yaratıyor, 200’e yakın 
ülke ve bölgeye ihraç ediyor. Bursa 16 
milyar dolarla en çok ihracat yapan illerimiz 
arasında da ilk üçte yer alıyor. Geçen yıl 
Bursa üç milyar doların üzerinde tekstil ve 
hazır giyim ihracatına imza attı. Başarıda 
elbette UHKİB ve UTİB’in katkısı çok büyük. 

Ben Nüvit ve Pınar Başkan’ın şahsında 
tüm ihracatçılarımıza şükranlarımı sunu-
yorum. UHKİB ile UTİB’in yeni girişimcileri 
sektöre kazandırmak, tasarım kapasitesini 
geliştirmek, inovasyonun gücünden yarar-
lanmak için yaptıkları çalışmaları da büyük 
takdirle izliyorum. Çünkü günümüz dün-
yasında tasarım, inovasyon ve değişimin 
kodlarını iyi okuyan girişimler büyük fark 
yaratıyor” dedi. 

İNOVASYON LİGİ’NDE  
ŞAMPİYON KİPAŞ MENSUCAT 
Gecenin ilk etabında, firmaların inovatif 

çalışmalarıyla katıldığı ve bu yıl dokuzuncusu 
düzenlenen TechXtile İnovasyon Ligi’nde 
birinciliği Darbe Aldığında Geri Bildirim 
Yapan Balistik Yelek Kumaşı projesiyle 
Kipaş Mensucat kazandı. Gecenin ikinci 
büyük ödülü olan En Sürdürülebilir Proje 
Ödülünü ise Polyester İplikte Yeşil Çözümler 
isimli Projesiyle, Polyteks Tekstil aldı. Ayrıca, 
ilk 10 içinde yer alan Aster Tekstil, Bossa, 
Elyaf Tekstil, Kipaş Mensucat, İskur Tekstil, 
Küçükçalık Tekstil, Polyteks Tekstil, Spinteks 
Tekstil, Tepar Tekstil ve Yünsa’ya ödülleri 
verildi. (Firmalar Alfabetik sıraya göredir) 
Akbaşlar Tekstil, Almaxtex Tekstil, Barutçu 
Tekstil, Fetih Tekstil, Işıksoy Tekstil, Ozateks 
Tekstil’e ise Mansiyon Ödülü verildi. 

BAHAR KORÇAN ADINA ÖZEL ÖDÜL 
Gecede 2021 yılında hayatını kaybeden 

Moda Tasarımcısı Bahar Korçan adına ve-
rilen “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’nü Teggle 
isimli projesi ile Betül Özçakmak, kazanırken, 
bu yıl üçüncü kez verilen Kadın Girişimci 
Özel Ödülünün sahibi de Giyilebilir Ateş 
Ölçer ve Sağlık Takip Uygulaması isimli 
projeyle Görkem Astarcıoğlu oldu. 

LEVEL-UP BİRİNCİSİ EYLÜL ER OLDU 
İki kategoride toplam 16 projenin yarıştığı 

finalde, girişimleri henüz fikir aşamasında 
olan projelerin yarıştığı Fikir Aşaması Giri-
şimci Kategorisi’nin (Level-Up) birincisi 
Elma Atıklarından Vegan Deri Üretimi isimli 
projesiyle Eylül Er oldu. Bu kategoride ikin-

ciliği Swatchloop Yapay Zeka Tabanlı Sür-
dürülebilir Atık Yönetimi Dijital Platformu 
isimli proje ile Güneş Sayıt kazanırken, 
üçüncülüğü ise Materix Clean Textile isimli 
projesiyle Tuğçe Karataş elde etti. 

SCALE-UP BİRİNCİLİĞİNİ  
YUSUF FURKAN ERGÜR KAZANDI 
İş ve akademi dünyasının önemli isim-

lerinden oluşan jürinin değerlendirmesi so-
nucunda; Hizmet Geliştirmiş Girişimci Ka-
tegorisi’nin (Scale- Up) galibi ise Phoenix 
Enerji isimli projesi ile Yusuf Furkan Ergür 
oldu. Birinci olan proje Phoenix Enerji, 
tekstil fabrikalarının boyahane fırınları ve 
kurutma fırınlarına yeşil enerjiyi doğal 
gazdan daha ucuza sağlama hedefiyle yola 
çıktı. Phoenix Enerjinin patent haklarına 
sahip olduğu dünyanın en verimli elektroli-
zörü, eşsiz verimi sayesinde, kullandığı elek-
trik şebekeden satın alınsa dahi doğal gazdan 
daha ucuz bir fiyata yeşil ısıl enerji kaynağı 
olarak hidrojeni sunmasıyla fark yaratıyor. 

Giyilebilir Ateş Ölçer ve Sağlık Takibi 
Uygulaması isimli proje ile Görkem Astar-
cıoğlu ikinci sırada yer alırken, Activewear 
2.0-Performans Bazlı, Yeni Nesil Akıllı Spor 
Kıyafetleri isimli projesi ile Özgül Dalkılıç 
üçüncülük ödülünü kazandı. Geceye katılan 
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay, mevcut ödüllere ek olarak Level 
Up birincisine 50 bin, Scale Up birincisine 
ise 100 bin TL destek jestini açıkladı. 

Dereceye girenlere ödüllerini UTİB Baş-
kanı Pınar Taşdelen Engin ve UHKİB Baş-
kanı Nüvit Gündemir ile birlikte TİM Baş-
kanı Mustafa Gültepe, BTSO Başkanı İb-
rahim Burkay, Adana Sanayi Odası Başkanı 
Zeki Kıvanç, GAİB Başkanı Ahmet Fikret 
Kileci, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu 
ve Ege Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği Başkanı Recep Burak Sertbaş ve 
İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe 
ve İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 
Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu eşlik 
etti. (Bülten)

Girişimciliğin kalbi 
Bursa’da attı  

UTİB ve UHKİB 
tarafından BTSO 
desteğiyle bu yıl 

dördüncü kez 
düzenlenen 

TechXtile Start-Up 
Challenge’da mutlu 

sona ulaşıldı.  
74 girişimcinin 

başvurduğu 
programda ilk  

üçe girenler 
düzenlenen törenle 

ödüllerini aldılar.

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, AA 
muhabirine, soruşturma sonucuna ilişkin 
değerlendirmede bulundu. Bu soruşturmanın 
marketlere 2,7 milyar liralık ceza kesilen ilk 
soruşturmadan benzer ve ayrışan tarafları 
olduğunu belirten Küle, iki dosyanın en 
önemli ortak yönünün, başta gıda ve hijyen 
ürünleri olmak üzere hızlı tüketim ürünlerine 
yönelik inceleme, şikayet, araştırma ve göz-
lemlerin ürünü niteliği taşıması olduğunu 
söyledi. Küle, “Yapılan yerinde inceleme ve 
analizler bizleri maalesef hem alt pazar olan 
organize perakende ve bilhassa büyük ulusal 
süpermarket zincirlerin hem de üst pazarda 
önemli markaları kontrol eden ekonomik 
birimlerin dahil olduğu birbirine paralel kartel 
yapılanmalarına götürdü.” diye konuştu. 

Küle, ilk dosyada 5 büyük ulusal zincir 
marketin hem kendi aralarında koordine 
ettikleri hem de üst pazardaki bir tedarikçinin 
koordinasyona dahil olduğu iki taraflı bir 
kartel yapılanmasının söz konusu olduğunu 
anımsatarak, “İkinci dosyamızda bu yapıyı 
genişleterek tamamlayan 13 ayrı ‘topla-dağıt 
karteli’ dediğimiz tipte kartel yapılanması 
daha olduğunu gördük.” ifadesini kullandı. 

Küle, zincir marketlerden ilk 5’inin top-
lam yaklaşık yüzde 85 pazar payına sahip 
olduğuna dikkati çekerek, “Her ne kadar 
ölçek ve kapsam ekonomileri bir dereceye 
kadar etkinlik yaratıcı olsa da aşırı yoğun-
laşma ve marketlerin büyüme spiralinin 
gıda-tüketim ürünleri zincirine olan olumsuz 
yansımaları belli bir noktadan sonra ağır 
basmaktadır.” dedi. Yapılan bilimsel çalış-
malarda, piyasadaki her yüzde 1 yoğunlaş-
manın yüzde 0,2 fiyat artışına sebep olduğu 
bulgusu olduğuna işaret eden Küle, şöyle 
konuştu: “Bu zincirler mağaza sayılarının 
binlerle ifade edilmesi ve ülkemizin tamamına 
yayılmalarının yanında alımlarını ve karar-
larını çok büyük ölçeğe dayalı olarak merkezi 
yapıyorlar.” (AA)

  
150 milyon lira ödeme
Marmarabirlik’ten
2022/2023 iş yılı ürün alım 
kampanyası devam eden 
Marmarabirlik, ortaklara  
150 milyon lira dördüncü 
dilim ödemesi yapacak.

Rekabet Kurulu Başkanı Küle, 
tedarikçilere kesilen cezaya ilişkin 
“İkinci dosyamızda bu yapıyı 
genişleterek tamamlayan 13 ayrı 
‘topla-dağıt karteli’ dediğimiz 
tipte kartel yapılanması daha 
olduğunu gördük.” dedi.

Zincir  
marketlerin 
karteli 
çözüldü



TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti 
İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, New Jersey Senatörü ve ABD 
Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menen-
dez’in, Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a yönelik iddialarına tepki gösterdi. Menen-
dez’in muhatabının Cumhurbaşkanı Erdoğan olma-
dığını, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olduğunu 
söyleyen Kılıç, Menendez’in iddialarını “uluslararası 
hukuktan ve gerçeklerden yoksun” olarak nitelendirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin duruşunu 
açıkça ortaya koyduğunu dile getiren Kılıç, “Dünyanın 
çeşitli bölgelerinde insanlar yalnızca inançları, renkleri 
ve dillerinden dolayı zulme uğrarken yurtlarından 
edilirken Türkiye’nin mazlumlara nasıl kucak açtığını, 
destek verdiğini tüm dünya biliyor. Türkiye, nüfus 
oranına göre en fazla mülteciyi barındıran ülke. Bunu 
kimse tartışamaz.” diye konuştu. 

Menendez’in, sözde Ermeni soykırımı ile Türkiye 
ve Yunanistan arasındaki yaşananları diline doladığını 
anlatan Kılıç, “Tamamen iç siyasi saiklerle ne dediğini 
de bilmeden, araştırma yapmadan konuşmaya devam 
ediyor. Biz bugüne kadar kendisinin içi boş sözlerine 
cevap vermedik, ciddiye almadık ama Sayın Cumhur-
başkanı’mızı şahsen hedef alması nedeniyle devletimizi 
ve milletimizi doğrudan hedef aldı. Bunun için kendisine 
gereken cevabı vereceğiz.” ifadelerini kullandı. 

“ABD’NİN YUNANİSTAN’A GÖNDERDİĞİ  
SİLAHLAR ADALARA KOYULDU” 
Yunanistan ile Ege’deki ihtilaflar konusunda 

Paris ve Lozan Anlaşması’nı hatırlatan Kılıç, şöyle 
devam etti: “Silahsızlandırılmış olması gereken 
Ege’deki adalardan bahsediyoruz. Senatör Menendez, 
önce gidip silahlandırılan adaların neden silahlan-
dırıldığına, nasıl silahlandırıldığına, ABD’nin Yuna-
nistan’a gönderdiği silahların, neden silahsızlandırılmış 
olması gereken adalara koyulduğuyla alakalı cevap 
versin. Yunanistan hangi uluslararası anlaşma ve 
kuraldan doğan hakkına binaen adalara silah koydu? 
Türkiye, ABD’nin de desteğiyle artan Rum silahlanması 
karşısında Kıbrıs Türk halkının güvenlik ihtiyaçlarını 
karşılamak için her türlü adımı atmaya kararlıdır ve 
bu adımları atmaya da devam edecek.” 

“Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin, ne dediğini 
bilmeyen insanların sözlerine esir edilecek kadar 
basit olmadığını” vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti: 
“Biz, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi temsilci-
leriyle görüşmelerimizi yapacağız. Ülkelerimizin ara-
sında parlamenter seviyedeki görüşmeler devam 
edecek. Senatör Menendez’in ön yargılı olması ve 
Türkiye’ye karşı bu kadar olumsuzluklar içinde açık-
lama yapmasının altında destek aldığı, kendisini 
fonlayan lobilerin ve ABD yönetimi ile ABD yargısının 
halen hareket alanı sağladığı FETÖ’nün olduğunu 
düşünüyorum. Ortada hiçbir şey yokken Türkiye’ye 
karşı bu kadar nefret dolu olması, husumet besle-
mesinin altında kendisini destekleyen, maddi kaynak 
aktaran, sosyal medyada ve farklı platformlarda 
kendisinin üzerinde baskı oluşturan bu lobiler var. 
Yaptığımız analizde, sanırım FETÖ, Senatör Me-
nendez’in kulağına birtakım sufleler veriyor ve bu 
doğrultuda kendisini kullanıyor.” (AA)
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DOĞAL YAŞAM ALANI SAHA TANZİMİ  
VE ALT YAPI İMALATLARI YAPIM İŞİ 

NİLÜFER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Doğal Yaşam Alanı saha tanzimi ve alt yapı imalatları yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektro-
nik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                     : 2022/1424992 
1- İdarenin 
a) Adı                                                  : NİLÜFER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi                                             : İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı  
                                                             No:2A / 2B Blok 16130 NİLÜFER/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası               : 2244441603 Dahili 3501 - 2242475488 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Adı                                                  : Doğal Yaşam Alanı saha tanzimi ve alt yapı imalatları yapım işi 
b) Niteliği, türü ve miktarı                   : 9000 m2 yol yapılması, 2000 mt. çevre çit yapılası, yapım işi. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       : Bursa Nilüfer Belediyesi, Kayapa-Kuruçeşme  
                                                             arasındaki orman bölgesi 
ç) Süresi/teslim tarihi                          : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi                           : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde 
                                                             yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 17.01.2023 - 11:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)              : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A  
                                                             Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası) 
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. Teklif 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. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yükleni-
cilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-
sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
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 deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 
bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühen-
dislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
A-XVIII Grup Saha İşleri veya BIII Grup Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisi diploması denk sayılacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek-
life ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonu-
cunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir. 
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Türkiye ile Azerbaycan arasında 
“İnşaatta Normatif ve Birim Fi-
yatlandırma Sisteminin İyileşti-
rilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin 
Mutabakat Zaptı” imzalandı. Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, “Riskten 
uzak yapılaşmayı sağla-
mayı hedefliyoruz” 
dedi. Çevre, Şehir-
cilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı 
Murat Kurum 
ile Azerbaycan 
Cumhuriyeti 
Olağanüstü Hal-
ler Bakanı Kema-
leddin Haydarov ta-
rafından Ankara’da “İn-
şaatta Normatif ve Birim Fi-
yatlandırma Sisteminin İyileşti-
rilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin 
Mutabakat Zaptı” imzalandı. İmza 
töreninde konuşan Bakan Kurum, 
ülke kaynaklarını doğru kullanarak 
sektöre getirdikleri yeniliklerle 
afetlere karşı dirençli, uzun ömür-
lü, riskten uzak yapılaşmayı sağ-

lamanın önemli hedefleri arasında 
olduğunu vurgulayarak, “İklim de-
ğişikliğinin etkileriyle birlikte dün-
yamız yaşadığımız afetlerin sayı-
sını, sıklığını, şiddetini daha da 
fazla hissetmektedir. Afetlere karşı 

daha dirençli bir şehir, ülke an-
layışıyla Sayın Cumhur-

başkanımızın ortaya 
koymuş olduğu 

hedef doğrultu-
sunda çalışma-
larımızı yürü-
tüyoruz. Yapı 
güvenliğinin 

sağlanması, kul-
lanılan betonun 

denetiminde büyük 
önem arz etmekte. İm-

zalayacağımız protokolle in-
şaatta normatif ve birim fiyatlan-
dırma sisteminin iyileştirilmesi 
zaptı, Türkiye ile Azerbaycan ara-
sında yapı malzeme sektörü ile 
müteahhitlik sektörüne hizmet 
verecek ve yeni iş birlik alanlarını 
hedeflemektedir” diye konuştu. 
(İHA)

Türkiye ile Azerbaycan arasında 
mutabakat zaptı imzalandı Çavuşoğlu: “İsveç’ten 

imkansızı istemiyoruz”  
Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu, 
İsveçli mevkidaşı 

Tobias Billström’a, 
“Nihayetinde biz 

imkansızı istemiyoruz, 
terörle mücadelede 

sizden destek 
istiyoruz. Sizinle 

ilişkilerimiz stratejik 
ortaklık seviyesinde, 

müttefik olmak 
istediğiniz ülkenin 

güvenlik endişelerini 
anlamanızı  

istiyoruz” dedi. Bakan Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias 
Billström ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmenin 
ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. 
Bakan Çavuşoğlu, “Yeni İsveç hükümetinin ülkemizle 
ilişkililerini daha da geliştirmek istedikleri yönünde 
siyasi iradesini görüyoruz ve takdirle karşılıyoruz. 
İlişkimizde karşılıklı temaslar giderek artıyor. Başba-
kanın geçen ay ülkemizi ziyaret etmesi de son derce 
faydalı oldu, Cumhurbaşkanımız ile samimi bir 
görüşme gerçekleştirdiler. Ocak ayında İsveç parla-
mentosunu ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duya-
cağız. Teknik düzeyde olsun, siyasi düzeyde olsun 
görüşmelerimizi düzenli şekilde gerçekleştireceğiz. 
Ekonomik ilişkilerimizi de geliştirmek her iki ülkenin 
yararına. İsveç Milli Savunma Bakanı da ocakta 
ülkemizi ziyaret edecek. İsveç Adalet Bakanını ülke-
mizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız” açıkla-
masında bulundu. 

“İLAVE ADIMLARIN ATILMASI  
BİZİM EN DOĞAL BEKLENTİMİZ” 
Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO 

üyelik başvurularına ilişkin, “Şunu kabul etmemiz 
lazım, o günden bu yana her iki ülke bazı ilerlemeler 
kaydetti. Biz atılan adımları açıkça söylüyor, kabul 
ediyor, bundan da memnuniyet duyuyoruz. İsveç’in 
attığı adımları da not ediyoruz. Anayasalarında deği-
şiklikler yapıyorlar. Savunma sanayiinde ürünlere ge-
tirilen kısıtlamaların kaldırıldığı açıklamaları son derece 
olumlu. Mevkidaşımın özellikle terör örgütü PYD/YPG 
ile aralarına mesafe koyan açıklamaları da önemliydi. 
Keza PKK iltisaklı bir şahsı ülkemize sınır dış ettiler. 
Bunlar doğru yönde atılan adımlardır. Ancak özellikle 
terör örgütü iltisaklı suçluların iadesi ve terör varlıklarının 
dondurulması gibi bazı konularda somut bir gelişme 
yok. Listemizde olmayan bir kişinin iade edilmesini 
memnuniyetle karşıladığımızı söylemiştik. Bu hafta 
bir FETÖ mensubunun ülkemize iade talebi İsveç Yar-
gıtayı tarafından reddedildi, bu çok olumsuz bir gelişme. 

Terör iltisaklı şahısların sınır dışı edilmeleri konusunda 
ilave adımların atılması bizim en doğal beklentimiz. 
İsveç’in de, Finlandiya’nın da ahitnameden doğan yü-
kümlülükleri var” diye konuştu. 

“İMKANSIZI İSTEMİYORUZ” 
Bakan Çavuşoğlu, FETÖ mensupları için İsveç’in 

cazibe merkezi olduğunu belirterek şunları söyledi: 
“Nihayetinde biz imkansızı istemiyoruz, terörle mü-
cadelede sizden destek istiyoruz. Sizinle ilişkilerimiz 
stratejik ortaklık seviyesinde, müttefik olmak istediğiniz 
ülkenin güvenlik endişelerini anlamanızı istiyoruz. 
Atılması gereken önemli adımlar var. Türk halkının 
ve de Meclisimizin de ikna olması gerekiyor. Bu yönde 
atacağınız adımlarda biz Türkiye olarak her türlü 
desteği vereceğiz.” Açıklamaların ardından basın men-
suplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, 
somut adımlar görmek istediklerini kaydederek, 
İsveç’in yeni hükümetinin terörle mücadele konusunda 
daha kararlı ve daha samimi olduğunun altını çizdi. 

“PKK’NIN DESTEKLENMESİ  
SUÇ HALİNE GELECEK” 
Türkiye ve İsveç’in son derece yoğun iş birliğine 

sahip olan ülkeler olduğunu söyleyen Billström ise, 
“Terörizmle mücadele konusunda çok önemli bir iş 
birliğimiz var. En önemli konu başlıklarımızdan biri 
oldu. İsveç bir ahitname (Türkiye-Finlandiya-İsveç 
Üçlü Mutabakatı) imzaladı. Bazı adımların atılması 
gerekiyor terörizmle mücadele konusunda. İsveç söz-
lerini tutar. Biz bu ahitnameyi çok ciddi olarak ele alı-
yoruz. Her paragrafla ilgili olarak adımlarımızı atmaya 
başladık ve bunu uygulamaya devam edeceğiz” diye 
konuştu. Billström, “Üçlü ahitnamenin imzalanma-
sından bu yana İsveç’teki özellikle operasyonel iş bir-
liğinin yoğunlaşmasıyla ilgili adımlar atıldı. PKK faa-
liyetlerinin İsveç topraklarında desteklenmesi, İsveç 
topraklarında artık suç unsuru haline gelecek” açık-
lamasında bulundu. (AA-İHA)

Kılıç: “Sanırım 
FETÖ Menendiz’e 
sufle veriyor”  

Kılıç: “Sanırım 
FETÖ Menendiz’e 
sufle veriyor”  

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve 
AK Parti İstanbul Milletvekili Akif 
Çağatay Kılıç, “Sanırım FETÖ, ABD’li 
Senatör Menendez’in kulağına birtakım 
sufleler veriyor ve bu doğrultuda 
kendisini kullanıyor.” dedi.
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ZEYİLNAME İLANI  
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş.

22.12.2022 tarihinde ilan edilen 23-031 kayıt numaralı “UEDAŞ 2022 KET ve Yapı Bağlantı Yapım 
İşleri (7 Grup) ” ihalesi için İhale ilan metninin 2.8. maddesinde İhale konusu kısmı aşağıdaki 
şekilde güncellenmiştir. 
2.8. 

İlanen duyrulur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01755686

İhale Kayıt No                İhale Konusu                                                             İhale Tarih-Saati 
UEDAŞ 23-031. grp. 1    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 09:30 
                                       (1.Grup: Bursa 1. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 2    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 10:00 
                                       (2.Grup: Bursa 2. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 3    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 10:30 
                                       (3.Grup: Bursa 3. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 4    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 11:00 
                                       (4.Grup: Bursa 4. Bölge ve Yalova Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 5    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 11:30 
                                       (5.Grup: Balıkesir 1. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 6    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 12:00 
                                       (6.Grup: Balıkesir 2. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 7    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       30.12.2022 12:30 
                                       (7.Grup: Çanakkale Bölge ) 

İstanbul’da düzensiz göçmenlerin kaldığı 
“şok evlerine” düzenlenen operasyonda 
95 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele 
ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 
düzensiz göçmenlerin sevk edilecekleri 
sınır illerine götürülmeden önce kaldıkları 
“şok evleri” diye nitelendirilen mekanlar 
ile ikamet sahiplerine yönelik çalışma baş-
lattı. Ekiplerin, yaptıkları çalışmalar sonucunda 
Bağcılar ve Esenyurt’ta belirlenen 14 adrese ope-
rasyon düzenlendi. 

Yapılan incelemede, evlerde koğuş şeklinde 
ranza sisteminin kurulduğu, düzensiz göçmenlerin 
ülkede barınmalarını sağlayan ev sahipleri, em-
lakçılar ve aracıların haksız kazanç elde ettiği 
belirlendi. Operasyonda 95 düzensiz göçmen 
yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlere yer temin 
ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 
10 şüpheliye de toplam 244 bin 530 lira idari 
para cezası kesildi. Yakalanan düzensiz göçmen-

lerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere baş-
landığı öğrenildi. 

Ekipler, resmi belgede sahtecilik suçu kap-
samında yürüttüğü çalışmada ise Beyoğlu’ndaki 
bir adrese çok sayıda yabancı uyruklu kişilerin 
girip çıktığını tespit etti. Adrese düzenlenen 
operasyonda 6 yabancı uyruklu kişi yakala-
nırken, yapılan incelemede ikisi sahte 3’ü de 
geçerliliğini yitirmiş pasaport ele geçirildi. Ya-
kalanan kişiler sınır dışı işlemleri için geri 
gönderme merkezine teslim edilirken, bu ki-
şilerden 3’ü hakkında “resmi belgede sahtecilik” 
suçundan adli işlem yapıldı. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendi-
kaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı 
Özgür Burak Akkol ile düzenlediği basın 
toplantısında, her sene olduğu gibi bu 
yıl da gelecek yılın asgari ücretini belir-
lemek üzere, çalışan ve işveren temsil-
cilerinin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Bilgin’in nezaretinde bir araya 
geldiğini belirtti. 

YENİ ASGARİ ÜCRET BİRÇOK  
KALEMİ ETKİLEYECEK 
Yapılan bir dizi toplantı sonunda ça-

lışan ve işveren taraflarının ortak bir 
rakam üzerinde anlaşamadığını hatırlatan 
Erdoğan, hükümet olarak tüm tarafların 
tekliflerini ve gerekçelerini saygıyla kar-
şıladıklarını söyledi. Her kesimin kendi 
öncelikleri, hassasiyetleri, çıkarları doğ-
rultusunda bir tutum ortaya koyduğunu 
kaydeden Erdoğan, “Bize düşen görev, 
ülkemiz ve milletimiz için en doğru, en 
hakkaniyetli, en sürdürülebilir sonucun 
ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emek-
çilerimizin haklarının yenmesine ne de 
işverenlerimizin üzerine, altından kal-
kamayacakları bir yükün bindirilerek is-
tihdamın zarar görmesine rıza gösteririz.” 
diye konuştu. 

Meseleyi bu açıdan ele alarak, taraflar 
arasında makul bir noktada uzlaşma 
sağlanabilmesi için samimi gayret sarf 

ettiklerini vurgulayan Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Gönlümüz, çalışan tem-
silcilerinin de bugün aramızda olmasını 
isterdi. Ancak taraflardan herhangi biri 
katılmadığı için hem çalışanların ala-
cakları en az maaş düzeyini hem de 
buna endeksli pek çok geliri belirleyen 
asgari ücreti ortada bırakamazdık. Ni-
tekim geçmiş yıllarda da taraflar uzlaş-
maya varamadığı halde, hükümetçe so-
nuçlandırılan çok sayıda asgari ücret 
müzakeresi vardır. Bu defa da öyle yaptık. 
Açıklayacağımız asgari ücret rakamı, ül-
kemizin genel ekonomik ve sosyal gö-
rünümü ile de uyumludur. Türkiye’de 
yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari 
fazla yoluyla büyüme gayretlerimizin en 
somut sonuçlarını çalışma hayatında al-
dığımız bir gerçektir. Bugün ülkemiz, 
34,7 milyonluk işgücüne karşılık, 31,6 

milyonluk istihdamla tarihinin en yüksek 
çalışan rakamına ulaşmıştır. Üstelik bu 
seviye, kadınlarımızın işgücüne katılı-
mının rekor kırdığı bir dönemde yaka-
lanmıştır.” 

“85 MİLYONUN HAYAT KALİTESİ  
İÇİN KULLANIYORUZ” 
Küresel krizin, gelişmiş ülkeleri dahi 

ciddi şekilde sarstığı bir süreçte, Türki-
ye’nin kalkınmasını artırarak sürdür-
mesinin tüm dünyada ilgi ile takip edil-
diğini dile getiren Erdoğan, Türkiye’nin 
elde ettiği her kazanımı, 85 milyon va-
tandaşın tamamının hayat kalitesini 
yükseltmek için kullandıklarını vurguladı. 
Çalışma hayatında sosyal yardımlara, 
yatırımların teşvikinden sanayi ve tarım 
üretiminin desteklenmesine kadar her 
alanda, bu gayretin izlerini ve neticelerini 
görmenin mümkün olduğunu ifade eden 
Erdoğan, geçen haftalarda, kamu görev-
lilerinin ek göstergesinden, sözleşmeli-

lerin kadroya geçirilmesine kadar pek 
çok talebi bu anlayışla çözüme kavuş-
turduklarını hatırlattı. 

Erdoğan, 2023 yılı asgari ücret ra-
kamını belirlerken aynı yaklaşımla ha-
reket ettiklerinden kimsenin şüphesi 
bulunmaması gerektiğinin altını çizerek, 
şunları kaydetti: “Memur ve emekli ma-
aşlarında yapılacak artış oranlarını da 
bu şekilde tespit edeceğiz. Adeta akrebin 
kıskacında yoğrularak gelişen, büyüyen, 
güçlenen Türkiye’nin gerçekten çok bü-
yük fedakarlıklarla kazandığı imkanları, 
her bir insanımızın emrine vermeyi 
sürdüreceğiz. Bilindiği gibi ülkemizde 
2002 yılında, bunun altını çiziyorum 
ve ısrarla söylüyorum, 184 lira olan 
asgari ücret, bizim dönemimizde, bu 
da çok önemli, nominal olarak 30 kat, 
reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. 

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücrete o 
günlerin şartlarını dikkate alarak yüzde 
50 oranında artış yaparak, net 4 bin 
253 liraya yükseltmiştik. Sadece bununla 
kalmamış, asgari ücretten alınan Gelir 
Vergisi ve Damga Vergisini de kaldır-
mıştık. Ayrıca tüm gelirlerin asgari ücret 
kadar kısmını, bu muafiyet kapsamına 
dahil etmiştik. Yıl içinde enflasyonda 
yaşanan yüksek artış, bizi, temmuz 
ayında yeni bir düzenleme ile asgari 
ücreti 5 bin 500 liraya çıkarmaya yö-
neltmiştir. Bütün bunları yaparken, 
unutmayalım sırtımızda bu devletin 
küfesi var.” 

“SIRTINDA KÜFE  
OLMAYANLAR ATIYOR” 
Türkiye’de altyapı, üstyapı, eğitim 

ve sağlıkta atılan adımların olduğunu 
anımsatan Erdoğan, “Bütün bunlarla 
beraber, bu hesapları da ilmik ilmik do-
kuyarak yapıyoruz. Böylece yıl içinde 

asgari ücrette ortalama yüzde 80 ve 
kümülatif yüzde 95 oranında artış sağ-
lamıştık.” dedi. Türkiye’yi faiz, kur, en-
flasyon cenderesinden çıkarma müca-
delelerinin meyvelerini toplamaya baş-
ladıkları şu kritik dönemde, hem hakları 
koruyan hem dengeyi gözeten bir yol 
izlediklerini belirten Erdoğan, şunları 
paylaştı: “Ama tabi sırtında küfe müfe 
olmayanlar atıyorlar. ‘Şu kadar, bu kadar 
veririz filan falan’ diye... Çünkü bir sı-
kıntısı yok. At, nereye giderse gitsin. 
Ama biz, çok hassasız ve 85 milyon nü-
fusu olan ülkemiz, bu yıl 1 milyonun 
üzerinde bir artış daha söz konusu 
nüfus olarak, yani yılsonu itibarıyla nü-
fusumuzun 86’yı aşması, yakalaması 
mümkün, bütün bunları düşünmek du-
rumundayız. Şimdi bu ayla birlikte en-
flasyon oranlarının hızla aşağıya düşü-

şüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu in-
şallah yıl ortasında yüzde 30’lu, yıl so-
nunda yüzde 20’li rakamlara indirmekte 
kararlıyız. Ülkemizdeki her kesimden, 
her vatandaşımdan hesabını bu hedefe 
göre yapmasını istiyoruz. Asgari ücreti 
belirlerken, hem geçmiş kayıpları telafi 
edecek hem de önümüzdeki yıla dair 
enflasyon öngörümüzü destekleyecek 
bir yaklaşım benimsedik. Şayet beklen-
medik bir tabloyla karşılaşırsak, tıpkı 
geçen yıl olduğu gibi yine bir ara dü-
zenleme yapmaktan da kaçınmayız. Ül-
kemizde her kesim gibi işçilerimizin, 
emekçilerimizin, çalışanlarımızın gelir 
ve refah seviyesini artırmış bir yönetim 
olarak, bundan sonra da hiç kimsenin 
hakkının zayi olmasına meydan ver-
meyiz. Biz, milletimiz ile birlikte varız, 
milletimiz için varız. Milletimizle birlikte 
var olmayı sürdüreceğiz. Diğer tüm hu-
suslar gibi asgari ücretle ilgili adımları 
da bu hissiyatla atıyoruz.” (AA)

TBMM Genel Kurulunda, 
HDP Diyarbakır Milletvekili 
Semra Güzel’in milletvekilliği 
“devamsızlık” gerekçesiyle dü-
şürüldü.  

Meclis Başkanvekili Süreyya 
Sadi Bilgiç, Genel Kurula, HDP’li 
Güzel’in 2022’de Genel Kurulun 
6 birleşimine özürsüz veya izin-
siz katılmaması sebebiyle Ana-
yasa’nın 84. ve İçtüzüğün 138. 
maddeleri uyarınca gerekli de-
ğerlendirme için Başkanlık Di-
vanı’nın kararı ve TBMM Baş-
kanlığı tezkeresi ile Anayasa ve 
Adalet Komisyonu üyelerinden 
kurulu Karma Komisyon rapo-
runun oylamasının yapılacağını 
duyurdu. 

Ardından açık oylamanın 
şekli; elektronik oylama ciha-
zıyla yapılması yönünde Genel 
Kurulun onayına sunularak, ka-
bul edildi. Semra Güzel’in mil-
letvekilliği, TBMM İçtüzüğü ge-
reği üye tamsayısının salt ço-
ğunluğu olan 301’in üzerinde 
oyla düşürüldü. Genel Kuruldaki 
oylamaya 372 milletvekili ka-
tıldı. Oylamada 330 kabul, 42 
ret oyu verildi. Oylamanın ar-
dından TBMM Başkanvekili Bil-
giç, Güzel’in milletvekilliğinin 
düşürüldüğünü açıkladı. 

Bu arada oylama sırasında 
HDP milletvekilleri, “Semra 
Güzel halkın iradesidir” yazılı 
dövizler ve Güzel’in TBMM Ge-
nel Kurulu kürsüsündeki fo-
toğraflarını göstererek, çeşitli 
sloganlar attı. TBMM Başkan-
vekili Süreyya Sadi Bilgiç’in oy-
lama sonucunu açıklaması sı-
rasında ise HDP milletvekilleri 
sıralara vurarak karara tepki 
gösterdi. HDP Grup Başkan-
vekili Hakkı Saruhan Oluç, Gü-
zel’in milletvekilliğinin düşü-
rülmesine yönelik savunmasını 
10-15 AK Parti’li milletvekili 
dinlerken, oylamaya çok sayıda 
milletvekilinin katıldığını söy-
ledi. Oluç, “Siyasi karar aldınız. 
Kesinlikle size söylenen doğ-
rultuda siyasi karar verdiniz, 
asla vicdanınızla karar verme-
diniz.” iddiasında bulundu. 
HDP’li Oluç, Güzel’in millet-
vekilliğinin düşürülmesine yö-
nelik kararı protesto etmek 
için bugünkü Genel Kurul ça-
lışmalarına katılmayacaklarını 
bildirdi. Bunun üzerine HDP 
milletvekilleri Genel Kurul Sa-
lonu’nu sloganlar atarak terk 
etti. (AA)

HDP’li  
Semra Güzel’in 
milletvekilliği 
düşürüldü 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 2023 yılında 
uygulanacak asgari 
ücretin net 8 bin 506 lira 
olarak belirlendiğini 
açıkladı. Erdoğan, “Bize 
düşen görev, ülkemiz  
ve milletimiz için en 
doğru, en hakkaniyetli, 
en sürdürülebilir 
sonucun ortaya 
çıkmasını sağlamaktır.” 
diye konuştu.

Net asgari ücret  
8 bin 506 lira

İstanbul’da “şok evlerine” 
operasyon
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Yazı İşleri Müdürü   
Canan GÜLEÇ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2671

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

Bir yandan şehri imar ederken bir yandan 
da şehirde yaşayan vatandaşların hayatına do-
kunacak adımlar atan İnegöl Belediyesi, örnek 
bir projeyi hayata geçirdi. Okumaya verdiği 
önemle bu alanda çeşitli farkındalık etkinlikleri 
ortaya koyan, 6 yıldır düzenlediği Kitap Fuar-
larıyla milyonlarca kitabı, yüzlerce yayınevi ve 
yazarı ilçe halkıyla buluşturan İnegöl Belediyesi, 
son olarak “Kahvehaneler Kitaphaneye Dönü-
şüyor” projesinin startını verdi. 116 mahallenin 
tamamında uygulanması hedeflenen projenin 
pilot uygulaması, şehrin en büyük mahallesi 
olan Kemalpaşa Mahallesinde bir kahvehanede 
hayat buldu. Kahvehanelerin kıraathane ismine 
uygun mekanlara dönüşmesi adına Kafe 44 
isimli kahvehaneye içerisinde 250 kitabın yer 
aldığı kitaplık kuruldu. 

BAŞKAN TABAN ZİYARET ETTİ 
Kahvehanede kitaplığın kurulduğu ilk gün, 

kahvehanenin müdavimleri karşılaştıkları man-
zara karşısında önce şaşkınlık yaşadı, sonra el-
lerine kitapları alarak projeye destek verdi. Be-
lediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki 
meclis üyeleri ve heyetle birlikte İnegöl’ün ilk 
kitaphaneye dönüşen kahvehanesini ziyaret 
etti. Burada vatandaşlarla buluşup projeyi 
anlatan Başkan Taban, okumanın önemine de 
dikkat çekti. 

Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor pro-

jesinin ilk uygulamasına ilişkin açıklamalarda 
da bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 
“Kemalpaşa Mahallemizde Tahsin Karaca ağa-
beyimizin kahvehanesindeyiz. Burada İnegöl 
Belediyesi olarak Kültür İşleri Müdürlüğümüz 
ve Kültür Sanat Komisyonumuz uhdesinde 
“Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor” pro-
jesini hayata geçirmek için geldik. Kemalpaşa 
Mahallemiz bizim büyük bir mahallemiz. Yaklaşık 
25 bin nüfusa sahip ve vatandaşlarımız müsait 
olan zamanlarında burada toplanarak sohbet 
ederler, çaylarını, kahvelerini içerler. Bizler de 
kahvehanelerin aslına rücu etmesini, yani kı-
raathanelere dönüşmesini arzu ediyoruz. Bu 
noktada burada ilk pilot uygulamamızı gerçek-
leştiriyoruz” dedi. 

HERKESİN BAŞUCUNDA  
KİTAPLARI OLMALI 
Projenin uygulanma şeklinden de bahseden 

Başkan Taban, şöyle devam etti: “Burada kah-
vehane formatı aynen devam ediyor. Buraya 
yerleştirdiğimiz kitaplıklara 250 adet önemli 
kitabı yerleştirerek vatandaşlarımızın zamanlarını 
kitap okuyarak geçirmesine teşvik etmek ama-
cıyla ilk uygulamamızı yaptık. Tabi burada şunu 

arzu ediyoruz, Allah’ın ilk emri oku. İnsan da 
gelişebilen, düşünebilen, akledebilen bir varlık. 
Bizler de tüm insanlığın başucunda kitapları 
olmasını arzu ediyoruz. Evimizde, iş yerimizde, 
sosyalleşmek için geldiğimiz kahvehanelerde 
de bu böyle olsun istiyoruz. Bu amaçla kahve-
hanelerin de aslına rücu etmesini, kıraathane 
olmasını arzu ediyoruz.” 

TÜRKİYE’NİN İLK TARIM  
KİTAPHANESİ DE İNEGÖL’DE KURULDU 
“Bununla ilgili daha önce yapmış olduğumuz 

uygulamalar da vardı. Her yaştan vatandaşımızın 
faydalanacağı kitaphaneler oluşturduk. Bu uy-
gulama da kitaphanelerimizin üzerine ilave et-
tiğimiz bir uygulama oldu. Yine kırsal mahalle-
lerimizde Tarım Kitaphanelerini uygulamaya 
başladık. Bunun ilk örneğini Hamamlı Mahal-
lemizde yaptık. Tarım odaklı kitaplarla vatan-
daşlarımızın ilgi alanlarıyla ilgili yayınlardan 
istifade etmesini sağladık. Bu ve buna benzer 
uygulamaları şehrimizin tüm lokasyonlarında 
arttırmak istiyoruz. 116 mahallemizin tama-
mında benzer uygulamaları gerçekleştirerek 
vatandaşımızın farkındalığını arttırmak, kitap 
okuma oranını arttırmak istiyoruz. Kahveha-

nesinde bu uygulamayı yapmamıza müsaade 
eden Tahsin Karaca ağabeyimize de çok teşekkür 
ediyorum.” 

OKUMAK HER ŞEYİN TEMELİ 
Kahvehanenin işletmecisi Tahsin Karaca 

da projeyle ilgili fikirlerini paylaştı. Karaca, 
“İnegöl Belediyemiz ve Belediye Başkanımıza 
“Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor” pro-
jesinden bizleri de faydalandırdıkları için teşekkür 
ediyorum. İşletmemizin üniversiteye de yakın 
olması nedeniyle hem öğrencilerimizin hem 
yetişkinlerin faydalanacağını düşünüyorum” 
dedi. Kahvehanenin müdavimi olan bir müşteri 
ise “Bu hizmeti bizlere sunan Başkanımıza ve 
ekibine teşekkür ediyorum. Bizler buraya kafa-
mızı dinlemeye, çay içmeye geliyoruz. Bu vesileyle 
elimize de kitabı alır okuruz. Belki bizim yaşımız 
geçti ama gençler için özellikle çok faydalı” diye 
konuştu. Aynı zamanda emekli Banka Müdürü 
olan mahalle sakini ve kahvehanenin müşterisi 
Temel Akçay da “Kahvehanemizde böyle bir 
kütüphane alanı oluşturulmasından memnu-
niyet duyduk. Okumak her şeyin temeli. Eğitim 
her şeyin temeli. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” ifadelerinde bulundu. (İHA)

BUTTİM Yönetimi ve esnafını zi-
yaret eden Yeniden Refah Partisi Genel 
Başkanı Fatih Erbakan, Ticaret Mer-
kezinde yürütülen çalışmaların değe-
rinin iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. 
Ziyarette, enerji faturalarında düzen-
leme yapılması talebi gündeme geldi. 

Yeniden Refah Partisi Genel Baş-
kanı Fatih Erbakan, Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İl 
Başkanı Murat Kolancı ve MKYK 
üyeleri ile birlikte Bursa Uluslararası 
Tekstil ve Ticaret Merkezi’ni (BUT-
TİM) ziyaret etti. BUTTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Sadık Şengül, Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim 
Toprak ile Emin Tamam ve Denetim 
Kurulu üyesi Oktay Aslan’ın ağırladığı 
Fatih Erbakan, merkezin işleyişi ve 
Bursa ekonomisine katkısı ile ilgili 
bilgi aldı. BUTTİM’deki çalışmalardan 
çok etkilendiğini de belirten Erbakan, 
“BUTTİM’in kent ekonomisine ol-
duğu kadar ülkenin üretim ve istih-
damına da ciddi değer kattığını ye-
rinde de gözlemledim. Bu tablonun 
inşa edilmesinde emeği geçen herkesi 
tebrik ediyorum. Esnafımızın ülke 
ekonomisine sağladığı katkılar çok 
kıymetli ve her zaman daha fazla 
desteğe layıklar” diye konuştu. 

ŞENGÜL: “FATURALAR,  
2. KADEMEDEN ÇIKARILMALI” 
Fatih Erbakan’a BUTTİM’e gös-

terdiği ilgi için teşekkür eden Yönetim 
Kurulu Başkanı Sadık Şengül de 
“Merkezimizin iş hacmini artırmak, 
esnafımıza, ülkemize daha fazlasını 
kazandırmak için gayretlerimiz sü-
rüyor. Ağırladığımız konuklarımıza 
her zaman bu vizyonu anlatıyoruz. 
Ticaret hacmini artıracak projelerle 
BUTTİM’in yıllık yaklaşık 500 bin 
dolar olan ihracat potansiyelini 1 
milyar 250 bin dolara çıkarmayı he-
defliyoruz” dedi. Son dönemde artan 
enerji maliyetine de dikkati çeken 
Şengül, “Elektrik ve doğalgazı sadece 
ısınma amaçlı kullanan ve kâr amacı 
gütmeyen kurumların faturalarının 
ikinci kademeden çıkarılarak birinci 
kademeye alınması hem esnafımızı 
rahatlatacak, hem de istihdama katkı 
sağlayacaktır. Bu talebimizin yanında 
Merkezimizin enerji verimliliğinde 
daha iyi noktaya gelmesi için çalış-
malarımıza devam ediyoruz” ifade-
lerini kullandı. (Bülten)

Gıda güvenliğine büyük önem veren 
Nilüfer Belediyesi, her yaştan insanın 
gıda ihtiyaçlarını kaliteli bir şekilde hijyenik 
bir ortamda karşılayabilmesi için kentteki 
işletmelere ve okul kantinlerine uzun yıl-
lardır yaptığı denetimleri artırdı. Ekono-
mide yaşanan olumsuzlukların ardından 
merdiven altı üretilen ürünler ile tarihi 
geçmiş ürünlerin kullanabileceğini göz 
önünde bulunduran Nilüfer Belediyesi 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, bu amaç 
doğrultusunda özellikle okul kantinlerinde 
ve gıda işletmelerindeki denetimlerini 
sıklaştırdı. Nilüfer’deki okullara giden 
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Denetim 
Bürosu ekipleri, öğrencilerin gıdaları temiz 
bir ortamda tüketebilmeleri için okul kan-
tinlerinde gıda ve hijyen denetimlerini 
titizlikle yapıyor. Kantinlerde satışı yapılan 
ürünleri, ürünlerin son kullanma tarihleri 
ve saklama koşulları ile personel ve kul-
lanılan ekipmanların hijyeni inceleyen 
ekipler, usule aykırı olan yerlere gerekli 

uyarıyı yapıyor. Uyarıları dikkate almayan 
kantinlere ve işletmelere yasal işlem uy-
gulanması için Nilüfer Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Tarım Müdür-
lüğü’ne bildiriliyor. Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü, sıhhi koşulları sağlamayan 
ve faaliyetlerine aykırı hizmet veren iş-
letmelerin ruhsatlarını da iptal edebiliyor. 
Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim 
Müdürlüğü, 2022 yılı boyunca büyük ço-
ğunluğu gıda işletmesi olmak üzere güzellik 
salonları ve kuaförlerin de yer aldığı yak-
laşık 5 bin işletmede denetim yaptı. 
Ekipler, eğitim öğretim dönemi boyunca 
da yaklaşık 200 okul kantinini titizlikle 
inceledi. Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve De-
netim Müdürlüğü, Nilüfer’deki işletmelerin 
standartların üzerinde kaliteli hizmeti 
hijyenik bir ortamda vermelerini teşvik 
etmek amacıyla “Örnek İşyeri” uygula-
masını da sürdürüyor. 

“CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR” 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Er-

dem, “Zabıta ve ruhsat büromuzla beraber 
gıdaların satıldığı yerlerde denetimler 
yapıyoruz. Etiketlerdeki yükselmeler ve 
tutarsızlıklar kamuoyunda sıkça dillen-
diriliyor. Biz 5 bine yakın iş yerini de-
netledik. Ayrıca okul kantinlerini de de-
netliyoruz. Bütün okul kantinlerindeki 
denetimlerimizi sürdürüyoruz. Arkadaşlar 
karşılaştıkları olumsuzluklar karşılaştık-
larında bunun için neler yapabileceğimizi 
konuştuk. Çocuklarımızın gıda ihtiyacını 
karşılamak için gittikleri kantinlerde gı-
daların sıkı bir şekilde denetlenmesi 
lazım. Bizler bu denetimleri yaparken, 
okul aile birlikleri ve okul müdürlüklerinin 
de denetim çerçevesinde çalışmalara des-
tek vermesi gerekiyor. Geleceğimiz olan 
çocuklarımıza en sağlıklı yiyecekleri ye-
dirmekle sorumluyuz. Biz kurallara uy-
mayanlara gerekli cezai işlemleri yapı-
yoruz. Bunlarla ilgili raporlarımız da var. 
Gerekirse kamuoyu ile de paylaşabiliriz” 
diye konuştu. (İHA)

Fransa’nın başkenti Paris’te 16-17-18 
Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenen “Festi-
culture” Türk Kültür Festivali’ne, Bursa Meh-
ter Takımı damgasını vurdu. Türk kültürünü 
birinci elden tanıtmak ve kültürlerarası köprü 
kurmak amacıyla düzenlenen festival, Mehter 
Takımı konseriyle başladı. 

Festivalin açılışını gerçekleştiren Baş-
konsolos Serdar Belentepe, Türkiye’den 
Fransa ve Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden 
gelen esnaf, zanaatkâr ve iş insanlarının 
standlarını da ziyaret etti. Farklı kostümleri 
ve yürüyüş stili, etkileyici müziği, heybetli 
duruşları ile Fransa’da ilgi odağı olan Bursa 
Mehter Takımının seslendirdiği marşlar, 
orada yaşayan Türklerin yanı sıra Fransızlar 
tarafından da hayranlıkla dinlenirken, Meh-
ter Takımının seslendirdiği “Türkiyem” ve 
“Bu bayrak” marşları ise en büyük alkışı 
aldı. Türk Kültür Merkezleri Federasyonu 
ve Paris’deki Türk derneklerinin girişimiyle 
bu yıl Paris’te ikinci defa düzenlenen ve 
Bursa Mehter Takımının da her yıl iştirak 
ettiği festivale bu yıl da Fransa’nın dört bir 
yanındaki çeşitli kentlerinden de yoğun ka-
tılımın olduğu festival üç gün sürdü. Bursa 
Mehter Takımı başkanı Mesut Özkeser; 
“Fransa’da yaşayan vatandaşlarımızın bizlere 
göstermiş oldukları ilgi ve alakadan çok 
memnunuz ve yaklaşık elli bin kişinin ka-
tıldığı bu büyük organizasyona bizleri davet 
eden festival komitesine çok teşekkür edi-
yoruz” şeklinde konuştu. (İHA)

Çevresel sorunların çözümü 
amacıyla, Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi’nin koordinasyonunda ilçe 
belediyelerinin çevre birimlerinin 
katılımıyla sürdürülen koordinas-
yon toplantısında Sıfır Atık uy-
gulamaları masaya yatırıldı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde yapılan toplantıda 
Büyükşehir Belediyesi Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Dairesi Başkanı 
Yıldız Odaman Cindoruk, Bursa 
Entegre Katı Atık Yönetim Planı 
hakkında bilgiler verdi. Toplantıda, 
ilçe belediyelerinin 2. el giysi atık-
ları, atık toplayıcıları, ambalaj atık-
ları, cam ve cam şişe atıkları, pil 
atıkları, iri hacimli atıklar, kullanım 
tarihi geçmiş ilaç atıkları gibi ko-
nularda karşılaşılan sorunlar ve 
çözüm önerileri değerlendirildi. 
Toplantı sonunda alınan karar 
doğrultusunda; ilçe belediyeleri, 
sıfır atık uygulamalarında karşı-
laştıkları sorunları yazılı olarak 
Büyükşehir Belediyesi’ne iletecek 
ve bu sorunlar ile ilgili rapor ha-
zırlanacak. Hazırlanan rapor da 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
İl Mahalli Çevre Kurulu’na sunu-
lacak. (İHA)

İnegöl’de kahvehaneler 
kitaphaneye dönüşüyor

İnegöl ilçesinde 
okuma alışkanlığının 
artması ve kitapların 

herkesin gözünün 
önünde olması 

amacıyla belediye, 
“Kahvehaneler 

Kitaphaneye 
Dönüşüyor” projesini 

başlattı. İlk olarak 
Kemalpaşa 

Mahallesinde bir 
kahvehanede 250 

kitabın yer aldığı bir 
kitaplık kuruldu. 

Mehter takımı 
Fransa’yı titretti

Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve 
Denetim Müdürlüğü ekipleri, 
öğrencilerin sağlıklı gıdayı hijyenik 
bir ortamda tüketmeleri amacıyla 
okul kantinlerinde yaptığı 
denetimleri sıklaştırdı. Son bir yılda 
yaklaşık 5 bin işletme ve 200’e 
yakın okul kantininde denetim 
yapan ekipler, usule aykırı yerlere 
cezai işlem uygulanması için ilgili 
birimlere iletiyor.

Nilüfer’de bir yılda 5 bin işletme, 
200 okul kantini denetlendi

“BUTTİM’in 
ekonomiye katkısı 
iyi okunmalı”

Sıfır Atıkta  
koordinasyon 
sağlanıyor
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Kosova’nın kuzeyinde yaşayan Sırpların, 
ülkenin Sırbistan ile olan Jarinje ve Bernjak 
sınır kapılarına giden yollarda 10 Aralık’ta 
kurdukları barikatlar halen kaldırılmazken, 
bölgedeki durum sakinliğini koruyor. Çok 
sayıda vatandaş, araçlarıyla, koyulan bari-
katlardan bazılarının yer aldığı Zveçan şeh-
rine bağlı Rudare köyüne gelirken, Jarinje 
sınır kapısına gidemedikleri için geri dön-
mek zorunda kalıyor. Buraya koyulan bari-
katlar ile Jarinje sınır kapısı arasında 
yaklaşık 30 kilometre mesafe bulunuyor. 
Bölgede durum sakinliğini korurken, NA-
TO’nun Kosova Gücü (KFOR) ve AB Huku-
kun Üstünlüğü Misyonu (EULEX) 
devriyelerine devam ediyor. Avrupa Jan-
darma Kuvvetlerine bağlı Polonya, İtalya ve 
Litvanya polis birimlerinin Kuzey Mitro-
vica ve Zveçan’da yaya devriyeler de dahil 
olmak üzere keşif devriyeleri yürüttüğü 
kaydedilen açıklamada, “Kosova’nın kuze-
yindeki istikrarsız güvenlik durumunu ve 
ek barikatların kurulduğunu göz önünde 
bulundurarak, EULEX, tutumunu düzenli 
olarak sahadaki durumu yansıtacak şekilde 
ve Kosova Polisi ile KFOR’la işbirliği içinde 
uyarlıyor.” denildi. (AA)

Sırpların kurduğu  
barikatlar kaldırılmadı   

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Char-
les Michel, Avrupa Parlamentosu’nda pat-
lak veren yolsuzluk skandalı hakkında, 
“Yolsuzluk skandalı AB’nin saygınlığını ya-
raladı” ifadelerini kullandı. AP Başkanı Ro-
berta Metsola ise, Avrupa demokrasisinin 
tehlike altında olduğunu belirterek, “De-
mokrasimiz saldırı altında” dedi. Avrupa 
Parlamentosu’nda patlak veren yolsuzluk 
skandalı ile ilgili soruşturma devam ediyor. 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de konuşan 
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Char-
les Michel, AB’nin yolsuzluk skandalı ne-
deniyle ciddi şekilde itibar kaybettiğini 
belirterek, “Yolsuzluk skandalı AB’nin say-
gınlığını yaraladı” dedi. AB vatandaşlarını 
yakından ilgilendiren ekonomik kriz ve 
enerji krizi gibi sorunlarla boğuşurken or-
taya çıkan bu skandalın AB için son derece 
olumsuz etkileri olduğunu belirten Mic-
hel, gelecekte bu durumların yaşanma-
ması, yolsuzluk ve kara para aklama 
konusunda 27 AB üye ülkesi olarak dersler 
çıkarılması gerektiğini ifade etti. (İHA)

Körfez ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT), Afganistan’daki Taliban yönetiminin 
kızların üniversite eğitimini askıya aldığını 
duyurmasını tepkiyle karşıladı. İİT, Suudi 
Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden (BAE) Taliban yönetimine 
alınan karardan dönmesi için çağrı yapıldı. 
İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, 
“Taliban’ın kararının büyük bir dehşet ve en-
dişe yarattığı”nı belirterek, Kabil yönetimin-
den bundan geri dönülmesini istedi. Suudi 
Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, 
Afgan geçici hükümetinin kararından 
üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, bu 
kararın başta eğitim hakkı olmak üzere 
Afgan kadınına tüm yasal haklarının veril-
mesi ilkesiyle çeliştiği vurgulandı. Bakanlık, 
Taliban yönetimini kararından vazgeçmeye 
davet etti. Katar Dışişleri Bakanlığının açıkla-
masında, söz konusu kararın endişe ve hayal 
kırıklığıyla karşılandığı, bu olumsuz uygula-
maların Afganistan’daki insan hakları, kal-
kınma ve ekonomi üzerinde ciddi etkileri 
olacağı kaydedildi. Bahreyn Dışişleri Bakan-
lığı yaptığı açıklamada, Bahreyn’in söz ko-
nusu karardan derin esef duyduğu, bunu 
büyük bir endişeyle karşıladığı aktarıldı. Açık-
lamada, Afgan hükümetinden kararı yeniden 
gözden geçirmesi talebinde bulunuldu. (AA)

Michel: “Yolsuzluk 
skandalı AB’nin  
saygınlığını yaraladı”

Kız öğrencileri kısıtlayan 
Taliban’a tepki

Almanya başta olmak üzere Avru-
pa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yardım 
gönüllüleri kendi imkanlarıyla oluştur-
dukları organizasyonlarla evsizlere ve 
ihtiyaç sahiplerine yiyecek, içecek ve 
kıyafet yardımında bulunuyor. Gönül-
lüler, özel oluşturdukları otobüslerle 
evsizlerin ısınmalarını sağlayıp soğuktan 
ölümleri azaltmayı hedefliyor. Köln so-
kaklarında yaşayan evsiz ve ihtiyaç sa-
hiplerine yardımda bulunan Türkler, 
AA muhabirine yaptıkları açıklamada, 
ülkede geçen yıl soğuklar nedeniyle 23 
kişinin hayatını kaybettiğini, bu ölüm-
lerin bu yıl tekrarlanmaması için çaba 
gösterdiklerini söyledi. 

20 YILI AŞKIN SÜREDİR  
YARDIM GÖNÜLLÜSÜ 
Asıl mesleği hemşirelik olan ve 

2019’dan beri faal olan Merhaba & 
Mahlzeit Yardım Derneğinin kurucu-
larından Canan Nurna, 20 yılı aşkın 
süredir bireysel, 2019’dan beri de dernek 
aracılığıyla sokakta yaşayanlara gönüllü 
hizmet verdiğini ve kışın sokakta ya-
şayanlara yönelik yardımları artırdık-
larını söyledi. Almanya’da hava sıcak-

lığının özellikle geceleri sıfırın altına 
düştüğünü ve sokaklarda yaşayan çok 
sayıda kişi olduğunu belirten Nurna, 
“Biz haftada iki kez bol vitaminli ve 
mineralli yemekler yapıp dağıtıyoruz. 
Sokaktakiler üşümesinler diye çay, 
kahve ikram ediyoruz. Bunu Köln’de 
sürekli yapıyoruz ayrıca Berlin’de ya-
pıyoruz, Münster’de yapıyoruz. İsveç’te 
yaptık, Frankfurt’ta yaptık, önümüzdeki 
hafta Bonn’da yapacağız. Dernek olarak 
kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya 
çalışıyoruz.” dedi. 

Dernek olarak sadece Avrupa ül-

kelerinde değil, İdlib’de ve Türkiye’nin 
Suriye sınırındaki bölgelerde de yar-
dımlarda bulunduklarını aktaran Nur-
na, şöyle devam etti: “Geçen yıl Al-
manya’da 23 kişi soğuktan donarak 
öldü. Geçtiğimiz günlerde bir kişi 
Frankfurt’ta soğuktan öldü. Bizler 

bunu engelleyebiliriz, elimizde olan 
yorgan, battaniye, ceket, çorap çok 
önemli, eldiven, şapka, şal ile bunu 
yapabiliriz. Sokakta yaşayanlar o kadar 
korumasız ve o kadar soğuklar var ki 
hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dere-
celere düştü. 2018’de burada 10 kişi 
soğuktan öldü. Onlar için bir bardak 
çay bile çok şey ifade ediyor. Hepimiz 
birbirimizden sorumluyuz ve hepimizin 
bir şeyler yapması gerekiyor. Bugün 
yine yemek dağıttık, sohbet ettik. Çok 
mutlu oluyorlar, ağlıyorlar, hallerini 
hatırlarını soruyoruz, minnettarlar, 

dua ediyorlar. Artık soğuktan kimse 
ölmesin. Herkes evindeki fazla eşyaları 
sokakta yaşayanlara verebilir. Ödül al-
dık çünkü bu yardımları gönüllü olarak 
yapıyoruz, hiçbir şekilde para almıyo-
ruz. Bu yardımları sponsorların ba-
ğışlarıyla yapıyoruz, bazen bunlar yet-

miyor kendimiz üzerine koyarak yar-
dımlara devam ediyoruz.” 

“SOĞUKTA İNSANLAR  
SOKAKTA ÖLMESİN” 
Merhaba & Mahlzeit Yardım Der-

neğinin yöneticisi Tolga Özgül de ha-
yırsever iş insanları ve yardımseverler 
sayesinde bu yardımları yapabildiklerini 
belirterek yardıma muhtaç insanlara 
el uzatmak isteyenlerin kendilerine 
ulaşabileceğini söyledi. İnsanların so-
ğuktan sokakta ölmemesi için mücadele 
ettiklerini vurgulayan Özgül, “Spon-
sorlarımız yiyecek, giyecek, hijyen mal-
zemesi ve kıyafet gibi sokakta yaşa-
yanların ihtiyaç duyabileceği malzeme-
leri temin ediyorlar. Bizler de gönüllüler 
olarak haftada birkaç kez insanlara yar-
dımda bulunuyoruz. İyiliksever spon-
sorlar sayesinde bu yardımlarımızı eli-
mizden geldiğince dağıtmayı sürdüre-
ceğiz.” diye konuştu. 

YARDIMLAR SOKAKTA  
YAŞAYANLARI MEMNUN EDİYOR 
5 yıldır sokakta yaşayan Dirk Wern-

zig de yapılan yardımlardan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Özellikle so-
ğuk havalarda sokakta yaşamanın zor-
luğuna değinen Wernzig, “Ne yazık ki 
5 yıldır sokakta yaşıyorum. Yardımse-
verler giyecek, yiyecek yardımında bu-
lundular kahve ikram ettiler, bunu hiç 
beklemiyordum ve çok heyecanlandım. 
Yemekler harika, sadece lezzetli değil 
aynı zamanda bol bol ikram ediyorlar, 
bizim için çok iyi oluyor.” dedi.  

(AA)

Rusya’nın ülkesine savaş başlattığı 
24 Şubat’tan bu yana ilk yurt dışı 
ziyaretini yapan Ukrayna Devlet Baş-
kanı Zelenskiy ile ABD Başkanı Biden, 
Beyaz Saray’daki ikili görüşmelerinin 
ardından ortak basın toplantısı dü-
zenledi. Toplantıda Biden, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
Ukrayna’daki kritik altyapıları hedef 
alarak savaşı daha da tırmandırdığını 
söyledi. Biden, 300 günü aşan savaşta 
Ukrayna halkının, Rusya’ya ve dün-
yaya ülkelerine olan sevgilerini ve 
sarsılmaz kararlılığını gösterdiğini 
belirtti. 

ABD’nin bugüne kadar Ukrayna’ya 
verdiği yardımları özetleyen Biden, 
ülkesinin Ukrayna’ya yardım sağla-
maya devam edeceğini kaydetti. Bi-
den, Amerikan halkının da Ukray-
na’nın kararlılığından ilham aldığını 
ve ABD hükümetinin Ukrayna’ya yar-
dımlarını desteklediğini dile getirdi. 
ABD’nin neden Ukrayna’nın ihtiyaç-
larını tek seferde karşılamadığına 
ilişkin soruya yanıt veren Biden, 
ABD’nin şu ana kadar Ukrayna’ya 
20 milyar doları aşkın askeri yardım 

yaptığını, Patriot gibi gelişmiş hava 
savunma sistemlerinden füze ve roket 
sistemlerine kadar birçok silah ver-
diğini anlattı. Biden, Zelenskiy’ye 
dönerek, “Sayın Başkan endişelen-
menize gerek yok. Ukrayna orada 
durduğu sürece biz Ukrayna’nın ya-
nında olacağız.” dedi. 

“PUTİN NATO’YU  
DAHA DA GÜÇLENDİRDİ” 
Rusya’ya karşı 2023’te Ukrayna’ya 

destek vermeye devam etme isteği 
konusunda bir değişim olup olma-
yacağına yönelik soru üzerine Biden, 
NATO ve Avrupa Birliğinin (AB) hiç 
bu kadar birlik içinde olduğunu gör-
mediğini söyledi. ABD Başkanı Biden, 
şöyle devam etti: “(Avrupa ülkelerinin 
iradelerinde) Bu konuda herhangi 
bir değişime dair emare görmedim. 
Burada neyin tehlikede olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Avrupalı ortakla-
rımız ise bunu en iyi anlayanlardır. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana 
Avrupa’da bir ülkenin başka bir ülkeyi 
işgal ettiğini görmedik. Biz direnç 
göstermediğimiz, Ukraynalılara di-
renmek için destek vermediğimiz 
sürece Putin’in değişeceğine dair bir 
emare göremediler. Hepimiz neyin 
tehlikede olduğunu biliyoruz. Ege-
menlik fikri, BM Antlaşması tehli-
kede. (Putin) NATO’yu zayıflatacağını 
düşündü ama bunun yerine NATO’yu 
daha da güçlendirdi.” 

ZELENSKİY: “PATRİOTLAR  
UKRAYNA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ” 
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 

ABD’ye gerçekleştirdiği bu ziyaretin 
“tarihi” olduğunu belirterek, “Savaşın 
son 30 gününde ABD ile ilişkileri-

mizde yeni bir döneme girdik ve ger-
çek birer müttefik olduk.” ifadesini 
kullandı. Ukrayna’ya desteklerinden 
ötürü ABD Başkanı Joe Biden’a te-
şekkür eden Zelenskiy, Biden’ın açık-
ladığı 2 milyar dolarlık yardım pa-
ketinin ve bu paketin en önemli iç-
eriği olan Patriot hava savunma sis-
temlerinin kendileri için oldukça 
önemli olduğunu söyledi. Zelenskiy, 
“Bu Ukrayna’nın güvenli bir hava sa-
hası oluşturması için çok önemli bir 
adım. Ancak bu şekilde terörist ülkeyi 
(Rusya) ve onun enerji kaynakları-
mıza, halkımıza ve altyapımıza yö-
nelik terör saldırılarını sona erdire-
biliriz.” şeklinde konuştu. 

ABD’nin yaklaşık 45 milyar do-
larlık ek finansman desteği için de 
teşekkür eden Zelenskiy, “ABD’nin 
bu yardımının her bir doları ulus-
lararası güvenliğin güçlendirilmesini 
sağlayacak.” dedi. 

BARIŞ ZİRVESİ ÖNERİSİ 
Zelenskiy, Rusya’nın yaptıkları-

nın karşılığında sorumlu tutulması 
gerektiğini söyleyerek, öte yandan 
barışın tesisi için de bir formül 
oluşturmanın çok önemli olduğunu 
kaydetti. Bu kapsamda kendilerinin 
belli adımlar attıklarını ve ABD ta-
rafına da bunu ilettiklerini dile ge-
tiren Ukrayna Devlet Başkanı, ulus-
lararası bir barış zirvesi için bazı 
öneriler sunduklarını ve bunların 
uygulanması için ABD’nin de ken-

dilerine yardım etmesini umdukla-
rını ifade etti. 

ZELENSKİY’DEN “ÖÇ” ÇIKIŞI 
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 

kendisinin barış dilediğini ancak 
“Rusya’nın zorbalığına” karşı bir mü-
cadele verdiklerini belirterek, şöyle 
devam etti: “Gerçekler bunlar ve biz 
kazanacağız, gerçekten kazanmamızı 
istiyorum. Aslında istiyorum değil, 
kazanacağımıza eminim.” “Adil barış” 
ifadesinin herkes için farklı bir anlam 
ifade ettiğine dikkati çeken Zelenskiy, 
“Kaç tane anne baba evladını cephe-
lerde kaybetti. Peki onlar için ‘adil 
barış’ ne demek? Para, tazminat 
onlar için hiçbir şey ifade etmiyor. 
Onlar intikam, ‘öç almak’ için yaşı-
yorlar.” dedi. 

Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’e bir mesajı olup ol-
madığıyla ilgili bir soruyu şöyle ya-
nıtladı: “Cumhurbaşkanı olduğumda 
2019’da Normandiya’da Putin ile bir 
araya gelmiştik. Ona ülkemize yönelik 
topyekun bir işgalin olmaması ge-
rektiğini, saldırganlığı durdurmaları 
gerektiğini ve mevcut sorunlara dip-
lomatik bir çözüm bularak ülkemizin 
toprak bütünlüğünün sağlanması ve 
Allah korusun topyekun bir savaşa 
girmememiz gerektiğini söylemiştim. 
O da ‘Böyle bir şey olmayacak.’ de-
mişti. Ancak yalan söylüyordu. Bu 
durumda ona nasıl bir mesaj ilete-
bilirim?” (AA)

Almanya’daki Türkler gönülleri ısıttı  
Almanya’da yardım 
gönüllüsü Türkler, hava 
sıcaklığının sıfırın altına 
düştüğü ülkede, sokakta 
yaşayanları soğuktan 
korumak için adeta  
seferber oluyor.

Biden: “Ukrayna durduğu 
sürece yanında olacağız”  
ABD Başkanı Joe Biden, 
Ukrayna Devlet Başkanı 
Volodimir Zelenskiy’ye 
“Endişelenmenize gerek 
yok, Ukrayna orada 
durduğu sürece 
Ukrayna’nın yanında 
olacağız.” dedi.

Kremlin’den ABD’ye tepki 
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin 
Ukrayna’ya sevk edeceği Patriot hava 
savunma sistemlerinin Rus ordusunun meşru 
hedefi olacağını belirterek, “ABD, fiilen ve 
dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar 
Rusya ile savaşmaya devam ediyor.” 
dedi. Peskov, başkent Moskova’da 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Ze-
lenskiy’nin ABD ziyaretini değerlendirdi. 
ABD’nin Ukrayna’ya sevk edeceği Patriot 
sistemlerinin Rus ordusunun 
“meşru hedefi” olup olma-
yacağına ilişkin soruyu 
yanıtlayan Peskov, “Evet 
elbette, Ukrayna ordusu-
nun kullandığı tüm 

silahlar gibi çünkü özel askeri operasyonun 
hedeflerinden birisi de Ukrayna’nın askersiz-
leştirilmesidir.” dedi. 
Peskov, Ukrayna’ya yönelik artan silah sevkiya-

tının mevcut durumun çözümüne katkı 
sağlamadığını belirtti. Zelenskiy’nin 
ABD ziyaretine de tepki gösteren 
Peskov, “ABD, fiilen ve dolaylı olarak 
son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile 
savaşmaya devam ediyor.” ifadesini 
kullandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony 

Blinken, dün, Ukrayna’ya aralarında 
Patriot hava savunma sis-

temlerinin de bulunduğu 
1,85 milyar dolarlık askeri 
yardım yapacaklarını 
duyurmuştu.
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TOFAŞ 77-87 UCAM Murcia

TOFAŞ, 
İspanyol temsilcisi 

UCAM Murcia’ya 77-87 
mağlup olarak grubunu 3. sırada 

tamamladı. Mavi Yeşilliler, play-in 
turunda B Grubu 2.’si AEK B.C. ile 

eşleşirken saha avantajı 
Yunanistan temsilcisinde 

olacak.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

FIBA Basketball Champions Lea-
gue (BCL) A Grubu 6. ve son hafta 
karşılaşmasında TOFAŞ, UCAM 
Murcia’yı konuk etti. Nilüfer TOFAŞ 
Spor Salonu’nda oynanan maça 
Bora Satır, Rob Gray, Berke Büyük-
tuncel, Emre Tanışan, Boubacar 
Toure beşiyle başlayan Mavi Yeşil-
liler, rakibin 6-0’lık başlangıcı kar-
şısında ilk basketini Bora Satır ile 
buldu. Berke Büyüktuncel ve Rob 
Gray’in sayıları skoru 6-6 eşitlerken, 
rakibin sayılarına Boubacar Toure, 
Berk Uğurlu, Arturas Milaknis ile 
karşılık vermeye çalışan Bursa ekibi 
ilk çeyreği 14-22 geride kapattı. 
İkinci periyoda Deon Thompson’ın 
basketiyle başlayan TOFAŞ Basket-
bol Takımı, Rob Gray’in sayılarıyla 

farkın açıl-
m a s ı n a 
izin ver-
m e d i . 
Berke Bü-
yüktun-
c e l ’ i n 
muhteşem 
smacı son-
rası Arturas 
M i l a k n i s ’ i n 
serbest atış sayısı 
durumu 23-26’ya ge-
tirirken, Bora Satır’ın üç-
lüğü sonrası Ege Demir ve Rob 
Gray’in sayıları skoru 35-37 yapsa 
da konuk ekip, McFadden’in son 
saniye üçlüğüyle soyunma odasına 
35-40 üstün girdi. Karşılıklı sayılarla 

b a ş l a y a n 
üçüncü pe-
r i y o d u n 
b a ş ı n d a 
T O F A Ş , 
D e o n 
Th o m p -

son ve Rob 
Gray ile sa-

yılar bulsa da 
25. dakikada 

fark 12’ye çıktı: 
39-50. Ege Demir, 

Arturas Milaknis ve Rob 
Gray’in skor katkısıyla Mavi Yeşilli 
takım 28. dakikada farkı 4’e (50-
54) indirirken, son çeyreğe İspanyol 
temsilcisi 54-65 önde girdi. Dör-
düncü periyodun başında Rob Gray, 

Deon Thompson ve Arturas Milak-
nis’in ürettiği sayılarla arayı ka-
patmaya çalışan (61-67) Bursa tem-
silcisi, rakibin dış atışlarına engel 
olamayınca son 5 dakikaya girerken 
fark 13’e çıktı: 65-78. Berke Bü-
yüktuncel’in üçlüğü sonrası Berk 
Uğurlu ve Rob Gray ile skor bulan 
TOFAŞ, kalan sürede rakibini ya-
kalamadı ve parkeden 77-87 mağlup 
ayrıldı. UCAM Murcia karşısında 
TOFAŞ’ta Rob Gray 26 sayı ile oy-
narken, kaptan Berk Uğurlu 13 sayı 
kaydetti. Sakatlıkları bulunan Tyler 
Ennis, Mustafa Kurtuldum, Batın 
Tuna; BCL lisansı olmayan Özgür 
Cengiz ile kadroda yer almayan İl-
kan Karaman ve Cecil Williams mü-
cadelede forma giymedi.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi A 
Grubu’ndaki son maçında UCAM Murcia’ya 
77-87 mağlup olan TOFAŞ Basketbol 
Takımı, bu sonuçla A Grubu’nu üçüncü 
sırada tamamlarken, play-in’de (eleme 
turu) B Grubu ikincisi AEK B.C. ile eşleşti. 
Saha avantajının Yunanistan temsil-
cisinde olacağı seride ilk maç 3-4 Ocak 
2023 tarihlerinde Atina’da, ikinci maç 10-
11 Ocak 2023 tarihlerinde Bursa’da ve 
gerekmesi halinde üçüncü maç 17-18 
Ocak 2023 tarihinde Atina’da oynanacak. 
Atina’daki maçlar AEK’in aldığı ceza ne-
deniyle seyircisiz oynanacak. Play-in 
etabı, 3 maçlık serileri sonucunda belir-
lenecek ve toplamda 2 galibiyete ulaşan 
takım TOP16 turu biletinin sahibi olacak. 
TOFAŞ Basketbol Takımı, sıradaki 
maçında Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 
12. haftasında Aliağa Petkimspor ile 
karşılaşacak. 25 Aralık Pazar günü Nilüfer 
TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak mü-
cadele saat 18.00’de başlayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta İnegölspor, Gökhan Siverek 
ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 

İnegölspor, Gökhan Siverek ile 1,5 yıllık sözleşme 
imzaladı. Takımdan yapılan açıklama şu şekilde; İne-
gölspor’umuza yeniden hoş geldin Gökhan Siverek. 
Kulübümüz, 2022-23 sezonu devre arası transfer çalış-
maları kapsamında kaleci Gökhan Siverek ile 1,5 yıllık 
sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde 
bulunacağına inandığımız Gökhan Siverek’e İnegölspor 
Ailesi’ne yeniden hoş geldin der, başarılar dileriz.

Akkoç, yaklaşık 5 yıl önce başladığı tekvandoda kendisi 
geliştirerek çeşitli dereceler elde etti. 25-28 Kasım’da Malta’da 
düzenlenen Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda 
bronz madalya kazanan Akkoç, gelecek yıl düzenlenecek 
dünya şampiyonası için Çorlu Çok Amaçlı Spor Salonu’nda 
çalışmalarını sürdürüyor. 

“TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK  
GURUR VERİCİYDİ” 
Milli sporcu Yiğit Ali Akkoç, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, Avrupa şampiyonasının kendisi için çok 
büyük bir tecrübe olduğunu söyledi. Şampiyonada güzel 
deneyimler kazandığını anlatan Akkoç, “Avrupa 
şampiyonasındaki ilk maçım her sporcu 
gibi benim için de heyecanlıydı. Heyecanlı 
olmama rağmen maçı aldım. İkinci maçım 
Sırbistanlı rakibimleydi ve rahat bir şekilde 
yendim. Hırvatistan ile olan maçımda 
gerideydim ama o maçı da kazandım. 
Yarı final maçında heyecanım biraz 

arttığı için bende baskı yaptı ve yenildim. Avrupa şampiyo-
nasında üçüncü olarak Türk bayrağını dalgalandırmak gurur 
vericiydi.” diye konuştu. Avrupa’dan madalyayla dönmenin 
sevindirici olduğunu vurgulayan Akkoç, şunları kaydetti: 
“İlk defa katıldığım Avrupa şampiyonasında kürsüye çıkmak, 
bayrağımızı dalgalandırmak onur vericiydi. Bundan sonra 
Avrupa’da birinci olup dünya şampiyonasında da derece 
yaparak şampiyon olmak istiyorum. Hocam ‘her zaman 
emek veren, çalışan kazanır’ derdi. Ben de emek verdiğimi 
düşünüyorum. Daha çok emek vererek daha güzel dereceler 
elde edeceğim.” 

“BUNDAN SONRAKİ HEDEFLERİMİZ  
DAHA BÜYÜK” 

Antrenör Erdal Duman da sporcusunun ilk defa 
katıldığı uluslararası şampiyonadan madalya ile dön-
mesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. Her zaman 
başarılı sporcular yetiştirip milli takıma kazandırmaya 

çalıştıklarını vurgulayan Duman, şu ifadeleri kullandı: 
“Yiğit, Avrupa şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi çok 

güzel şekilde temsil etti. Oradan üçüncülükle 
döndü. Milli takımımız da takım halinde 

ikinci oldu. Büyük bir başarı sergilediler. 
Bu şampiyonada kısmetimiz bu kadarmış, 
bundan sonraki hedeflerimiz daha büyük. 
İnşallah Yiğit ve diğer sporcularımızla ül-
kemize madalyalar kazandırmaya devam 
edeceğiz.” (AA) 

Bursa’nın Efeleri 
Arkas Spor’a 
mağlup oldu

Gökhan Siverek yeniden İnegölspor’da

Avrupa üçüncüsü milli sporcu 
Yiğit Ali Akkoç hedef büyüttü

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor, AXA Sigorta 

Kupa Voley çeyrek finalinde 
deplasmanda Arkas  
Spor’a 3-1 yenilerek 

organizasyona veda etti.
 
 
 
Grup maçlarında 2 galibiyet, 1 yenilgi alarak 

çeyrek finale yükselen i iki ekip, İzmir Atatürk 
Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geldi. Müsaba-
kanın ilk setini 28-26 alan Bursa Büyükşehir Be-

lediyespor, ikinci sette rakibinin 25-14’lük üstün-
lüğüne engel olamadı. Karşılaşmanın üçüncü setini 
25-23 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 
dördüncü seti de 25-16 kaybetti ve maçtan 3-1 
mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Bursa Büyükşehir Be-
lediyespor, kupaya çeyrek finalde veda ederken, 
Arkas Spor adını Dörtlü Final’e yazdırdı. 

n Kadir Umut PEHLİVAN

n Kadir Umut PEHLİVAN

Tekirdağ’da arkadaşına özenerek 
başladığı tekvandoda Yıldızlar Avrupa 
Tekvando Şampiyonası’nda bronz 
madalya kazanan 15 yaşındaki Yiğit Ali 
Akkoç, gözünü zirveye dikti.

Mustafa Genç 18’de 18 yaptı 
Bursaspor’un genç futbolcusu Mustafa Genç, yeşil-beyazlı 

takımın bu sezon oynadığı 18 maçta da görev yaptı. 
TFF 2. Lig’de 18 maça çıkan Bursaspor’da istenilen skorlar alı-

namadı. Bu zaman zarfında tüm karşılaşmalarda görev yapan 
sadece bir isim oldu. Yeşil-beyazlı takımın 2006 doğumlu futbolcusu 
Mustafa Genç, 18’de 18 yaptı. Bursaspor’un bu sezon oynadığı 18 
müsabakada da sahada olan Mustafa, 3 gol atma başarısı gösterdi. 
16 yaşındaki oyuncu, 18 mücadelenin 13’ünde ilk 11’de görev ya-
parken, 5 karşılaşmada da 90 dakika formayı terletti. (İHA)
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Büyük Menderes Nehri kıyı-
sındaki Yenicekent Mahalle-
si’ndeki tepelik alana kurulan 
antik kentte 2012 yılında 
başlatılan kazı ve restorasyon 
çalışmaları sonucu birçok yapı gün 
yüzüne çıkarıldı. Lidya şehirleri arasında 
yer almasına rağmen Frigya ve Karya böl-
gelerine ulaşımı sağlayan önemli sınır, 
ticaret ve tarım merkezlerinden biri olarak 
bilinen antik kentte yüzeyindeki kalıntıların 
Roma ve Bizans dönemi mimari özellikleri 
taşıdığı belirtiliyor. Kazı ve restorasyonlar 
sonucu antik kentte, bugüne kadar çok iyi 
korunmuş 1700 yıllık freskler bulundu. 
Fresklerde, Romalıların yiyecek içecekle 
ilgili dükkanlarını, bugünkü lokantalara 
benzer şekilde süsledikleri ortaya çıktı. 

Kazılarda çatı seviyesine kadar iyi ko-
runmuş şekilde bulunan 1500 yıllık kilise 
ile 1600 yıl önce zengin ailelerin oturduğu 
tahmin edilen, odaları mozaikle döşenmiş 
ev ile duvara resmedilmiş leopar betimlemesi 
gün yüzüne çıkartıldı. Ayrıca kentte, 1500 
yıllık 1,80 metre yüksekliğindeki mermerden 
yapılmış antik dönem yöneticilerine ait 7 
heykel, 1900 yıllık tahıl ambarları, 2 bin 
yıllık Roma dönemine ait pazar yeri, tavlanın 
erken versiyonu olan Roma döneminin po-
püler oyunu “Ludus duodecim sctiptorum”a 
ait birçok buluntuya ulaşıldı. 

2 bin yıllık olduğu tahmin edilen zey-

tin-
yağı atölye-
si kalıntıları ile 
1500 yıllık taş kesme 
atölyesi, metal testere parçaları ve siparişlerin 
yer aldığı yazıt bulundu. Kentte 2 bin yıllık 
olduğu tahmin edilen 12 odalı, zemini 
çeşitli figürlerden oluşan mozaikli villa, 
Roma Dönemi’ne ait 160 santimetre yük-
sekliğinde ve 70 santimetre genişliğinde 2 
bin yıllık yeni bir kanalizasyon sistemi 
tespit edildi. Geçmiş yıllarda toprak altından 
çıkartılan milattan sonra 2. yüzyıla ait 
anıtsal çeşmede de restorasyon çalışmaları 
devam ediyor. 

FARKLI ALANLARDAN BİLİM  
İNSANLARI DESTEK VERİYOR 
Prof. Dr. Duman AA muhabirine, kazı-

ların bu yılki bölümünü tamamladıklarını 
belirtti. Geçen 10 yıllık sürede antik kentin 
önemli noktalarında araştırma, kazı ve res-
torasyon çalışmalarının eş zamanlı yürü-
tüldüğünü ifade eden Duman, antik kentte 
kamu binalarının yanı sıra sivillere ait bi-

nala-
rın olduğu nokta-

larda da araştırma ve kazı ça-
lışmaları yaptıklarını dile getirerek, şunları 
kaydetti: “Araştırmalar tabii sadece arkeo-
loglar vasıtasıyla değil yine farklı bilim dal-
larından hocalarımızın destekleriyle devam 
ediyor. Dolayısıyla sadece kazı çalışmalarında 
bulduğumuz eserler üzerinden değil bu 
eserlerin nerede üretildiği, hangi kaynaktan 
bunların getirildiği, yazıtlar üzerinden birçok 
Tripolis’te geçmişte burada yaşamış kişilerle 
ilgili önemli bilgilere, verilere ulaşıyoruz. 
Tripolis dolayısıyla sadece arkeologların 
değil, mimarların, jeologların, epigrafların 
ve çeşitli mühendislik dallarının beraberce 
çalışmalara ortak olduğu bir alan.” 

“İLK YERLEŞİM M.Ö.  
5 BİN 500’LERE DAYANIYOR” 

Duman, Tripolis’in Denizli’nin 40 kilo-
metre kuzeybatısında oldukça verimli Çü-
rüksu Ovası’nın kuzeyi batısında Büyük 
Menderes Nehri’yle oldukça önemli bir ko-
numda yer aldığını ve kentin Batı Anado-

lu’nun en sağ-
lam kalmış kent-
lerinden biri ola-
rak dikkati çek-

tiğini belirtti. Tri-
polis’te yapılan çalışmalarda 

yaklaşık 3 ila 9 metre toprak tabakasının 
kaldırıldığında yapıların depremde ya da 
çeşitli vesilelerle yıkılmış yapıların hemen 
hemen bütününün tespit edebildiklerini 
anlatan Duman, şöyle devam etti: “Ardından 
bazı noktalarda gerçekleştirilen restorasyon 
çalışmalarıyla da bunlara insanların daha 
rahat algılayabileceği bir düzeyde ayağa 
kaldırıyoruz. Hem antik dönemde geçiş 
güzergahlarında yer almasıyla hem de 
Büyük Menderes Nehri’nin kenarında ku-
rulmasıyla yakın civar kentlere nehir üs-
tünden taşımacılıkla ön plana çıkmış bir 
kent. Buradaki ilk yerleşim milattan önce 
5 bin 500’lere dayanıyor, milattan sonra 
13. yüzyıla kadar da devam ediyor. Tripolis 
geçmişin her döneminden izlere rastlaya-
bileceğimiz bir antik yerleşim alanı. Yine 
günümüze daha yakın olması itibarıyla 
Kurtuluş Savaşı’na ait çeşitli mevzilerin, 
siperlerin bu bölgede yer aldığını biliyoruz 
ki bu anlamda da önemli. Tarihin her nok-
tasından bir bölümü Tripolis’te görmemiz 
mümkün.” Duman, Tripolis’te bilimsel ça-
lışmaların uzun yıllar devam edeceğini de 
sözlerine ekledi. (AA)

Geçmişin izlerinin 
buluşma noktası: 

Tripolis 

Denizli’nin Buldan 
ilçesindeki Tripolis 
Antik Kenti’nde 
Pamukkale 
Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Bahadır Duman 
başkanlığında 
yürütülen kazı 
çalışmaları 10. yılını 
tamamladı. Kazı 
Başkanı Prof. Dr. 
Bahadır Duman, 
“Tripolis geçmişin her 
döneminden izlere 
rastlayabileceğimiz 
bir antik yerleşim 
alanı” dedi.

Başkent Bağdat’ta yaşayan sa-
natçı Muammel Mecid, kağıtları 
eskimiş ve okunamayacak haldeki 
kitaplara, saatlerce emek vererek 
dünyaca ünlü lider ve sanatçıların 
portresini işliyor. AA muhabirine 
konuşan Mecid, icra ettiği bu me-
şakkatli sanat hakkında bilgi verdi. 
“Kağıt üzerinde resim oyma işi çok 
zordur.” diyen Mecid, bu sanatı ya-
pabilmek için resim ve grafik ye-
teneğine sahip olmak gerektiğini 
dile getirdi. Mecid, aynı zamanda 
ressam ve grafik tasarımcısı oldu-
ğunu ifade ederek, “Yıpranmış ki-
taplara ünlü isimlerin portresini 
çizmek çok titizlik gerektiriyor. 
Onların göz, kaş, burun ve yüz ifa-
delerini çizerken çok dikkat etmek 
lazım. Yaptığım iş pop art sanatıyla 
icra edilen resimlere de benziyor.” 
diye konuştu. 

“AMACIM, YIPRANMIŞ  
KİTAPLARI SESLİ KİTAPLARA  
DÖNÜŞTÜRMEK” 

Iraklı sanatçı, kitap 
oyma sanatını başlangıçta 
kağıtları katlayarak yaptı-
ğını, daha sonra kendini 
geliştirerek makas ve özel 
bıçak gibi aletler kullan-
maya başladığını ifade etti. 

Kitap oyma sanatındaki amacına 
dair ise Mecid, şunları kaydetti: 
“Yaptığım işle amacım, sessiz ve 
yıpranmış kitapları görselliği ön 
plana çıkararak sesli kitaplara dön-
üştürmek. Bu kitapları aynı za-
manda sanat eseri haline getiri-
yorum ve kıymetini artırıyorum.”  

Mecid, sanat eserine dönüştür-
düğü yıpranmış kitaplara, Arap dün-

yasının ünlü ses sanatçısı Ümmü 
Gülsüm ve Feyruz’un yanı sıra Küba 
Devrimi’nin önderlerinden Che Gue-
vara, Iraklı ses sanatçısı Kazım es-
Sahir gibi isimlerin portresini nak-
şetmiş. Devletin ilgili kurumlarının 
sanatına destek vermediğini söyleyen 
Mecid, kitap oyma sanatını sosyal 
medya hesabı üzerinden paylaşarak 
tanınırlığını artırdığını belirtti. (AA)

Yıpranmış kitaplara sanat dokunuşu 
Iraklı sanatçı Muammel 

Mecid, “kitap oyma 
sanatı” aracılığıyla ünlü 

isimlerin portresini 
yıpranmış kitaplara 

nakşederek, onları sanat 
eserine dönüştürüyor. 
Mecid, “Yaptığım işle 

amacım, sessiz ve 
yıpranmış kitapları 
görselliği ön plana 

çıkararak sesli kitaplara 
dönüştürmek. Bu 

kitapları aynı zamanda 
sanat eseri haline 

getiriyorum ve kıymetini 
artırıyorum” dedi.


