
Ö z e l 
bir şirkette 
yönetici olan 
kimya mühen-
disi Müzeyyen 
Bilici, yaklaşık 8 ay önce evde ayağının 
kayması sonucu koksiks kemiğimde 
(kuyruk sokumu) kırılma meydana 
geldi. 20 gün rapor kullanıp dinlendikten 
sonra oturma simidi ile hayatına devam 
eden Bilici, kronikleşen ağrıların ortaya 
çıkmasının ardından hastaneye gitmeye 
karar verdi. Ağrılardan kurtulmak için 
Medical Park Hastanesine giden Bilici, 
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. 
Mehmet Zeki Yıldız tarafından 21 Ey-
lül’de ameliyathanede enjeksiyon işlemi 
yapıldı. O günden sonra hayatının de-
ğiştiğini iddia eden Bilici şu şekilde ko-
nuştu: “Lokal anestezi altında 3 yerden 
enjeksiyon yapıldı. 2 tanesi koksiks ke-
miğine yapılırken, 1 tanesi ise kalçam-
dan yapıldı. Ama kalçama yapılan iğnede 
ben inanılmaz ağrı çektim. Parmak uç-

larıma kadar ağrıyı hisset-
tim. Ameliyat esnasında 
da bunu belirttim. Bana 

anlık bir ağrı olduğunu söy-
lediler. 1 saat sonra aya-

ğa kalkabileceğim ve 
2 saatin sonunda ise 

evime gidebileceğim 
söylendi. Ayağa kalk-
tığımda, sağ ayağımda 

tamamen güç kay-
bı ve his kaybının 
olduğunu fark et-
tim. Doktora ha-
ber ettiğimizde, 

iğneden olabile-
ceğini söyleyip 
beklememiz 

istendi. 
6 saat 
geçtik-
ten son-

ra bir de-
ğişiklik ol-
m ay ı n c a , 
kortizon ve-
rildi. MR ve 

bazı tetkikler yapıldı. 2 
saatte çıkacağım diye gittiğim hastanede, 
6 gün kaldım.” 

“RESMEN BİZİ KOVDULAR” 

Ağrılarının dinmesi için gittiği has-
tanede inanılmaz ağrılarının başladığını 
belirten Bilici, “O kadar ağrı çekiyordum 
ki, 4 saatte bir yüksek dozda ağrı kesici 
vermek zorunda kalıyorlardı. 6 gün so-
nunda, beni o haldeyken taburcu ede-
ceklerini söylediler. Yetersiz kaldıklarını 
ifade ederek beni ambulans ile başka 
bir Medical Park Hastanesine gönder-
diler. Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. 
Türker Kılıç ve Beyin ve Sinir Cerrahisi 
Prof. Dr. Deniz Konya’nın benim teda-
vimi sürdüreceğini belirtiler. Nakil hasta 
olmama rağmen beni 2 saat o acılar 
içinde acilde beklettiler. 1 gün sonra-
sında, Deniz bey geldiğinde yüzüme 
bile bakmadı. Daha sonra da o hasta-
neden baygın olduğum halde onlara 

göre taburcu bize göre de resmen ko-
vulduk. Sağlam girdiğim hastaneden 
tekerlekli sandalye ile inanılmaz ağrılarla 
çıktım. Bir çok kez çektiğim ağrılardan 
dolayı bayılıyordum. Ama kimse mü-
dahale bile etmiyordu” dedi Medical 
Park Hastanelerinden kovulan Bilici, 
başka bir özel hastanede tedavi görmeye 
başladı. 20 gün tedavi gören ve bu süre 
boyunca sonuçlarını göstermediği dok-
tor kalmadığını belirten Bilici, “En so-
nunda yapılan enjeksiyon sonucu, bel 
bölgesinde sıvı ve ödem birikimi oldu-
ğunu sinir köklerinde de bu enfeksi-
yondan kaynaklı hasar olduğunu tespit 
ettiler. Bazen bu ağrılardan dolayı belden 
aşağımı tamamen hissetmediğim olu-
yordu. 3 ay geçti, ağrılarım dinsin diye 
gittiğim hastaneden tekerlekli sandalye 
ile çıktım. Şu an Bursa’daki özel bir 
fizik tedavi merkezinde yoğun bir tedavi 
görüyorum. Ne zaman düzeleceğimi 
kimse kestiremiyor. Ne kadar iyileşe-
ceğim konusunda da kimsenin fikri 
yok” şeklinde konuştu. Bilici, “Ama ya-
pılan bir iğne sebebiyle ben bu haldey-
sem, buna sebep olan doktor ve hasta-
nenin biraz çaba sarf etmeleri gerektiğini 
düşünüyorum. Bana bir yol göstermek 
zorundaydılar. Ben 20 gün boyunca 
kendime ne olduğunu bilmeden hastane 
hastane gezdim. Eğer gerçekten vic-
danları olmuş olsaydı, ben baygınken 
beni hastaneden kovmazlardı. Ailemde 
bu haldeyim diye işini gücünü bıraktı 
benimle beraber buraya geldi. Yaklaşık 
3 aydır aile bireylerimden hiç biri çalı-
şamıyor. Ailem hem maddi hem de 
manevi zorluk yaşıyor. Sağlık Bakanlığı 
tedavime destek olmasını, suçu olanların 
cezalandırılmasını istiyorum. Yıllardır 
kendi ayaklarımın üzerinde durmaya 
çalışıyordum. Eski hayatıma dönmek 
için destek istiyorum. Dolaylı veya do-
laysız olarak bu hale gelmeme sebep 
olan bu insanların vicdani yükümlülü-
ğünü almamalarını kabullenemiyorum. 
Bir kere dahi bizi aramadılar. O yüzden 
şikayette de bulundum” diye duygularını 
dile getirdi.

Evde düşmesi sonucu 
koksiks kemiği kırılan 33 

yaşındaki Müzeyyen 
Bilici, ağrıları dinsin diye 

gittiği Medical Park 
Hastanesinde yapılan iğne 

sonucu tekerlekli 
sandalyeye mahkum 
olduğunu iddia etti. 
Bursa’da fizik tedavi 

süreci devam eden Bilici, 
en çok zoruna gidenin ise 

kendisini bu hale 
getirenlerin bir kere bile 

arayıp sormaması 
olduğunu söyledi.

Gazeteci Zafer Şahin ve Güvenlik Politikaları 
Uzmanı Mete Yarar,  AK Parti Bursa İl Gençlik 
Kolları’nın düzenlediği ‘Yeni Medya ve Doğru 
Bilinen Yanlışlar / Oyun Kuran Türkiye’ söyle-
şisinde gençlerle fikir ve tecrübe paylaşımında 
bulundu. Program, AK Parti Bursa İl Başkanı 
Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet 
Kılıç, AK Parti Bursa il yöneticileri, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve genç-
lerin katılımı ile gerçekleşti.  n 8. sayfada

Sanayi  ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu 
sene özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari 
ücret desteği verdiklerini belirterek, “2023 
yılında ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek.” 
dedi. Varank, TOBB Konferans Salonu’nda 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OS-
BÜK) tarafından düzenlenen “OSB’nin Yıl-
dızları Araştırması Ödül Töreni”ne katılarak 
bir konuşma yaptı.  n 7. sayfada

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Ulu-
dağ’da 24 yıldır görev yapan Jandarma Arama 
Kurtarma (JAK) timleri, yaklaşan yılbaşı 
öncesi çeşitli tatbikatlar düzenliyor. Uludağ’da 
1998 yılından bu yana 24 saat esasına göre 
faaliyet gösteren Bursa Jandarma Komutan-
lığına bağlı JAK timleri, bölgede kaybolma, 
mahsur kalma ve yaralanma gibi olaylara mü-
dahale ediyor.  n 3. sayfada

Uludağ’da JAK timleri 
yeni yıla hazırlanıyor

MÜSİAD Başkanı Asmalı, 
“2023 yılının ikinci çeyreği iti-
barıyla küresel ekonominin yavaş 
yavaş toparlanmaya başlaması 
söz konusu olacaktır. 2023’te 
sanayi ve ihracat rakamla-
rının büyümeye destekle-
yeceğini öngörüyoruz.” 
dedi.  n 5. sayfada
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Varank: “OSB projelerine 
rekor destek” 
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“Zannetme ki ecdadın  
asırlarca uyudu, nereden 
bulacaktın o zaman  
eldeki yurdu!”
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n 7. sayfada

Kaçak yapı 
fırtınası -1-

Yıldırım 2023’te çıtayı 
daha da yükseltecek!

Bu çerçevede, insana 
dokunan birçok projeyi 
başlattıklarının altını 
çizen Yılmaz, “Millet 
Mahallesi Kapalı Pa-
zar Alanı ve Kadın 
Spor Merkezi, Balaban 
Mesire Alanı, Mimar Si-
nan Uyumayan Kütüphanesi, 
Barış Manço Nikah Salonu’nun açılışını 
gerçekleştirip hemşehrilerimizin kul-

lanımına sunarken Mi-
mar Sinan Spor Kom-

pleksi, Yıldırım Genç-
lik ve Spor Merkezi, 
Samanlı Jandarma 
Karakolu’ndaki ça-

lışmalarımızı tamam-
ladık. Öte yandan Mev-

lana 7. Etap Kentsel Dönüşüm 
Projesi, Molla Yegan Çocuk Üniversi-
tesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Sırac-

evizler 
ve Ka-
raağaç Sos-
yal Yaşam Mer-
kezi, Dr. Sadık Ahmet 
Gençlik ve Spor Merkezi, 
Samanlı Lojistik Merkezi’ndeki 
çalışmaları da kısa sürede tamam-
layarak 2023 yılında hemşehrilerimizin 
hizmetine sunacağız” dedi.

İmardan kentsel dönüşüme, sosyal alanlardan kültür merkezlerine, 
spor tesislerinden modern pazar alanlarına kadar önemli hizmetleri bir 
ilçeye kazandıran Yıldırım Belediyesi, 2022 yılını dolu dolu geçirdi. 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2022 yılında Yıldırım’a şehrin 
marka değerini artıracak yatırımlar kazandırdıklarını belirtti.

n 4. sayfada

“Oyun kuran Türkiye’nin  
hikayesini hep birlikte yazıyoruz”

Asmalı: “2023’te sanayi 
ve ihracatla daha da  
çok büyüyeceğiz” 

“Kuduz köpek  
beslerseniz, ısırdığında  
şaşırmayacaksınız”  

Turan:

n Haberi 6’da

“Kız çocuklarının  
okullaşma oranı, erkek  
çocuklarını geçti” 

Yanık:
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Nilüfer Belediyesi tarafından 
düzenlenen yeni yıl özel konse-
rinde Barbershop İstanbul, Ni-
lüfer Çoksesli Koro ve Nilüfer 
Oda Orkestrası aynı sahneyi pay-
laşarak muhteşem bir perfor-
mansa imza attı. 

Yeni yıla sayılı günler kala 
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 
özel konsere katılan sanatseverler 
müzikle dolu anlar yaşadı. Nâzım 
Hikmet Kültürevi’nde düzenle-
nen yeni yıl özel konserinde Bar-
bershop İstanbul, Nilüfer Çok-
sesli Koro ve Nilüfer Oda Or-
kestrası aynı sahneyi paylaştı. 
Gecede ilk olarak Barbershop İs-
tanbul sahne aldı. Onur Zorlu-
uysal, Erdinç Hasılcıoğulları, 
Kaan Bayır ve Enis Turhan per-
formanslarında yalnızca insan 
sesi kullanarak acapella müziği-
nin ustalık gerektiren eserlerin-
den seçki sundu. Konuk müzis-
yenler, klasik Barbershop dü-
zenlemelerinin yanı sıra bazı 
Türkçe eserleri kendi tarzlarında 
da yorumlarken izleyenlerin be-
ğenisini kazandı. Konuk grup 
Barbershop İstanbul’a gecede 
Çoksesli Koro da eşlik etti. Şef 
Zeynep Göknur Yıldız önderli-
ğindeki koro ünlü bestecilerin 
eserlerini başarıyla sergileyerek 
hayranlarına müzik keyfi yaşattı. 
Gecenin ikinci bölümünde de 
Nilüfer Oda Orkestrası sahneye 
çıktı. Şef Deniz Tan önderliğin-
deki koro, seçkin eserlerin yanı 
sıra dünyaca ünlü film müzikle-
rini de seslendirerek izleyenlere 
nostalji yaşattı. Solistler Özlem 
Yazıcı, Seda Mintaş Ergen ve 
Mehmet Eğri de performansla-
rıyla dikkat çekti. Gecenin so-
nunda Barbershop İstanbul, Ni-
lüfer Çoksesli Koro ve Nilüfer 
Oda Orkestrası yeniden aynı sah-
nede buluşarak Hasan Erkek’in 
sözlerine, Nedim Yıldız’ın bes-
tesine imza attığı Yeni Yıl adlı 
şarkıyı seslendirerek 2023’ten 
beklenen umutları dile getirdiler. 
Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürü Nejla Aslan, 
sanatçılara Başkan Turgay Erdem 
adına teşekkür etti ve herkesin 
yeni yılını kutladı. (İHA)

BUÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Dilek Kut’un yürütücülü-
ğünü, İnegöl MYO Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Baş-
yiğit’in araştırmacılığını yaptığı, yük-
sek lisans öğrencisi Cengiz Karabu-
lut’un bursiyer olarak dahil edildiği 
‘Aerojel İçeren Formlamaya Uygun 
Hibrit Kompozit Yapıların Gelişti-
rilmesi, Termal ve Akustik Özellik-
lerinin Araştırılması’ başlıklı TÜBİ-
TAK 1505 projesi doğrultusunda ulu-
sal- uluslararası alanda başvurusu 
yapılan patentler, Formfleks Oto-

motiv Yan Sanayi ve Ticaret A.Ş. fir-
masına devredildi. Törene BUÜ Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 
Proje Araştırmacıları, Formfleks Ar-
Ge Merkezi Lideri Cenker Tuncel ve 
ekibi ile BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi 
Yöneticileri katıldı. 

ÜNİVERSİTEDE PATENT  
REKORU KIRILIYOR 

Törende konuşan Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite 
olarak bugüne kadar 330’dan fazla 
patent başvurusunda bulunduklarını 
söyledi. Kendi dönemlerinde bu sa-
yının daha da yukarılara çıkarılması 
için yoğun bir çaba sarf ettiklerinin 
altını çizen Prof. Dr. Ahmet Saim 

Kılavuz, “Teknoloji Transfer Ofisi-
mizin birebir ilgisi ve bizlerin desteği 
ile detaylı bir patent araştırma ça-
lışması yürüttük. Bu araştırmaların 
sonucunda hocalarımıza ait yüzlerce 
patentin tespitini yaptık. Çoğunlu-
ğunun ciddi ilgi çekebileceğini fark 
ettik. Bunlar için üniversitemiz adına 
başvurular yaptık. Nihayetinde 330’u 
aşan bir patent portföyüne sahip ol-
duk. Üniversite tarihinde önceki dö-
nemlerde 4 patentin sektöre devri 
yapılmışken, sadece kendi dönemi-
mizde 8 patent devri yaptık. 3 yılda 
patent devir sayısını iki katına çı-
karmayı başardık. Bu girişimlerimizi 
aralıksız sürdürüyoruz. Üniversite-
Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve 

özel sektörün üniversitemize ilgisinin 
artması için üzerimize düşen tüm 
sorumlulukları yerine getirme gay-
retindeyiz. Bugün de Prof. Dr. Dilek 
Kut hocamız ve ekibinin projesinden 
elde edilen patentlerin devrini ger-
çekleştireceğiz. Hocalarımıza emek-
leri için, patentleri devir alacak fir-
mamıza da ilgileri için teşekkür edi-
yoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun” diye 
konuştu. 

AKADEMİSYENLERDEN  
TEŞEKKÜR 
BUÜ Mühendislik Fakültesi Teks-

til Mühendisliği Bölümü Başkanı 
Prof. Dr. Dilek Kut ise Doç. Dr. Zey-
nep Ömeroğulları Başyiğit ve yüksek 
lisans öğrencisi Cengiz Karabulut’un 
dahil olduğu ekiple önemli bir pro-
jeye imza attıklarını vurguladı. Ya-
pılan çalışmada Teknoloji Transfer 
Ofisi’nin kıymetli katkılarının ol-
duğunu kaydeden Prof. Dr. Dilek 
Kut, tüm ekibe desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. Kut, patentlerin hak-
larını alan Formfleks yöneticilerine 
de hayırlı olsun temennisinde bu-
lundu. Konuşmaların ardından noter 
huzurunda patentlerin kullanım 
hakları firma yöneticilerine devre-
dildi. (İHA)

BUÜ’nün patentli  
projelerine özel sektörün 
ilgisi devam ediyor

BUÜ Yönetimi, 
üniversitenin hak sahibi 
olduğu patentleri özel 
sektör temsilcilerine 
pazarlamaya devam ediyor. 
Rektör Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz, sadece kendi 
dönemlerinde alınan  
8 ayrı patentin iş dünyası 
temsilcilerinin kullanımına 
sunulduğunu açıkladı.

Bursa sağlık sektöründe suna-
cağı hizmet ve imkanlarıyla fark 
yaratmaya hazırlanan Doruk Ni-
lüfer Hastanesi Bursa’nın sağlık 
sektöründeki eksikliklerini karşı-
lamaya hazırlanıyor. Doruk Has-
tanelerinin doktorları tarafından 
ziyaret edilerek, incelemelerde bu-
lunulan Güney Marmara’nın en 
büyük özel hastanesi özelliğini ta-
şıyacak olan Doruk Nilüfer Has-
tanesi, doktor ve uzmanlardan tam 
not aldı. Doruk Hastaneleri Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Ya-
vuz Namlı, “25 yıllık tecrübeleri-
mizle   Bursa’ya sağlık alanında 
yeni bir hastane kazandırdık. Bunu 

biz tek başımıza yapmadık dok-
torlarımız, hemşirelerimiz ve diğer 
tüm çalışma arkadaşlarımızın üs-
tün gayret ve çalışmalarıyla yapa-
bildik.   Doruk Nilüfer Hastane-
mizde 13 ameliyathanemiz var. 
Her türlü ameliyatı yapabileceğimiz 
bir imkana kavuştuk. 11 adet hid-
roklimatoloji termal havuz oluş-
turduk. 120-160 metrekare bü-
yüklüğünde sağlıklı yaşam merkezi 
için kullanılabilecek havuzlar bu-
lunuyor. Tıbbi teknolojik olarak 
Bursa’da kamu ve özel hastaneler 
dahil hiçbirinde olmayan intrao-
peratif 3 Tesla MR’ına sahibiz. 
Hastanemizin inşaatı yaklaşık 4 
yıl sürdü.  Hastanenin çatısında 
6,5 ton ağırlığında bir helikopterin 
inip kalkmasına müsait bir heliport 
alanı hazırlandı. Bursa’nın ihtiyacı 
olan ne ise bunların hepsini yap-
maya çalıştık. Bursa ve ülkemize 
hayırlı olmasını dilerim” dedi. 

(Bülten)

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Mer-
kezi’nin gençlere gelişimin kapılarını açan 
Dijital Dönüşüm Merkezi’nde gençler, Genç 
Girişimci Akademisi’yle desteklenen gelişim 
süreçleriyle, esnaflarla iş birliğinde e-ticaret 
uygulamalarını hayata geçiriyor. Gürsu Be-
lediye Başkanı Mustafa Işık girişimci gençleri 
ziyaret ederek, projeleri ve girişimleri hak-
kında onlara mentorlük yaptı. Gençlerin 
e-ticaret yaparak ekonomiye katma değer 
üretmelerini sağlayan yeni bir projeye imza 
atan Gürsu Belediyesi’nin Dijital Dönüşüm 
Merkezi’nde görev yapan gençler, Başkan 
Mustafa Işık’a, e-ticaret çalışmaları hakkında 
bilgiler sundu. 

DİJİTAL DÜNYADA  
E-TİCARET YOLCULUĞU 
DİJİMER sayesinde, gençlerle birlikte, 

dijital dünyada yeni bir yolculuğa çıktıklarını 
vurgulayan Başkan Işık, “E-Ticaret Odaklı 
Genç Girişimci Akademi’mizle de gençlerin 
enerjisi ile esnaflarımızın kapasitelerini bir 
araya getirerek, esnaflarımızın dijital dö-
nüşümlerini gerçekleştiriyoruz. Böylece 
hem ekonomimize katma değer oluşturuyor 
hem gençlerimizin e-ticarette gelişmelerini 
sağlayarak geleceklerini şekillendirmelerine 
destek oluyoruz” dedi. Tasarım, yazılım, 
inovasyon, e-ticaret ve girişimcilik konula-
rının projeler çerçevesinde işlendiği DİJİMER 
Gürsu’da gençler açık ofislerde bir araya 
gelip hem proje çalışıyor hem de tecrübe 
kazanıyorlar. (İHA)

Doruk Nilüfer’e  
doktorlardan tam not
Doruk Hastaneleri 
bünyesinde Güney 
Marmara’nın en büyük özel 
hastanesi olacak olan Doruk 
Nilüfer Hastanesi hizmet 
vermek için gün sayıyor.

Gürsu Kollektif Kariyer 
Merkezi, dijital dünyada 
yepyeni bir hikaye yazıyor. 
DİJİMER Gürsu’da gençlerin 
yeni iş fikir ve modelleri çağa 
uygun yöntemlerle projeye, 
projeler tasarıma, tasarımlar 
inovasyon odaklı girişimcilik 
öykülerine dönüşüyor.

Gürsu Belediyesi dijitalde 
yeni bir hikaye yazıyor

Bir anlık dangınlık  
4 saate mal oldu

İstanbul’dan Bursa’ya gitmek 
için deniz otobüsüne binen vatan-
daş yanlışlıkla Yalova’nın Armutlu 
ilçesinde inince 15 dakikalık yolu 
4 saatte gitmek zorunda kaldı. 

Bursalı tiyatro sanatçısı Bah-
tiyar Keskin, gezmek için Bursa’dan 
İstanbul’a gitti. Gün boyu İstan-
bul’da gezen Keskin, dönüş için 
deniz otobüsüne bindi. Bursa’nın 
Mudanya ilçesine hareket eden fe-
ribot bir önceki durak olan Yalo-
va’nın Armutlu ilçesinde yolcuları 
indirmek için durdu. Feribotun 
Mudanya ilçesine geldiğini düşünen 
Keskin, burada indi. İndikten sonra 
yanlış yerde indiğini anlayıp 15 
dakikalık yolu 4 saatte otobüsle 
gitmek zorunda kaldı. Başından 
geçen komik olayı anlatan Bahtiyar 
Keskin, “İstanbul’dan Bursa’ya gel-
mek için deniz otobüsüne bindim. 
Bursa’nın Mudanya ilçesine 15 da-
kika kala deniz otobüsü Yalova’nın 
Armutlu ilçesine yolcu indirmek 
için durmuş bende Mudanya’ya 
geldi diye indim. Sonradan anladım 
ki yanlış yerde inmişim, gün içinde 
başka deniz otobüsü buraya uğra-
madığı için buradan 15 dakikalık 
yolu otobüslerle 4 saatte gitmek 
durumumda kaldım” dedi. (İHA)

Nilüfer’de yeni 
yılı özel konserle 
karşıladılar
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

16/3

17/5

10/0

16/4
15/6

13/8

15/-3

17/6

13/3
12/5

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:47
08:18
13:10
15:31
17:51
19:17

BURSA
SALI

16/3

PERŞEMBE

14/6

ÇARŞAMBA

14/7

14/6 İMSAK İYE

Uludağ’da JAK  
timleri yeni yıla  
hazırlanıyor
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden 
Uludağ’da 24 yıldır görev yapan Jandarma 
Arama Kurtarma (JAK) timleri, yaklaşan 
yılbaşı öncesi çeşitli tatbikatlar düzenliyor.

Uludağ’da 1998 yılından 
bu yana 24 saat esasına göre 
faaliyet gösteren Bursa Jan-
darma Komutanlığına bağlı 
JAK timleri, bölgede kaybol-
ma, mahsur kalma ve yara-
lanma gibi olaylara müdahale 
ediyor. Jandarma personeli 
arasından seçilerek çeşitli iklim 
koşullarında meydana gelebi-
lecek afet, arama, kurtarma, 
tahliye, asayiş ve ilk yardım 
gibi faaliyetlerde görev yapa-
bilmeleri için özel olarak eği-
tilen JAK ekipleri, kar üstünde 
de gidebilen, zorlu arazi ko-
şullarına uygun arazi araçları 
ve ekipmanları kullanıyor. JAK 
ekipleri, henüz yeterli seviyede 
kar yağmaması nedeniyle gün-
lerini sakin geçiren Uludağ’da, 
yılbaşı öncesi çeşitli tatbikatlar 
gerçekleştiriyor. Tatbikat kap-
samında, 112 Acil Çağrı Mer-
kezi’ni arayan bir dağcı, Koç-

kayalar mevkisinde kayalık-
lardan düşüp yaralanarak 
mahsur kaldığı ihbarında bu-
lundu. Ekiplerin Uludağ’daki 
tatbikatı, AA ekiplerince gö-
rüntülendi. Çağrı merkezinin 
yönlendirdiği ekipler, hızla 
arazi araçlarıyla bölgeye ha-
reket etti. Dron yardımıyla 
dağcının yerini tespit eden 
JAK personeli, yaya olarak 
ilerleyerek kayalıklardaki ya-
ralıya ulaştı. Söz konusu tat-
bikat, ilk müdahalesi yapılan 
dağcının sedyeyle yola indi-
rilmesiyle sona erdi. Ekiple-
rinin faaliyetleriyle ilgili bilgi 
veren Uludağ JAK Tim Ko-
mutanı Jandarma Astsubay 
Kıdemli Üstçavuş Çağdaş Ak-
gün, JAK timlerinin Uludağ’da, 
dağ, mağara, kanyon, uçurum, 
orman, vadi gibi yerlerde ka-
zaya uğrayan, kaybolan, yar-
dım isteyen kişilere yönelik 

arama kurtarma faaliyeti icra 
ettiğini söyledi. Ekiplerin dep-
rem, sel, su taşkını, çığ, heye-
lan gibi doğal afetlerde ve özel 
maksatlı görevlerde de faali-
yetlerde bulunduğunu ifade 
eden Akgün, “JAK timleri Ulu-
dağ bölgesindeki faaliyetlerine 
28 Mayıs 1998 tarihinde baş-
lamıştır. Timler Uludağ böl-
gesinde kuruluş tarihinden 
günümüze kadar toplam 15 
bin 243 olaya mü-
d a h a l e 
e t -
miş-
t i r . ” 
dedi.  
(AA)

Yıldırım’daki olay, önceki gün saat 
22.30 sıralarında Hacıseyfettin Mahal-
lesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, İncirli Caddesi üzerinde 16 E 5740 
plakalı aracıyla süratli bir şekilde ilerleyen 
sürücü, tramvay yolundaki Semih Örken’e 
(32) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Örken, 
metrelerce yerde sürüklendi. Kimliği he-
nüz öğrenilmeyen sürücü ise yaralıya 
yardım etmek yerine, gaza basarak olay 
yerinden kaçtı. Kanlar içindeki Örken’i 
gören vatandaşlar, yaralının yardımını 
koşarken, durum 112 Acil Çağrı Merke-
zine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık 
görevlileri, Örken’e olay yerinde yaptığı 

ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk 
etti. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik 
önlemi alırken, otomobil sürücüsünü 
tespit etmek için çevredeki güvenlik ka-
meralarını incelemeye aldı. Kazayı gören 
bazı vatandaşlar, “Adamı resmen çiğnedi. 
Madem kazaya karışıyorsun neden adamı 
ölüme terk ediyorsun” diye sürücüye 
tepki gösterdi. Yaklaşık 1 saat sonra 
gelen bir kişi otomobilin kendisini sür-
düğünü iddia ederek, Emirsultan Polis 
Karakoluna teslim oldu. Öte yandan, 
polis ekiplerinin kaza ile ilgili başlattığı 
tahkikat devam ederken, hastaneye kal-
dırılan yaralının hayati tehlikesinin devam 
ettiği öğrenildi. (İHA)

Önce kaçtı sonra 
teslim oldu
Bursa’da cadde üzerinde aşırı 
hızla ilerleyen otomobil 
sürücüsü yol kenarındaki 
yayaya çarparak metrelerce 
yerde sürükledi. Çarptığı 
kişiyi ağır yaralayan sürücü 
olay yerinden kaçsa da 1 saat 
sonra karakola gelerek polis 
ekiplerine teslim oldu.

Bursa’da lise öğrencisi iki 
kız arkadaş ‘gezmeye gidiyo-
rum’ diye evden çıktıktan 28 
saat sonra parkta bulundu. 

Nilüfer’e bağlı Ataevler Ma-
hallesi’nde bir okulda lise 2. 
sınıf öğrencisi olan Aslı Y. (16) 
ve Elif G. (16), evlerinden ‘gez-
meye çıkıyorum’ diyerek ay-
rıldı. İki kız çocuğunun ailesi 
çocuklarından uzun bir süre 
haber alamayınca durumu po-
lis ekiplerine bildirdi. Polis 
ekipleri ise dün öğle saatle-
rinde Osmangazi’ye bağlı Ka-
raman Mahallesi’nde kızlardan 
birinin telefonundan sinyal 
aldı. Sinyalin alındığı bölgede 
polis ve aileler yaptıkları arama 
çalışmaları neticesinde Hamit-
ler Mahallesi’nde bir parkta 
yaklaşık 28 saat sonra bulun-
du. Kızlar, emniyetteki ifade-
lerinin ardından ailelerine tes-
lim edildi. (İHA)

Kayıp genç kızlar 
28 saat sonra 
parkta bulundu

Asker uğurlaması 
mahalleliyi  
çileden çıkardı

Asker uğurlaması 
mahalleliyi  
çileden çıkardı
Bursa’da bir grup genç 
otomobilin camlarına 
oturarak yüksek ses müzikle 
asker uğurlama adı altında 
eğlence eğlenmesi dikkat 
çekerken, mahalle sakinleri 
ise apartman aralarında 
yankılanan müzik 
seslerinden rahatsız 
olduğunu dile getirdi.

Osmangazi’ye bağlı Emek 
Mahallesi’nde bir grup genç 
asker uğurlaması adı altında 
otomobilden sarkıp yüksek 
sesli müzik açarak turladı. 
Mahalle sakinlerini rahatsız 
ederek gezen gençlerin o an-
ları trafikteki başka bir sürücü 
tarafından kaydedildi. Vatan-
daşlar ise, gün içerisinde 2-3 
kez yaşanan bu abartılı kut-
lamadan rahatsız olduğunu 
dile getirdi. 

(İHA)

İlk iş gününde 
hastanelik oldu

İnegöl’e bağlı Kemalpaşa 
Mahallesinde yapımı devam 
eden belediye hizmet binası 
inşaatında iskeleden düşen işçi 
yaralandı. 

İnegöl’deki olay, Kemalpaşa 
Mahallesinde taşeron firma ta-
rafından inşaat çalışması de-
vam eden belediye hizmet bi-
nası inşaatında meydana geldi. 
İskele üzerinde çalışan Alaattin 
K.(61), dengesini kaybederek 
yaklaşık 4 metre yükseklikten 
beton zemin üzerine düşerek 
yaralandı. İlk iş gününde çalı-
şırken yaralanan işçi, olay ye-
rine sevk edilen Ambulansla 
İnegöl Devlet Hastanesine kal-
dırıldı. Yaralının sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. 
Polis olayla ilgili soruşturma 
başlattı. (İHA)

Usulsüz avlanan  
7 kişiye para cezası

Bursa’da usulsüz avlanan 7 
kişiye toplam 10 bin 532 lira 
para cezası verildi. 

Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Bursa Şube Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya göre, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Bursa 
Şube Müdürlüğü ekipleri hafta 
sonu yapılan av koruma kont-
rollerinde 317 avcıyı denetledi. 
Ekipler, usulsüz avlanan 7 kişi 
hakkında 4915 Sayılı Kara Av-
cılığı Kanununa muhalefetten 
işlem yaparak toplamda 10 bin 
532 lira idari para cezası kesti. 
Denetimlerde 4 adet av tüfe-
ğine de el konuldu. (AA)
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Her seçim öncesi bu yönde bir 

ivme oluyor ancak bu kez ne yazık ki 
bir siyasi partinin gereksiz ve anlam-
sız şekilde TBMM’ye verdiği İmar Ba-
rışı teklifi adeta işi çığrından çıkardı. 
Diğer illeri bilmiyoruz ancak Bur-
sa’nın dört yanında adeta kaçak yapı 
fışkırıyor.  

Yerel yönetimler girmiş yarışa 
hepsi marka şehir sloganının peşin-
den koşuyor. Kaçak cennetine 
dönen şehirlerle mi marka olacaklar, 
bizimle mi kafa buluyorlar. Birincil 
görevlerinden biri olan kaçak yapı-
laşmayla mücadele edemeyip, şehir-
leri gece kondu apartmanlara, 
fabrikalara vs talan ettirerek marka 
şehir falan olunmaz. Olsa olsa rezil 
rüsva olunur.  

Gelelim anlatacağımız konuya. 
Kaçak yapılaşma gerçekten önemli 
oranda arttı. Buna önlem alması ge-
reken birimler ne yazık ki işi siyase-
tin üzerine yıkıp, kenara çekiliyorlar. 
Seçime aylar kala mevzunun siyase-
tin üzerine yıkılması demek, kaçak 

yapılaşmaya yol vermek demektir.  
Vakamız Gürsu’da meydana geli-

yor. Cennet mekan eski Belediye Baş-
kanı Cüneyt Yıldız’ın babası Ahmet 
Yıldız ne yazık ki tüm uyarılara tüm 
itirazlara rağmen kaçak depo fabrika 
yapmak için işe koyuluyor.  

Gürsu’da ve Bursa’da mert dürüst 
tavırları, haktan hukuktan taviz ver-
meyen bir isim olarak kendisine say-
gın bir yer edinen rahmetli Cüneyt 
Yıldız’ın babası Ahmet Yıldız, birinci 
derece tarım arazisi olan ve Gürsu 
merkeze oldukça yakın bir konumda 
bulunan tarlasına depo inşaatı yap-
maya başlıyor. Tek bir izin yok ruhsat 
yok tamamen kaçak.  

Cüneyt Yıldız’a duyulan saygı ve 

hürmet nedeniyle siyasilerin tama-
mına yakını Ahmet Yıldız’ı uyarıyor 
yapma etme diyerek. Tamamen oğ-
lundan kaynaklanan itibarı kullana-
rak inşaata başlıyor. Onca isim araya 
girmesine rağmen inadından vazgeç-
miyor Hacı Ahmet Yıldız ama Gürsu 
Belediyesi kimseye vermediği gibi 
ona da taviz vermiyor.  

Kaçak yapı zaptı tutulan ve yıkım 
kararı verilen depo inşaatı için geçti-
ğimiz hafta Çarşamba günü yıkım 
ekipleri yola çıkıyor. Temelleri yerle 
bir ediliyor binanın. Yıkım sırasında 
Hacı Ahmet Yıldız, belediye başkanı 
Mustafa Işık’a hakaretler yağdırıyor 
iyi mi? 

Hacı Ahmet Yıldız, bakanları arı-
yor kaçak depo inşaatı için yetmiyor 
Vali Yakup Canbolat’a ulaşıyor aynı 
konuyla ilgili. Merak ettiğimiz ne 
diyor acaba? Benim kaçak depo in-
şaatıma belediye başkanı izin vermi-
yor, üstüne kaçak başladığım inşaatı 
yerle bir etti kulağını çekin görevden 
alın mı dedi? 

Ahmet Yıldız’ı arayıp kaçak in-
şaatı durdurması konusunda ricacı 
olanlardan birisi de AK Parti İl Baş-
kanı Davut Gürkan. Davut Bey’in bu 
noktada hassasiyetini biliyoruz. 

Ancak AK Parti’nin belli başlı ağır 
abilerinin de uyarılmasında fayda 
var. Malum vatandaş önce gidip parti 
büyüklerinizin kaçaklarını yıkın diye-
bilir her an. O an da kelimelerin bit-
tiği an olur. 

Ahmet Yıldız tabi örneklerden bi-
risi. Onlarca yüzlerce kaçak inşaat 
devam ediyor şu an. Tarım arazileri 
fabrikalara dönüşüyor göz göre göre. 
Belediyelerin bir kısmı göstermelik 
baraka yıkarken bir kısmı oralı bile 
olamıyor. Bir iki işin üzerine giden 
belediye de siyasetçilerin baskısı al-
tında adeta bunalıyor.  

Kaçak yapılaşmayla mücadele için 
Büyükşehir, ilçe belediyeleri, Valilik 
ve ilgili kurum kuruluşların katılı-
mıyla bir toplantı yapılmış ve kararlı-
lık mesajı verilmişti. Gelinen noktada 
bu toplantının ve alınan kararların da 
bir öneminin olmadığı bir kez daha 
gözler önüne serilmiş oldu.  

Kaçak yapılaşmayla mücadele 
etmek için acilen ilgili tüm kurumla-
rın bir araya gelerek ortak bir açık-
lama yapması ve Valilik öncülüğünde 
ve koordinesinde belediyeler, Tarım 
İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü, diğer ilgili kurumlar, 
polis ve jandarmanın da kolları sıva-

masıyla sert bir mücadele yöntemi 
kurgulanıp uygulanmalı.  

İş siyasete yıkılırsa yazık olur Bur-
sa’ya. Seçim öncesi kaçak yapılaş-
mayla mücadele de siyasileri hedef 
göstermek topu taca atmak olur. 
Devlet burada gerekeni yapmalı ve 
kararlı olmalı. Tabi devlet bunu ya-
parken siyaset hiç karışmamalı.  

 Burada önemli bir ayrıntıyı da be-
lirtmeden geçemeyeceğiz. Yan yana 
iki ilçe olan Kestel ve Gürsu’da kaçak 
yapılaşmayla mücadelede belediye 
başkanlarının samimiyetle irade or-
taya koyduklarını söyleyelim. Gürsu 
Belediye Başkanı Mustafa Işık asla 
taviz vermiyor ve kimseyi de araya 
sokmuyor. Yani siyasi olarak aba al-
tından sopaya da geçit vermiyor.  

Hakkı ve hukuku koruduğu gibi, 
Gürsu ovasının yok olmaması için ol-
dukça güçlü bir mücadele veriyor. Bu-
rada AK Parti ve kamu kurumları 
başta olmak üzere siyasetinde Işık’a 
tam destek vermesi oldukça önemli. 
Seçim dönemini fırsat bilen Allah’tan 
korkmaz kuldan utanmaz kaçakçılara 
değil kanunu, hakkı koruyan yönetici 
ve görevlilere destek olmak, Bur-
sa’nın geleceği için hayati bir önem 
taşıyor. 

Kaçak yapı  
fırtınası -1-

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Bu çerçevede, insana dokunan birçok 
projeyi başlattıklarının altını çizen Yılmaz, 
“Millet Mahallesi Kapalı Pazar Alanı ve Kadın 
Spor Merkezi, Balaban Mesire Alanı, Mimar 
Sinan Uyumayan Kütüphanesi, Barış Manço 
Nikah Salonu’nun açılışını gerçekleştirip 
hemşehrilerimizin kullanımına sunarken 
Mimar Sinan Spor Kompleksi, Yıldırım Genç-
lik ve Spor Merkezi, Samanlı Jandarma Ka-
rakolu’ndaki çalışmalarımızı tamamladık. 
Öte yandan Mevlana 7. Etap Kentsel Dönü-
şüm Projesi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, 
Engelsiz Yaşam Merkezi, Sıracevizler ve Ka-
raağaç Sosyal Yaşam Merkezi, Dr. Sadık Ah-
met Gençlik ve Spor Merkezi, Samanlı Lojistik 
Merkezi’ndeki çalışmaları da kısa sürede ta-
mamlayarak 2023 yılında hemşehrilerimizin 
hizmetine sunacağız” dedi. 

SIFIR ATIKTA MARKA 
KENT YILDIRIM 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hayata 

geçirilen, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
içinde atıkların kontrol altına alınması, ge-
lecek nesillere temiz ve gelişmiş Türkiye ile 
yaşanılabilir dünya bırakılmasının hedeflen-
diği “Sıfır Atık projesi”, Yıldırım’da geniş yer 
buldu. Gerçekleştirdiği sıfır atık projeleri ile 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

eşi Emine Erdoğan’ın takdirini kazanan Yıl-
dırım Belediyesi ilçeye Kompost Tesisi, Top-
lama Ayırma Tesisi’ni kazandırdı ve Yıldırım 
Atık Dönüşüm Timi’ni kurarak sıfır atık ça-
lışmalarına bir standart getirdi. Yıldırım Be-
lediyesi tarafından 2022 yılında 2 bin 950 
ton ambalaj atığı, 7 bin 600 kilo atık yağ, 
bin 990 kilo atık pil, 3 bin 100 kilo elektronik 
atık, bin 310 kilo atık ilaç ve 4 bin 800 adet 
ömrünü tamamlamış lastik toplandı. 

YOLLARDA KALİTE  
STANDARTLARI YÜKSELİYOR 
Yıldırım Belediyesi ekipleri “Ulaşılır kent 

Yıldırım” hedefiyle ilçenin yaşam kalitesini 
artırmak adına altyapı ve asfalt çalışmalarında 
belirlenen hedefleri aşmak için yıl boyunca 
yoğun bir tempoyla çalıştı. Yıl-
dırım Belediyesi Ulaşım 
Hizmetleri Müdürlüğü 
ekiplerinin 2022 yı-
lında ilçede asfalt 
yama ve kaplama 
miktarı 60 bin 
579 tona ulaşır-
ken, aynı dönem-
de Yıldırım’ın cad-
de ve sokaklarında 
uygulanan parke alanı 
90 bin metrekare, bordür 
ise 34 bin 750 metre oldu ve bin 
841 metrekarelik yol açıldı. 

YILDIRIM NEFES ALIYOR 
Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaş-

ların kent genelinde huzur ve güven içinde 
dinlenip çocukları ile zaman geçirebileceği 
park ve yeşil alanların sayısını artırmaya 
devam eden Yıldırım Belediyesi, 48 bin met-
rekarelik alandan oluşan Balaban Mesire 
Alanı’nı hizmete açtı. 18 bin 208 metrekarelik 
alandan oluşan 6 yeni parkı Yıldırım’a ka-
zandırdı ve 57 bin 720 metrekarelik alandaki 
7 parkı da sil baştan yeniledi. 

YATIRIMLAR YILDIRIM  
HIZIYLA SÜRECEK 
Kentsel dönüşümle sosyal dönüşümün 

birlikte yürütülmesi gereken önemli bir konu 
olduğunu dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, 
“Binaları dönüştürmek işin sadece küçük 
bir kısmı. Kentin sosyal, kültürel yaşamını 
da dönüştürmek gerekiyor. Bunun için de 

elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Göreve 
geldiğimizden bu yana ilçeye kütüphaneler, 
kültür merkezleri, spor tesisleri, sosyal yaşam 
alanları inşa ediyoruz. Yıldırım’daki yeşil 
alanları toplam 1,5 milyon metrekare artı-
rıyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız, inşası 
süren ve proje aşamasında olan çalışmalarımız 
var. Bunlar tamamlandığında Yıldırım’daki 
değişimi hep birlikte göreceğiz. Her şeyin 
en güzelini Yıldırım için düşünüyor, hayata 
geçiriyor ve dahasını yapmak için planlıyoruz. 
Çünkü her şeyin en güzeli Yıldırım’a değer” 
dedi. 

2023’TE PROJELER  
MEYVELERİNİ VERECEK 
Yıldırım’ın, tarihi, eşsiz doğası ve insanıyla 

Bursa’nın gözde ilçelerinden biri 
olduğunu belirten Başkan Yıl-

maz, “Ekonomisiyle, iş gü-
cüyle, üretimiyle, eğitim 

hayatıyla, sosyal ya-
şamıyla Bursa’nın 
önemli değeri olan 
Yıldırım’da, hayatın 
her alanında en iyiye 

ulaşmak için yola çık-
tık. Kentimizin değer-

lerine sahip çıkmak, insa-
nımızın yüzünü güldürmek ve 

hizmetlerimizi en doğru ve ulaşılır 
şekilde yapmak için buradayız. Yıldırım’ı, 
daha güzele, daha iyiye hep birlikte ulaştı-
racağız. 2023 projelerimizin meyvelerini ve-
receği bir yıl olacak. 2023’ün ülkemize, ken-
timize, ilçemize ve tüm insanlığa sağlık başta 
olmak üzere huzur ve mutluluk getirmesini 
diliyorum” dedi.(İHA)

Büyükşehir Belediyesi’nin Yıldırım’a değer katacak 
Yiğitler-Esenevler-75. Yıl Kentsel Dönüşümünde birinci 
etap inşaatları hızla yükselirken, projenin ikinci etabı da 
gayrimenkul karşılığı uzlaşma sağlanan hak sahiplerine 
ait binaların yıkımıyla başladı. Bu yıkımlarla Erdoğan 
Caddesi ile 2. Cadde bağlantı yolları ulaşıma açılarak, 
ilçenin önemli ulaşım aksları Ankara Yolu Esenevler Kav-
şağı’na bağlanmış olacak. 

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa’yı geleceğe 
taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 
birinci derece deprem kuşağında olan Bursa’nın depreme 
karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm 
projelerine hız verdi. Zaman içinde yıpranan fiziksel ve 
sosyal çöküntü alanlarını iyileştirerek, depreme dayanıklı 
konutlarla Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı 
amaçlayan Büyükşehir Belediyesi’nin, Yıldırım’ın Yiğitler, 
Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm 
projesinde ilk etap inşaatları hızla yükseliyor. Zemin artı 
7 kat olarak, 4 bloktan oluşan, toplam 104 daire ve 17 
dükkanın yapılacağı 1. etapta hak sahibi vatandaşlara, 
toplam 65 daire ve 2 dükkan verilecek. 

İKİNCİ ETAP BAŞLADI 
Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan, 3 etabın da ta-

mamlanmasıyla toplamda 500 konutun inşa edileceği pro-
jenin ikinci etabı, gayrimenkul karşılığı uzlaşma sağlanan 
hak sahiplerine ait binaların yıkımı ile başladı. Bu yıkımlarla 
Erdoğan Caddesi ile 2. Cadde bağlantı yolları ulaşıma 
açılarak, ilçenin önemli ulaşım aksları Ankara Yolu Esenevler 
Kavşağı’na bağlanmış olacak. Proje çerçevesinde Erdoğan 
Caddesi ile Esenevler Kavşağı arasındaki yolda kalan 23 
bina sahibi ile yapılan görüşmeler sonucunda 16 hak sahibi 
ile uzlaşma sağlandı. Anlaşma sağlanamayan 7 bina ile 
ilgili kamulaştırma işlemlerine başlanırken, kamulaştırılan 
3 binanın yıkım çalışmasına başlandı. Kalan binaların ka-
mulaştırma işlemleri devam ederken, projenin ikinci etabı, 
bölgede yeni bir ulaşım alternatifi olması bakımından 
büyük önem taşıyor. 

YILDIRIM’A DEĞER KATACAK 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kaçak 

ve çarpık yapılaşma yoğunluğunun fazla olduğu Yıldırım’da 
hayata geçirilen projenin bölgedeki yapılacak diğer dönü-
şümlere de örnek teşkil edeceğini söyledi. Birinci etapta 
inşaatların hızla yükseldiğini hatırlatan Başkan Aktaş, 
“İkinci etap, kentleşmenin yanında bölgede ulaşımın nefes 
alması bakımından da büyük önem taşıyor. Bu yıkımlarla 
Erdoğan Caddesi, Ankara Yolu üzerindeki Esenevler Kav-
şağı’na bağlanmış olacak. Bu süreci, vatandaş odaklı 
anlayışla, kar amacı gütmeyen, karşılıklı güven ilişkisine 
dayalı model ile başlattık ve öyle devam ediyoruz. Proje, 
hem Yıldırım’a değer katacak hem de bölge halkının yaşam 
kalitesini yükseltecek” dedi. (İHA)

Yiğitler dönüşümünde 
ikinci etap başladı

Yıldırım 2023’te çıtayı 
daha da yükseltecek!

İmardan kentsel dönüşüme, 
sosyal alanlardan kültür 
merkezlerine, spor 
tesislerinden modern pazar 
alanlarına kadar önemli 
hizmetleri bir ilçeye 
kazandıran Yıldırım 
Belediyesi, 2022 yılını dolu 
dolu geçirdi. Yıldırım 
Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz, 2022 yılında 
Yıldırım’a şehrin marka 
değerini artıracak yatırımlar 
kazandırdıklarını belirtti.
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Güven endeksi aralıkta geçen 
aya oranla hizmet sektöründe 
yüzde 1,7 perakende ticaret sek-
töründe yüzde 4,5 ve inşaat sek-
töründe yüzde 1,2 arttı. Türkiye 
İstatistik Kurumu, aralık ayına 
ilişkin hizmet, perakende ticaret 
ve inşaat güven endekslerini 
açıkladı. Buna göre, mevsim et-
kilerinden arındırılmış güven 
endeksi aralıkta aylık bazda hiz-
met sektöründe yüzde 1,7, pe-
rakende ticaret sektöründe yüz-
de 4,5 ve inşaat sektöründe yüz-
de 1,2 yükseldi. 

Mevsim etkilerinden arındı-
rılmış hizmet sektörü güven en-
deksi kasımda 118,1 iken aralıkta 
120,1 değerini aldı. Hizmet sek-
töründe geçen aya göre, son 3 
aylık dönemde iş durumu yüzde 
1,5, son 3 aylık dönemde hiz-
metlere olan talep yüzde 1,3, 
gelecek 3 aylık dönemde hiz-
metlere olan talep beklentisi 
yüzde 2,4 arttı. 

Mevsim etkilerinden arındı-
rılmış perakende ticaret sektörü 
güven endeksi kasımda 121,9 
iken bu ay 127,5’e çıktı. Pera-
kende ticaret sektöründe geçen 
aya göre, mevcut mal stok sevi-
yesi yüzde 0,1 azalırken, son 3 
aylık dönemde iş hacmi-satışlar 
yüzde 3,2, gelecek 3 aylık dö-
nemde iş hacmi-satışlar beklen-
tisi yüzde 9,6 yükseldi. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış inşaat 
sektörü güven endeksi geçen ay 
91,6 iken bu ay 92,6 oldu. İnşaat 
sektöründe geçen aya göre, alı-
nan kayıtlı siparişlerin mevcut 
düzeyi yüzde 3,9 azalırken, ge-
lecek 3 aylık dönemde toplam 
çalışan sayısı beklentisi alt en-
deksinde ise yüzde 5,4’lük artış 
kaydedildi. (AA) 

BUYSAD Dernek Başkanı Coşkun 
Dönmez, işçilik maliyetlerinin sektörlere 
göre değişiklik gösterdiğini belirterek, 
emek yoğun sektörlerden başlıcası olan 
endüstriyel yemek sektöründe bile işçilik 
maliyetlerinin gider kalemlerinde ortalama 
yüzde 25’i geçmediğini ifade etti. Başkan 
Dönmez, üretimde ağırlıklı olarak makine 
kullanan, ham madde ve genel giderleri 
ise bir süredir sabit olan sektörlerde ise 
maliyet artışının daha az olacağını sa-
vundu. Buna rağmen asgari ücret artışı 
bahane edilerek ürün fiyatlarına yapılan 
fahiş fiyat artışlarına tepki gösteren Dön-
mez, “Yeni açıklanan asgari ücretin ma-
liyetlerinde yüzde 13, son üç aylık en-
flasyonun yüzde 15 ve genel giderlerinin 
ise yüzde 5 artışa yol açtı. Toplamda 
yüzde 33’lük bir maliyet artışımız söz 
konusu. Buna göre 2023 yılının ilk üç 
ayında menü fiyatlarımıza yüzde 33 zam 
olacağını tahmin ediyoruz. 35 lira civa-
rında olan 4 kap yemekten oluşan me-
nülerimizi 45 lira olarak güncelleyeceğiz. 
Defalarca ifade ettiğim üzere endüstriyel 
yemek sektöründe emek çok yoğundur. 
Üstelik salgın dönemi ve savaş yüzünden 
gıda fiyatları aşırı yükseldi. Ancak hesap 
ortadadır. Tüm artış oranımız şu an için 
yüzde 33 düzeyindedir. Bu yüzden, önü-
müzdeki 3 ay için menü fiyatı artış ona-
ranımız bununla sınırlı olacak. Elbette 
bu mönülere ekmek, salat-bar, yoğurt 

gibi hizmetlerin de ilave edilmesi halinde 
fiyatlarımız 60 veya 70 lira bandına çı-
kacaktır” dedi. 

“EMEK YOĞUN OLMAYAN  
SEKTÖRLERDE MALİYET  
ARTIŞI SINIRLIDIR” 
Deterjan, ambalaj, kuru gıda, süt ve 

süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi hizmet 
üretmeyen sektörlerde ise işçilik giderle-
rinin yüzde 10’un altına olduğuna vurgu 
yapan Coşkun Dönmez, “Son dönemde 
enerji ve akaryakıt fiyatlarının dolar ba-
zında aşağı yönlü seyir izlediğini, dövizin 
ise uzunca bir süredir sabit kaldığını ifade 
etti. Buna rağmen söz konusu sektörlerin 
asgari ücret artışını fırsata çevirmek 
çabası içinde olduklarını üzülerek görü-
yoruz. Endüstriyel yemek sektörünün 
diğer kalemleri ise ambalaj ve deterjandır. 
Bu ürünleri almaya kalktığımızda yüzde 
35 hatta 50 oranında fiyat geçişleri ol-
duğunu görüyoruz. Bu doğru değil ve 
fırsatçılıktır. Biz buna izin veremeyiz. 
Maliyetlerimizin haksız şekilde arttırıl-
masını doğru bulmuyoruz. Sektör olarak 
tepkimizi ortaya koyuyoruz ve devletin 
ilgili birimlerinin bu konuda harekete 
geçmesini bekliyoruz” diye konuştu. (İHA)

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu 
(MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, AA 
muhabirine, motorlu araç sektörünün bu 
yıl ki performansına ilişkin değerlendirmede 
bulundu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, ocak-kasım döneminde 
ikinci el araç piyasasında otomobil satışla-
rının geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 4,2 artarak 5 milyon 631 bin 862, 
toplam araç satışlarının ise yüzde 6,9 artışla 
8 milyon 457 bin 722 olduğunu aktaran 
Erkoç, 11 aylık dönemlere göre satış-
ların minibüste yüzde 0,8, otobüste 
yüzde 0,3 gerilediğini, pazar payı 
düşük araçlardan motosiklette yüzde 
39, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,6, 
traktörde yüzde 10,7 kamyonette 
yüzde 6,2, kamyonda ise yüzde 
5,1 artış gösterdiğini söyledi. 
Erkoç, ikinci el piyasada 
yılın ikinci çeyreğinde 
kaydedilen yüksek oranlı 
artışların ardından, tem-
muzdan sonra daralma 
yaşandığına dikkati çekerek, 
otomobil satışlarının geçen 
yılın aynı aylarına göre tem-

muzda yüzde 7,8, ağustosta yüzde 12,9, 
eylülde yüzde 20,7 ve kasımda yüzde 28,7 
gerilediğini bildirdi. 

“İkinci el araç piyasası, 2022’de sıfır 
araca kıyasla görece daha iyi bir yıl geçirdi.” 
diyen Erkoç, pazar büyümesinin ise yılın 
11 ayı itibarıyla düşük kalsa da yılbaşına 
doğru artış eğilimine geçtiğini dile getirdi. 
Erkoç, aralıkta ikinci el araç piyasasında 
gözle görülür bir hareketlenme olduğuna 
işaret ederek şöyle konuştu: “2022 yılının 
son günlerinde, ikinci el otomobil piyasasında 
belli bir canlanma yaşandı. Sıfır araçlarda 
ÖTV matrah indiriminin umulan ucuzlamayı 
yaratmaması ve devam eden arz sıkıntısı 
bunda etkili oldu. Özellikle ekim, kasım 
dönemindeki düşüşler yılbaşına doğru yerini 
yoğun bir talebe bıraktı, ikinci el araca yö-
nelişte gözle görülür bir artış kaydedildi.” 

Erkoç, yüksek kredi faizleri ve vadelerin 
kısalığı nedeniyle finansmana erişim güç-

lüklerinin, ikinci el araç piyasasına olum-
suz yansıdığını vurgulayarak, sıfır araç-
larda ÖTV indirimi beklentisinin yol 
açtığı bekleme eğiliminin de özellikle 

yılın ikinci yarısında satışları fren-
lediğini anlattı. Sıfır araçta so-
runlar çözülmedikçe ikinci elde 
fiyatların yükselmeye ve piya-
sanın daralmaya devam edeceği 
beklentisini ifade eden Erkoç, 

sektörün canlanması için banka 
faiz oranlarının düşürülmesi ve 

vade sayılarının artırılması gibi 
daha kalıcı çözümler gerektiğini 
sözlerine ekledi. (AA)

Müstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut 
Asmalı, Türkiye ekonomisine ilişkin 
2022 yılı değerlendirmelerini ve 2023 
yılına ilişkin öngörülerini anlattı. Ko-
vid-19 salgınının 2020 yılında bütün 
dünyayı etkisi altına aldığını ve bu süreçte 
küresel ekonominin yüzde 3 küçüldüğünü 
ifade eden Asmalı, bu dönemde mevcut 
imalat potansiyeli, esnek üretim kap-
asitesi ve büyük piyasalara yakınlığını 
avantaja çevirmeye başaran Türkiye eko-
nomisinin ise yüzde 1,9 büyüyerek salgın 
sürecini en az hasarla atlatmayı başar-
dığını söyledi.  

Çin haricinde 2020’yi pozitif büyüme 
ile kapatan yegane G20 ülkesi olan Tür-
kiye’nin, bu performansını geçen yıl da 
sürdürerek yüzde 11,4 büyüdüğüne dik-
kati çeken Asmalı, şunları kaydetti: “Bu 
motivasyonla girdiği 2022 yılında da 
güçlü büyüme performansını sürdüren 
Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 7,5 büyüdükten sonra ikinci çey-
rekte ivmesini artırmış ve bu dönemde 
yüzde 7,7 büyümüştür. Üçüncü çeyrekte 
ise nispi bir ivme kaybı yaşayan Türkiye 
ekonomisi, söz konusu yavaşlamaya kar-
şın yüzde 3,9 büyümeyi başardı ve pozitif 
büyüme eğilimini üst üste 9’uncu çeyreğe 
taşımıştır. Böylece pandemi sonrası sü-
recin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz 
etkilerinin sürmesi, bilhassa enerji ve 
gıda fiyatları üzerinden küresel enflasyon 
tehlikesinin iyice gün yüzüne çıkmasının 

yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının ar-
dından yeni bir şok yaşayan küresel eko-
nomik konjonktür, Türkiye ekonomisinin 
güçlü büyüme performansını sürdür-
mesini engelleyememiştir. Yüksek sey-
reden jeopolitik risklere ve yavaşlayan 
küresel ekonomiye rağmen Türkiye eko-
nomisi; dinamik ve esnek yapısı sayesinde 
dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde 
büyümeyi başardı ve dış şoklara karşı 
bağışıklığını ne denli güçlendirdiğinin 
de bir ispatı olmuştur.” 

“2023’TE ENFLASYON 
 ÇOK DAHA OLUMLU  
BİR SEYİR İZLEYECEK” 
Mahmut Asmalı, Türkiye ekonomi-

sinin, yılın üçüncü çeyreğinde önceki 
çeyreklere kıyasla gözle görünür bir şe-
kilde ivme kaybetmesinde küresel kon-
jonktürün etkisinin hissedildiğini ifade 
etti. Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı 
olan AB ülkelerinde ekonomik aktivitenin 
ciddi şekilde yavaşlamasının üçüncü çey-
rekte ihracat artışının hız kaybetmesine 
ve böylece sanayi üretiminin de yavaş-
lamasıyla sonuçlandığını aktaran Asmalı, 
“Bu gelişmeler neticesinde büyümeye 
katkısı yılın ilk çeyreğinde 3 puan, ikinci 
çeyreğinde ise 2,7 puan olan net dış 
talep; üçüncü çeyrek büyümesine 0,7 
puan katkı vermiştir. İç talep ise yılın 
üçüncü çeyreğinde büyümenin lokomotifi 
olmuş ve büyümeye 13,1 puanlık katkı 
vermiştir.” dedi.  

Üst üste aldığı faiz indirimlerine ge-

rekçe olarak ekonomideki ivme kaybını 
işaret eden Merkez Bankası politikasının, 
iç talep yönüyle karşılığını aldığını vur-
gulayan Asmalı, şöyle devam etti: “Bu 
yılın sonu itibarıyla küresel çapta en-
flasyonun tepe noktasına erişeceği ve 
akabinde düşmeye başlayacağına dair 
beklentiler ön plana çıkmaktadır. Enerji 
ve gıda fiyatları geçen seneye kıyasla 
halen yüksek seviyelerde olmasına rağ-
men fiyatlardaki artış hızının yavaşla-
masıyla 2023 yılının 2022 yılından çok 
daha olumlu bir seyir izlemesini bekli-
yoruz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda 
enflasyonun inişe geçmesiyle birlikte 
tesis edilecek makroekonomik istikrar, 
Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik he-
deflerine ulaşmasına destek olacaktır.” 
Son açıklanan verilerin üçüncü çeyrekte 
ivme kaybeden Türkiye ekonomisinin, 
yılın son çeyreği itibarıyla yeniden hız 
kazanacağına işaret ettiğini aktaran As-
malı, ekim ayına ilişkin ihracat ve sanayi 
üretimi artışlarının yanı sıra toplam is-
tihdamda kaydedilen artışların da son 
çeyrekte ekonomik aktivitede canlılığın 
artırmasını göstermesi açısından önemli 
olduğunu söyledi. 

“DÜNYA ORTALAMASININ  
ÜZERİNDE BİR BÜYÜME  
PERFORMANSI YAKALAYACAĞIZ” 
MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, sa-

nayi üretiminde 2021 boyunca süren 
yıllık bazlı artış eğilimi 2022 yılında da 
sürdüğünü ve ekim ayı itibarıyla üst 

üste 28’inci ayına ulaştığını belirterek, 
sanayi üretimindeki yıllık bazlı artışların 
sürmesinin imalat sanayisinin üretim 
potansiyelini göstermesi bakımından ol-
dukça olumlu bir gösterge olduğunu 
vurguladı. Sanayi üretiminde yıl genelinde 
olumlu görünümün sürmesinin iş gücü 
verilerine de olumlu yansıdığını ifade 
eden Asmalı, şunları kaydetti: “MÜSİAD 
olarak yılın ilk 9 aylık döneminde önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 ora-
nında büyüyen Türkiye ekonomisinin 
bu motivasyonla gireceği 2023 yılında 
da üretim, ihracat ve istihdam odaklı 
büyüme sürecinin devam edeceğine olan 
inancımız tamdır. Nitekim son yaşanan 
gelişmeler de Türkiye Ekonomi Mode-
li’nin meyvelerini yavaş yavaş vermeye 
başladığını göstermektedir. Ayrıca, Rus-
ya-Ukrayna savaşı ile ilgili risklerde bir 
artış gözlemlenmez ise bilhassa 2023 
yılının ikinci çeyreği itibarıyla küresel 
ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya 
başlaması söz konusu olacaktır. Böylece 
2023 yılında sanayi ve ihracat rakamla-
rının Türkiye’de büyümeye destekleyici 
yönde daha fazla etki edeceğini öngö-
rüyoruz. Türkiye ekonomisi yıllık bazlı 
pozitif büyüme sürecini son çeyrekte de 
sürdürecek, 2021’de olduğu gibi 2022’nin 
de en iyi büyüyen ülkelerinden biri olacak 
ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 
da dünya ortalamasının üzerinde bir 
büyüme performansı yakalayacaktır.” 
(AA)

Bakan Muş’tan 
zincir marketlere 
zam uyarısı  

Ticaret Bakanı Muş, Türki-
ye’de en fazla şubeye sahip 4 ulu-
sal zincir marketin üst yönetici-
leriyle bir araya geldiklerini be-
lirterek, “Asgari ücret zammı son-
rası etiket fiyatlarıyla ilgili uya-
rılarda bulunduk.” dedi. Ticaret 
Bakanı Mehmet Muş, Türkiye’de 
en fazla şubeye sahip 4 ulusal 
zincir marketin üst yöneticileriyle 
bir araya geldiklerini belirterek, 
“Asgari ücret zammı sonrası etiket 
fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bu-
lunduk. Piyasa düzenini ve işle-
yişini bozmaya dönük haksız fiyat 
artışlarına asla müsaade etme-
yeceğiz.” ifadelerini kullandı. Ba-
kan Muş, Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımda, Türkiye’de 
en fazla şubeye sahip 4 ulusal 
zincir marketin genel müdürle-
riyle görüştüklerini bildirdi. 

Migros Üst Yöneticisi (CEO) 
Özgür Tort, A101 CEO’su Cem 
Maltaş, ŞOK CEO’su Uğur De-
mirel ve BİM CEO’su Galip Ay-
kaç’ın katıldığı toplantıya ilişkin 
bilgi veren Muş, “Asgari ücret 
zammı sonrası etiket fiyatlarıyla 
ilgili uyarılarda bulunduk. Piyasa 
düzenini ve işleyişini bozmaya 
dönük haksız fiyat artışlarına 
asla müsaade etmeyeceğiz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Muş, 
Ticaret Bakanlığı olarak saha de-
netimlerini yoğun şekilde sür-
dürdüklerinin altını çizerek, hak-
sız fiyat artışlarıyla mücadelede 
ellerindeki tüm denetim imkan-
larını sonuna kadar kullanmakta 
kararlı olduklarını vurguladı. (AA)

Güven endeksi 
yükseldi 

Asmalı: “2023’te 
sanayi ve ihracatla 
daha da çok 
büyüyeceğiz”
MÜSİAD Başkanı Asmalı, “2023 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 
küresel ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlaması söz 
konusu olacaktır. 2023’te sanayi ve ihracat rakamlarının 
büyümeye destekleyeceğini öngörüyoruz.” dedi.

MASFED Genel Başkanı  
Erkoç, ikinci el araç  
piyasasının bu yıl sıfır araca 
kıyasla daha iyi bir yıl 
geçirdiğini belirterek, “Yılbaşına 
doğru yerini yoğun bir talebe 
bıraktı, ikinci el araca yönelişte 
gözle görülür bir artış 
kaydedildi.” dedi.

Asgari ücrete gelen zammı fırsat 
bilen bazı sektörlerin ürün 
fiyatlarında yüzde 35 ile 50 
arasında değişen oranlarda zam 
yaptıklarına dikkat çeken Bursa 
Yemek Sanayicileri Derneği 
(BUYSAD) fırsatçılık yapmak 
isteyenlere tepki gösterdi.

İkinci el oto pazarı yılbaşına 
doğru canlandı

BUYSAD asgari ücret zammı 
fırsatçılarına tepki gösterdi  
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BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR 
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ- 

NİLÜFER SAĞLIK BAKANLIĞI  
BAKAN YARDIMCILIKLARI

17 KALEM PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sa-
dece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.   
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                    : 2022/1452383 
1- İdarenin 
a) Adı                                                 : AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-NİLÜFER SAĞLIK  
                                                           BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI 
b) Adresi                                            : Beşevler Mah. Beşevler Cad. 103 16110 NİLÜFER/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası              : 2244523394 - 2244519126 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu hizmet alımın 
a) Adı                                                 : 17 KALEM PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI 
b) Niteliği, türü ve miktarı                  : 17 KISIM 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      : BURSA NİLÜFER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 
ç) Süresi/teslim tarihi                         : İşe başlama tarihi 10.01.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023 
d) İşe başlama tarihi                          : 10.01.2023 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 03.01.2023 - 10:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)             : Bursa Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
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 bilgileri. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya ye-
minli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edi-
len bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
İsteklilerin teklif verdikleri kısımlar için Kamu ve Özel Sektör de gerçekleştirdikleri bakım ve 
onarım işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP 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, kısmı teklif verilebilir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 
38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
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AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen, AK Parti 
Sosyal Politika Birimi Başkanları Toplantısı’na katılan 
Yanık, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ailesi 
olarak teşkilatlarıyla birlikte omuz omuza çalıştıklarını, 
tüm bakanlıkların birlikte neler yapılabileceğini de-
ğerlendirdiklerini söyledi. Bakanlık olarak yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgi veren Yanık, sosyal hizmetler 
ile sosyal politikalar oluşturmaya yönelik faaliyetleri 
bulunduğunu ifade etti. “Vakıf medeniyetinin çocukları” 
olduklarına işaret eden Yanık, “O kültürün bir uzantısı 
olarak, o kültürü ihya eden bir siyasi hareket olarak, 
AK Parti iktidarlarında, ilk günden itibaren sosyal 
hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerinin öne çıkan 
başlıklar içinde olduğunu görmek mümkündür.” diye 
konuştu.  

Devlet bakımında olması gerekmeyen durumlarda 
ekonomik ve sosyal desteklerle çocukların, ailelerinin 
yanında kalmasına özen gösterildiğini belirten Yanık, 
“150 bin çocuğumuzu ailesinin yanında destekliyoruz. 
Bu desteği vermesek bu çocuklar okuldan uzaklaşacak, 
sağlık hizmeti alamayacaklar. Kız çocuklarının okul-
laşma oranı, AK Parti iktidarları döneminde, özellikle 
geçtiğimiz dönem itibarıyla ortaöğretimde erkek ço-
cuklarını geçti. Türkiye tarihinde ilk kez kız çocuklarının 
okullaşma oranı, erkek çocuklarını geçti. Bu çalışmalar 
sayesinde oldu bu.” bilgisini verdi. 

Yanık, anaokulu desteğinin de önemine işaret 
ederek, “Bir çocuk ne kadar erken eğitim sistemine 

girerse o kadar uzun kalıyor. Ne kadar uzun kalırsa 
eğitim süreçlerini tamamlıyor.” dedi. Çocuk Evleri’ne 
ilişkin de Yanık, “Üç olan çocuk evi sitesi sayısını 
bugün 113’e yükselttik. 2002’de hiç olmayan çocuk 
evi ise şu anda 1091. Ayrıca çocuk destek merkezlerimiz 
var. Ayrıca bu sene itibarıyla ihtisaslaştırılmış çocuk 
evleri sitelerine başladık. Bunun anlamı şu, suça sü-
rüklenen ya da suç mağduru çocukların daha özellikli 
desteklenmesini istedik. Çocuk evlerinde ve diğer 
kuruluşlarımızda yaklaşık 14 bine yakın çocuğumuz 
devlet korumasından yararlanıyor.” diye konuştu. 

Bakan Yanık, 2021 ve 2022’nin bilimsel araştır-
malar açısından oldukça zengin olduğunu, Türkiye 
Aile Yapısı Araştırması’nın yapıldığını hatırlatarak, 
bu araştırmayla, en öncelikli konu olan aileye ilişkin 
verilerin elde edilebildiğini söyledi. Geleceğe yönelik 
projeksiyon geliştirilebilmesi için yıllar içerisinde aile 
yapısındaki tüm değişikliklerin ortaya konulabilmesi 
gerektiğini belirten Yanık, buna ilişkin saha çalışmasının 
tamamlandığını, analiz çalışmaları sonrasında bilgilerin 
paylaşılacağını söyledi. 

Yanık, diğer araştırmalar hakkında da bilgi vererek, 
madde bağımlılığı konusunda 
dünya genelinde çok ciddi 
bir mücadele yürütüldüğü-
nü, Türkiye’nin de bu ko-
nuda önemli çalışmalara 
imza attığını bildirdi. Üni-
versite gençliğinin profilinin 
belirlenmesi için de bir araş-
tırma yapıldığını dile ge-
tiren Yanık, “Üniver-
site gençliğimizde 
varsa bu konularda 
sıkıntı, bunların 
önünün alın-
ması gereki-
yor.” diye ko-
nuştu.  (AA)

Memleket Partisi Genel Baş-
kanı Muharrem İnce, Edirne 
Atatürk Kültür Merkezi’nde dü-
zenlenen etkinlikte, partisinin 
Edirne İl Başkanlığınca düzen-
lenen ‘Gençlerle Buluşma’ prog-
ramına katıldı. Gençlerin soru-
larını yanıtlayan İnce, henüz 
adayını açıklamayan 6’lı masayı 
eleştirdi. Memleket Partisi Genel 
Başkanı Muharrem İnce, “Cum-
hurbaşkanı olacak kişi çıkar ben 
adayım der. Şu ana kadar Mu-
harrem İnce’den başka böyle 
bir aday çıkmadı. Çıkaracakları 
adayın adı kirlenmiyor gibi şeyler 
de ucuz numara. 20 yıldır Cum-
hur Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın adı kirlenmiyor da, 
şimdi onlar çıkarınca mı 
kirleniyor. Aday erken 
açıklanırsa lekelenirmiş. 
Yahu Erdoğan 20 yıldır 
ortada lekelenmiyor. 
Eğer 3 ayda lekele-
niyorsa sen de za-
ten lekeli bir aday 
bulmuşsun demek-
tir. Muharrem İnce çık-
tı, 51 günde lekelendi mi, 
Hayır. Birisi çıkıyor diyor ki 
Ergenekon ve Balyoz’u ye-
niden açacağız diyor. Öbürü 

diyor ki, açmayacağız. Biri diyor 
ki İstanbul Sözleşmesi’ni imza-
layacağız. Öbürü diyor ki im-
zalamayacağız. Biri Libya tez-
keresine evet diyor, diğeri hayır 
diyor. Biri Cem Evleri’nin hukuki 
statüsünü tanıyor, diğeri tanı-
mıyor. 6 benzemez var. Ortada 
bir aday yok, bir duruş yok, bir 

ilke yok” şeklinde 
k o n u ş t u . 

(İHA)

İnce 6’lı masayı eleştirdi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale 
Milletvekili Bülent Turan, Fransa’da 
yaşanan terör olaylarını değerlendirerek, 
Fransa’ya, “Bahçenizde affedersiniz kuduz 
bir köpek beslerseniz, bir gün sizi 
ısırdığında şaşırmayacaksınız” dedi.

“Kuduz köpek 
beslerseniz, 
ısırdığında  
şaşırmayacaksınız” 

“Kuduz köpek 
beslerseniz, 
ısırdığında  
şaşırmayacaksınız” 

PKK’lıların saldırılarıyla zor günler 
yaşayan Fransa’ya Turan’dan yanıt: 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bir 
süre önce Reuters’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan aleyhine çalışacak gazeteci arandığı yönünde 
bir ilan verdiğini belirterek, “Bundan bir süre önce 
büyük bir haber ajansı olan Reuters, Erdoğan 
aleyhine çalışacak gazeteci arıyorum diye haber 
verdi. Adam ilan verirken gazeteci demiyor, ‘Erdoğan 
aleyhine çalışacak gazeteci’ diye söylüyor. Gazeteci 
ararsınız ama ‘Erdoğan aleyhtarı gazeteci’ derseniz 
bunun adı gazetecilik değil provokasyondur. Bu 
yanlıştır. Basın ahlakı bu değil. Siyasi etik bu değil. 
Meslek adabı bu değil. Bunlar yanlış işler. O yüzden 
diyoruz ki iş ilanı verirken ki ayarı aslında Türkiye 
aleyhtarlığı demek. Oradaki Erdoğan bir siyasi figür 
ama temsil ettiği anlam Türkiye demek. Adam Tür-
kiye’de ekonomisini kötülemek için. Türkiye’ye 
yatırım önüne geçmek için özel haber yapacak mu-
habir arayacak kadar saçmalayabiliyor. O yüzden 
diyorum, içeride kavga edelim. Ama dışarıdaki bu 
yanlışlara karşı 85 milyon omuz omuza yapılan 
yanlış dememiz lazım, dik durmamız lazım. Bu 
Reuters meselesi önemli mesele, çok kıymetli mesele 
aslında.” dedi. 

Fransa’da yaşanan gelişmelere değinen AK Parti 
Grup Başkanvekili Bülent Turan, Fransa’da Ahmet 
Kaya Kültür Merkezi’ne yapılan saldırıyı hatırlatarak, 
sözlerine şöyle devam etti: “Fransa’da hepiniz gör-
dünüz. Ahmet Kaya Kültür Merkezi’ne ırkçı bir 
hasta adamın saldırısıyla ortaya çıkan bir sokak ha-
reketleri süreci başladı. Irkçılığa da, yağmacılığa da 
karşıyız. Ama faaliyet belli ki ırkçılık. Ama PKK’nın, 
PYD’nin oradaki yandaşları polislere saldırdılar. 
Camları, dükkanları yıktılar, parçaladılar. Bizim Gezi 
eylemleri gibi eylemleri orada görmeye başladık. 
Şunu demeye çalışıyorum. Bahçenizde affedersiniz 

kuduz bir köpek beslerseniz, bir gün sizi ısırdığında 
şaşırmayacaksınız. Hep demedi mi Sayın Erdoğan, 
‘Ey Avrupa, senin teröristin, benim teröristim olmaz. 
Terör insanlık suçudur, yapmayın’ demedi mi. PYD, 
PKK, Suriye sınırında terör devleti kurarken, tünel 
kazarken, Fransa başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri, 
o bölgeye beton, çimento göndermedi mi. Siyasi 
destek vermedi mi. Propaganda imkanı vermedi 
mi. Hep ‘yapmayın’ dedik. Yapmayın dediğimiz 
bugün ayaklarına dolandı. O yüzden terör gibi me-
selelerde herkesin eşit mesafede olması, tavır koyması 
gerekir diye düşünüyorum.” 

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in ve-
killiği ‘devamsızlık’ nedeniyle düşürülmesine ilişkin 
de konuşan Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Geçen 
hafta mecliste bir oylama yapıldı. Kandil’de terö-
ristlerle, silahlarla fotoğrafı olan bir sözde vekil 
meclisteki dokunulmazlığının kaldırmasıyla beraber 
yargılama süreci başladı. Yargı kendi görevini yapacak. 
Beraat mı verir, ömür boyu mahkumiyet mi verir, 
ne verir yargı konuşsun. Ama oturduk dedik ki, 
‘Böyle bir insan, Türkiye’nin Büyük Millet Meclisi’ne 
yakışmaz’ dedik. Devamsızlığından dolayı da ‘vekilliği 
düşürülsün’ dedik. Takip ettiniz bu oylama yapıldı. 
Oylama yapılırken, AK Parti, MHP ve İYİ Parti ‘evet 
teröristle fotoğraf veren, dağda gezen, meclise gel-
meyen, devamsızlığı olan bu insanın vekilliği düşsün’ 
dedi. Benim İYİ Parti’ye de teşekkür borcum var. 
Ama iyi olmak yetmez. İyi olmak, kötülerden de 
uzak durmayı gerektirir. Kendi ortağı olan CHP, 
‘hayır düşmesin’ oyu verdi. Teröristle fotoğrafı olan 
o kişinin devamsızlığına ‘görmeyelim, duymayalım, 
devam etsin’ dedi. Buna isyanım var. Hani terör 
konusunda, uluslararası ilişkiler konusunda hep 
beraber olacaktık?” dedi. (İHA)

Yanık: “Kız çocuklarının okullaşma 
oranı, erkek çocuklarını geçti” 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, AK Parti iktidarları 
döneminde, ortaöğretimde kız 
çocuklarının okullaşma oranının 
erkek çocuklarından fazla olduğunu 
bildirerek, “Türkiye tarihinde ilk kez 
kız çocuklarının okullaşma oranı, 
erkek çocuklarını geçti.” dedi.
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Teknolojinin gelişmesiyle bir-
likte sanal suçlarla da fiziksel suçlar 
kadar sık karşılaşılmaya başlanıyor. 
Siber saldırı ise en çok karşılaşılan 
sanal tehditlerden birisi oluyor ve 
para ya da bilgi kaybına neden ola-
biliyor. Saldırganlar halkanın en za-
yıfı olarak gördükleri ‘çalışanlara’ 
saldırarak, şirketin gizli bilgilerini 
elde ediyor. Şirketler güvenlik ön-
lemi aldığından çalışanlara ulaşıl-
ması daha kolay görülüyor.  

Siber güvenlik şirketi ESET, ku-
rumsal güvenlik zincirinin en 
önemli halkası olan çalışanları mer-
cek altına aldı. Hibrit çalışma döne-
minde artan güvenlik 
politikalarının çalışanlar üzerindeki 
etkisini inceledi, güvenlik yorgun-
luğu riskine dikkat çekti.  

ESET Uzmanlarına göre; ‘‘Çalı-
şanlar, genellikle kurumsal güvenlik 
zincirindeki zayıf halkalardan  biri 
olarak düşünülür. Bu nedenle BT 
güvenlik departmanları, içeriden 

gelebilecek riskleri de hafifletmeye 
çalışırlar. Çalışanların üzerindeki 
yük çok olduğunda ise beklenme-
yen hareketler sergileyebilirler ve 
bu da kurumun maruz kalabileceği 
siber risk ihtimalini arttırır. Bu 
durum “güvenlik yorgunluğu” ola-
rak bilinir ve dikkatsiz ve düşünce-
siz davranışlara yol açabilir. Firma 
çalışanları iş yerindeki güvenlik 
uyarıları, politika kuralları ve prose-
dürleri ile boş zamanlarında med-
yada gördükleri ihlal ve tehdit 
hikayeleri konusunda bombardı-
mana tutulduklarında yorgunluk 
hali hissedebilirler. Söz konusu gü-
venlik yorgunluğu, çaresizlik ve 
kontrol kaybı hisleriyle karakterize 
edilir. Çalışanlar bu durumu çok 
bunaltıcı bulup kurum politikasını 
bırakarak kendi bildikleri gibi hare-
ket etmeye başlayabilirler. Aynı za-
manda bir teslimiyet hissi de 
oluşabilir. Bu ihlallerin oluşmayaca-
ğını düşünüp tüm bu stresli güven-

lik uyarılarını göz ardı edebilirler. 
Güvenlik yorgunluğuyla mücadele 
etmek için kullanıcıların alması ge-
reken karar miktarı sınırlandırıla-
rak hibrit çalışmaya yönelik koruma 
ve üretkenlik dengesini tekrar ayar-
lanmalı. Daha sorunsuz bir güven-
lik sağlanmalıdır. 2020 yılında 
kitleler halinde ve hızlı bir şekilde 
evden çalışmaya geçilmesi birçok 
kurumda düşünmeden gerçekleşti-
rilen eylemlere neden olurken BT 

departmanları da çalışanlara yöne-
lik yeni kurallar getirerek kurumla-
rın riske maruz kalmalarını 
kısıtlamaya çalıştı. Salgının sonu-
cunda hibrit işyeri kavramı doğar-
ken güvenlik yorgunluğu riskini 
azaltmayı da hesaba katarak bu kı-
sıtlamaları tekrar gözden geçirmeli-
yiz. Siber riski en aza indirme 
gerekliliği ile birlikte çalışanların ih-
tiyaçlarına da daha iyi bir denge 
sağlayan politikalar tasarlanmalıdır.  
Kullanıcıların güvenlik ile ilgili al-
ması gereken karar miktarını sınır-
layın. Mümkün olduğunca uç 
noktalarınızı uzaktan yönetin. Bu; 
otomatik yazılım yaması, uzaktan 
güvenlik yazılımı kurulumu ve diz-
üstü bilgisayarlar ile diğer cihazla-
rın yönetimi anlamına gelir. Ağ 
savunmasını ihlal ederken tehdit-
leri yakalamak ve kontrol altına 
almak için arka planda algılama ve 
yanıt hizmetlerini çalıştırmak da 
bunlar arasında yer alır.’’ 

ESET Uzmanları da konu ile il-
gili şu uyarılarda bulundu: ‘‘Şifre 
yöneticileri, biyometrik çok fak-
törlü kimlik doğrulama ve tek otu-
rum açma ile birlikte kullanıcıların 
göstereceği çabayı en aza indirirken 
gelişmiş oturum açma güvenliğini 
destekleyin ve hatta zorlayın. Kulla-
nıcılara arka arkaya gönderdiğiniz 
güvenlik mesajlarının miktarını az-
altın. Davranış değişikliğini sağla-
mak için 10-15 dakikalık daha kısa 
oturumlar ile gerçek simülasyon ve 
oyunlaştırmalar içeren, daha keyifli 
güvenlik farkındalık eğitimleri dü-
zenleyin.’’ 

Siber saldırıların büyük kısmı 
şüpheli bağlantılar üzerinden sağla-
nıyor. Kişilerin bilmediği kişilerden 
gelen mailleri açmaması, dosyaları 
indirmemesi önem taşıyor. Ancak 
unutmamalısınız ki tanıdığınız kişi-
lerin cihazlarının ele geçirilerek bu 
adresler üzerinden de mail gönde-
rilme ihtimali de bulunuyor.

İzzettin 
KARTAL

Çalışanlar  
yoruldu,  

saldırganlar 
bıkmadı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, bu sene özel sektöre 5,7 
milyar liralık asgari ücret desteği 
verdiklerini belirterek, “2023 yılında 
ise bu destek 10 milyar lirayı geçecek.” 
dedi. Varank, TOBB Konferans Salo-
nu’nda Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen 
“OSB’nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni”ne 
katılarak bir konuşma yaptı. Asgari ücrete, emekçiler 
ve işverenlerin penceresinden büyük bir hassasiyetle 
yaklaştıklarını ve ortak bir dengeyi gözetmeye ça-
lıştıklarını bildiren Varank, “Malumunuz önümüz-
deki aylarda enflasyon, hızla bir düşüş eğilimine 
girecek. Evet, burada bir baz etkisi olsa da bu en-
flasyonla mücadelede sonuç aldığımız gerçeğini 
değiştirmiyor. Dışsal yeni şoklarla karşılaşmadığımız 
takdirde, enflasyonda beklentilerin de aşağı yönlü 
olmasını öngörüyoruz. Dolayısıyla asgari ücrette 
yapmış olduğumuz yüksek oranlı zam, enflasyondaki 
düşüşün de eşlik etmesiyle, vatandaşlarımızın alım 
gücünü çok daha fazla iyileştirecek. Bundan hiç 
kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi, beklenmedik 
bir tabloyla karşılaşılması durumunda, Hükümetimiz 

asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da asla 
çekinmeyecektir.” diye konuştu. Varank, bu süreçte, 
işverenlerin yüklerini hafifletecek tedbirleri almaya 
devam edeceklerini aktararak, “Bakınız bu sene 
özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde 

bulunduk. 2023 yılında ise bu destek 10 milyar 
lirayı geçecek. Bu da olaylara tek yönlü 

bakmadığımızın en güzel göstergesi.” 
ifadelerini kullandı. 

Organize sanayi bölgelerine (OSB) 
yönelik son rakamlar konusunda da 
bilgi veren Varank, sözlerini şöyle sür-

dürdü: “2002 yılında ülkemizde 192 
OSB varken, son 20 senede 156 yeni OSB 

kurduk ve toplam sayıyı 348’e çıkarttık. 
Burada 2022 yılına çok özel bir parantez açayım. 
Bakınız, bu sene 16 yeni OSB kuruldu. Bu ne 
demek biliyor musunuz? OSB Kanunu çıktığından 
bu yana, en fazla OSB 2022 yılında kuruldu. Bu 
bir rekordur. Yine Yatırım Programı’nda yer alan 
OSB projelerine, bu sene 2 milyar liraya yakın har-
cama yaptık. Bu da bir başka rekor, OSB’lere en 
fazla ödeneği 2022 yılında kullandırdık. Ümit edi-
yorum ki bu rekorları da aşmak yine bizlere, AK 
Parti hükümetlerine nasip olacaktır. 2002 öncesi 
40 yıllık dönemde OSB’lerdeki parsel sayısı sadece 
30 bin civarındaydı. Bugün artık OSB’lerimizde 
82 bin parsel bulunuyor. Üretimde bulunan parsel 
sayısını ise 5 kattan fazla bir artışla 11 bin parselden 
58 bin parsele çıkarttık. Bugün itibarıyla üretimdeki 
264 OSB’de yer alan parsellerin doluluk oranı 
yüzde 90 seviyesindedir.” (AA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, PKK terör örgütünü ülke günde-
minden çıkarmak ve bölgede barındığı 
değerlendirilen teröristleri etkisiz hale 
getirmek amacıyla “Eren Abluka Son-
bahar Kış-19 (Şırnak-Bestler Dereler) 
Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş 
Serkan Ünsal-1 Operasyonu” başlatıldı. 
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı 
koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma 

Komando Tugay Komutanlığı sevk ve 
idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, 
jandarma özel harekat (JÖH), jandarma 
komando ve güvenlik korucu timlerin-
den oluşan 470 personel ve 39 operas-
yonel tim görev alıyor. 

Operasyonun ilk gününde nokta 
istihbaratına dayalı olarak Şırnak-Mer-
kez ilçesi Bestler Dereler bölgesi kırsa-
lında icra edilen arazi arama tarama 
faaliyetinde 2 doğal mağara ve 10 sığı-
nak tespit edildi. Aramalarda, EYP dü-
zeneği, uzaktan komutalı EYP düzeneği, 
2 tüp, 2 kilogram gıda malzemesi ile 
çok miktarda yaşam ve giyim malzemesi 
ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler 
imha edilerek, sığınak ve barınaklar 
kullanılamaz hale getirildi. (AA)

Yaşadığı zorlu süreçte biran olsun kardeşini 
yalnız bırakmayan Ümit Bilici ise “Kardeşimin 
bu durumda olduğunu öğrenince Van’dan kalkıp 
geldim. İstanbul’a geldiğimde ne hastane yet-
kililerine ne de doktorlarına karşı bir zorbalığımız 
veya tepkimiz olmadı. Şiddete karşıyız. Dok-
torlara olan şiddeti kınıyorum. Ama insanın 
canına tak ediyor. Biz hakkımızı devletimizin 
adaletiyle aradık. Gereken yerlere şikayetlerde 
bulunduk. Kardeşim şu anda yürüyemiyor. Ne 
zaman yürüyeceği veya bir daha ayağa kalkabi-
lecek mi onu bile bilmiyoruz. O hastanenin 
bizim bu durumda olmamız umurlarında bile 
değil. Ben devletimden bu duruma bir el atmasını 
istiyorum” diye konuştu. Bilici’nin avukatı 
Türkan Demir, enjeksiyon işlemini gerçekleştiren 
doktor ve olayın yaşandığı hastane hakkında 
suç duyurusunda bulunduklarını “Burada iki 
ihtimal söz konusu, ya yanlış bir işlem kullanıldı, 
ya da hekim dikkatsizliği ve deneyimsizliği so-
nucu bu durum meydana geldi. Ancak olayın 
daha da vahim olan tarafı ise yaşananlar son-
rasında hastanenin hiçbir sorumluluk almadan 
müvekkilimi yaka paça taburcu etmesi. Bizler 
soruşturma sürecinde yaşanan bu talihsiz du-
rumun aydınlatılacağını ve sorumluların tespit 
edileceğini umuyoruz” dedi.  

HASTANE AVUKATINDAN AÇIKLAMA 
Hastane doktorları konuyla ilgili açıklama 

yapmazken, vekil avukatları Talip Duman ise 
“Yaklaşık 6 ay önce düşme öyküsü olan hastanın 
bel ve sağ kalça ağrısı, kuyruk sokumunda ağrı 
şikayetleri sonucu medikal tedavi uygulanmış. 
Şikayetleri devam eden hasta önceki tıbbi uygu-
lama ve tedavilerde şifa bulamayınca hastanemize 
başvurmuştur. Hastaya sakral ganglion impar 
blokajı + sakroiliak enjeksiyon önerildi. Hasta 
21 Eylül 022 tarihinde servise yatırıldı. İşlem 
öncesi Fizik Tedavi ve Rehabiltasyon Birimi ile 
konsülte edildi. Hastada dorsal kifoz artışı lomber 
lordoz azalması koksiks palpasyonla hassas sağ 
sakroilak blok ve her iki piriformis gergin olduğu 
tespit edildi. Oturma simidi koksiks ve sakroilak 
enjeksiyonu önerildi. Gerekli önlemleri alınan 
hastaya 21 Eylül 2020 tarihinde lokal anestezi 
altında sağ sakroiliak enjeksiyon ve koksiks 
impar ganglion bloğu işlemi yapıldı. İşlem sonrası 
sağ bacağında uyuşma tarifleyen hastanın nö-
rolojik muayenesinde sağ ayakbileği dorsifleksi-
yonu 2/5 kas gücünde sağ diz ve kalça fleksiyonu 
3/5 kas gücünde kayıp tespit edildi. Hasta ve 
yakınlarına lokal anestetik maddenin etkisiyle 
bu durumun oluşabileceği bu durumun çoğun-
lukla geçici olduğu ve takip amaçlı yatışının 

devam edeceği bilgisi verildi. Takiplerinde bacak 
uyuşması devam eden hastaya sakroiliak MR 
çekildi. Hastanın MR görüntülemelerinde en-
jeksiyon bölgesinde kanama veya ödem tespit 
edilmedi. Hastaya prednol 4x250 mg İV ve 
benexol İV tedavisi başlandı. Hastanın takiplerinde 
şiddetli bel ve kalça ağrısı olduğu için medikal 
ağrı kesici ve kas gevşetici tedavileri başlandı. 
Narkotik analjezik tedavilerle ağrısı kontrol edil-
meye çalışıldı. Uyuşma şikayeti için oral Lyrica 
başlandı. DVT proflaksisi için clexane 1x0.6 baş-
landı. 26 Eylül 2022 tarihinde Bilateral alt eks-
tremite EMG yapıldı. Sağ siyatik sinirin peroneal 
dalında akut dönemde parsiyel akson hasarı 
tespit edildi. Kalça ve bel ağrısına yönelik kemik 
yapı görüntüleme amaçlı pelvis ve lomber BT 
çekildi. Hasta ve yakınlarına bilgi verilerek ileri 
bir merkezde tetkik tedavisinin devamı önerildi. 
Beyin Sinir ve omurga cerrahisi Anabilim Dalı 
Başkanlığı Doktoru Prof. Dr. Deniz Konya tara-
fından muayenesi yapılarak servise yatırılmış 
ve gerekli ağrı kesici tedavisi başlandı. Bu süreçte 
yaşanan bekleme ve transfer işlemleri bahane 
edilerek Göztepe Medikal Park Hastanesi yatışı 
süresince hasta ve yakınları sağlık çalışanlarına 
hakaretler etmiş, tedavi sürecini ve doktor hasta 
arası güven durumunu zedelemişlerdir” dedi. 

BEYAZ KOD ÇAĞRISI VE SORUŞTURMA YOK 
Tüm bu suç teşkil eden eylem ve söylemlere 

rağmen hasta ve yakınları hakkında Beyaz Kod 
çağrısı ve savcılık soruşturması yapılmadığını 
belirten Duman, “Hasta başka bir sağlık kuru-
luşuna başvurması önerilerek taburcu edilmiştir. 
Hasta ve yakınlarının doktor ve hemşirelerle 
diğer sağlık personeline yönelik hakaret ve teh-
ditlerine rağmen herhangi bir hakaret veya 
kendi ifadesi ile kovulma durumu yaşamamıştır. 
Bu tarz periferik sinir yaralanmalarında takip 
ve tedavi süreci uzun olduğu için hastanın ivedi 
bir tedavi yanıtı istemesi ve sürekli konuyla 
ilgili internet ve diğer ilgisiz branş hekimlerinden 
telefonla görüş alması da ayrıca tedavisinin ak-
samasına ve karışıklığa sebep olmuştur. Felç 
olmasına neden olacak herhangi bir işlem ve 
tedavi yapılmamıştır. Hasta tarafından yalan 
haberlere konu edilen tıbbi teşhis ve tedavi yu-
karıda belirtildiği şekilde uygulanmış olup bahse 
konu vakıanın hasta tarafından yargı sürecine 
taşınması nedeniyle tarafımızca da gerekli yasal 
süreçler başlatılacak ve hasta ve yakınları ile 
habercilik ilkelerine aykırı şekilde yanlı ve gerçek 
dışı haber yapan tüm medya kuruluşlarına 
karşı müvekkilimizin hakları yasal sınırlar içinde 
korunacaktır” şeklinde konuştu. (İHA)

Zırhlı askeri 
araç devrildi,  
6 asker yaralı    

Diyarbakır’da zırhlı askeri aracın 
devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı. 
Diyarbakır-Silvan kara yolunun Köp-
rübaşı yakınlarında zırhlı askeri araç 
devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 
asker yaralandı. 112 Acil Sağlık ekip-
lerince Diyarbakır Dağkapı Devlet 
Hastanesine kaldırılan yaralıların ha-
yati tehlikelerinin bulunmadığı öğ-
renildi. Kaza nedeniyle kara yolunda 
ulaşım kontrollü sağlanıyor. (İHA)

İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü 
PKK üyesinin daha ikna çalışmaları 
sonucu güvenlik güçlerine teslim ol-
duğunu bildirdi. Yılbaşından bu yana 
teslim olanların sayısı 124’e yükseldi. 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Em-
niyet Genel Müdürlüğünce yürütülen 
ikna çalışmaları neticesinde terör ör-
gütü PKK’dan kaçan 2 terör örgütü 
mensubunun daha güvenlik güçlerine 
teslim olduğu belirtildi. Teslim olan 
örgüt mensuplarının 1993 yılında 
terör örgütüne katıldığı vurgulanan 
açıklamada, teröristlerin Irak ve İran’da 
faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği 
vurgulandı. Açıklamada, ikna çalış-
maları sonucu yılbaşından bu yana 
teslim olan örgüt mensubu sayısının 
124’e yükseldiği kaydedildi.  (AA)

İkna çalışmaları 
sonucu 2 terörist 
daha teslim oldu 

Sarıkamış Harekatı’nın 108. yılı 
anma etkinlikleri kapsamında Kars’ta-
ki bazı dağcılar, 3 bin 180 rakımlı Al-
lahuekber Dağı’na tırmanarak kamp 
yeri ve rota üzerinde incelemelerde 
bulundu. Türkiye Dağcılık Federas-
yonu (TDF) Kars Temsilciliği öncü-
lüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Nedim Aslan, Kültür ve Turizm İl 
Müdürü Hayrettin Çetin, AK Parti İl 
Başkanı Adem Çalkın ile bazı dağcılar, 
Kars’ın Selim ilçesine bağlı Sarıgün 
köyünde bir araya geldi. 

Sabahın ilk ışıklarıyla tırmanışa 
geçen dağcılar, zorlu parkurun ar-
dından Allahuekber Dağı’nın zirvesine 
ulaştı. Burada kamp yeri ve rota üze-
rinde incelemede bulunan heyet, şe-
hitler için dua etti. Türkiye Dağcılık 
Federasyonunca geleneksel hale ge-
tirilen “Sarıkamış Şehitlerini Anma 
Zirve Tırmanışı” etkinliği bu yıl da 
6-8 Ocak tarihlerinde gerçekleştiri-
lecek. Türkiye’nin farklı yerlerinden 
gelecek olan dağcılar, 7 Ocak’ta tır-
manışa geçecek, 2 bin 700 rakımda 
kamp kurup 8 Ocak’ta 3 bin 180 ra-
kımda şehitleri anacak. (AA) 

Sarıkamış şehitleri 
Allahuekber Dağı 
zirvesinde anılacak  

Ağrıları dinsin diye gittiği Medical Park  
Hastanesi’nden tekerlekli sandalyeyle çıktı:

Yanlış iğne  
hayatını kararttı
Yanlış iğne  
hayatını kararttı
Evde düşmesi sonucu koksiks kemiği kırılan 33 yaşındaki 
Müzeyyen Bilici, ağrıları dinsin diye gittiği Medical Park 
Hastanesinde yapılan iğne sonucu tekerlekli sandalyeye 
mahkum olduğunu iddia etti. Bursa’da fizik tedavi süreci 
devam eden Bilici, en çok zoruna gidenin ise kendisini bu hale 
getirenlerin bir kere bile arayıp sormaması olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı  
Mustafa Varank, “Bu sene  
16 yeni OSB kuruldu. Bu bir 
rekordur. Yine Yatırım Programı’nda 
yer alan OSB projelerine, bu sene 2 
milyar liraya yakın harcama yaptık. 
Bu da bir başka rekor.” dedi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta 470 
personelin katılımıyla “Eren 
Abluka Sonbahar-Kış-19 Şehit 
Jandarma Astsubay Üstçavuş 
Serkan Ünsal-1 Operasyonu”nun 
başlatıldığını bildirdi. 

Varank: “OSB projelerine 
rekor destek” 
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Yazı İşleri Müdürü   
Canan GÜLEÇ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2675

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

Program, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut 
Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet 
Kılıç, AK Parti Bursa il yöneticileri, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
ve gençlerin katılımı ile gerçekleşti. Bursa 
Merinos AKKM’de gerçekleştirilen program, 
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer 
Faruk Temiztürk ve Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Alinur Aktaş’ın açılış konuş-
maları ile başlatıldı. 

ZAFER ŞAHİN: “TÜRKİYE  
YENİ TİCARET YOLLARININ  
MERKEZİ KONUMUNDA” 
Programda; ‘Yeni Medya ve Doğru Bilinen 

Yanlışlar’ konulu sunumunu gerçekleştiren 
Gazeteci Zafer Şahin, bir çok konuda gerçeği 
yansıtmayan bilgilerin farklı ortamlarda do-
laştırıldığını belirtti. Zafer Şahin, hakkında 
en fazla manüpilasyon üretilen konulardan 
birinin Kanal İstanbul Projesi olduğunu be-
lirterek, “İstanbul boğazında 1930’larda 
yılda 3000 geçiyormuş. Şu anda ise 43.000 
gemi geçiyor. Bu rakam 2050’de 78 bin 
olacak ve bu sayı sürekli artacak. Bu gemilerin 
sayısının artmasının sebebi dünyada ticaretin 
bu bölgeye kayıyor olmasıdır. Bugün baktı-
ğımızda Rusya ve Ukrayna savaşıyor, Irak, 
Suriye gibi ülkeler bölünüyor. Bunların hep-
sinin bir sebebi var; denizlere hakim olan 
güce hakim oluyor çünkü dünya ticaretinin 
büyük bir kısmı denizlerden yapılıyor. Dün-
yada yeni ticaret yolları gündemde ve biz 
bu ticaret yollarının tam merkezindeyiz. 
İşte bizim bu Kanal İstanbul’u yapmamızın 
tam olarak sebebi bu; Yeni dünya düzenine 

kendimizi hazırlamak ve bu düzende ken-
dimize avantajlar sağlamak”dedi. 

MESLEK LİSELİ SAYIMIZ  
DESTEKLERLE ARTIYOR… 
Türkiye’de en fazla konuşulan konulardan 

birinin de meslek liseleri olduğunu ifade 
eden Şahin,  “Meslek liselerine giden çocuklara 
devlet artık asgari ücret düzeyinde destekleme 
yapıyor. Bu Türkiye’nin geleceği açısından 
atılmış çok olumlu bir adım. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’de meslek lisesi öğrencisi 5000 
öğrenciye aylık 300 TL bur veriyor. Bunun 
gibi bir çok destek var. Bursa’da geçtiğimiz 
yıl meslek liselerine 11 bin başvuru varmış, 
bu rakam bu yıl 18.700’e çıktı bu rakam. Bu 
da hem yerel yönetimlerimizin hem de dev-
letimizin attığı adımların olumlu bir yansı-
ması. Yanı sıra İmam Hatip Liselerinin sayı-
sının çok fazla olduğu söyleniyor. Algıya 
karşı rakam vermek gerekir. Türkiye genelinde 
normal lise sayısı 32.702,İmam Hatip Sayısı 
ise 4413” şeklinde konuştu. 

SURİYELİLER MESELESİ TOPLUMU  
AYRIŞTIRMAK İÇİN KULLANILIYOR… 
Mülteciler konusunda farklı algılar ya-

ratılmaya çalışıldığını ifade eden Şahin, “Za-
man zaman özellikle Suriyeli mültecilerin 
birçok alanda avantajlarına dair yalan ha-
berlerini görebilirsiniz, bazen de bu insanları 
bankamatiklerde görebilirsiniz. Bu mesele 
hakkında da birçok gerçeği yansıtmayan ha-
berler yapılıyor. Avrupa Birliği’nin bu insanlara 
verdiği, geçen yılki rakama göre 155 TL’lik 
sözde bir destek ödemesi var. Devletimiz 
bu insanlara herhangi bir para vermiyor. 
Suriyeliler meselesi daha çok toplumu bir 
şekilde birbirine düşürmek için çok kullanışlı 
bir malzeme olarak görülüyor. Bu konuda 
çok dikkatli olmamız gerekiyor” dedi. 

TÜRKİYE 2030’LARDA ENERJİ İHRAÇ  
EDEN BİR ÜLKE HALİNE GELECEK… 
Türkiye’de yeni açılan doğalgaz hatlarına 

da değinen Zafer Şahin, gündemde olan 
yeni rezervlere de vurgu yaptı. “Bazı kesimler, 
bunlara rağmen faturaların zamlı geldiğini 
söylüyor. 2020 yılında biz 1 metreküpünün 
120 dolara aldığımız doğalgazın biz şu an 
1500 dolara alıyoruz. Devlet, doğalgazın 

5’te dördünü, benzinin ise 3’te ikisini süb-
vanse ediyor. Yani bu rakamları vatandaşa 
yansıtmıyor. 2030’larda Türkiye’nin enerji 
ihraç eden bir ülke olduğunu Allah’ın izniyle 
hepimiz göreceğiz. Bizim çocuklarımız çok 
daha refah bir ülke haline geleceğiz. Ulaşımı 
ile enerji yatırımları ile ülkemizde bunun 
altyapısı oluşturuluyor. Paris’te Eyfel Kulesi 
etrafında 6 tane nükleer santral var. Fransa, 
57 nükleer santral ile Avrupa’nın en çok 
nükleer santrale sahip ülkesi. Almanya ka-
patmıştı yeniden açıyor. Amerika aynı şekilde. 
Şu anda devletimiz tıpkı ulaşımda olduğu 
gibi 60-70 yıllık bir açığı kapatmak için nük-
leer santraller kuruyor ve bu bile dünyanın 
en kötü işiymiş gibi anlatılıyor. Saroz Kör-
fezi’nde biz bir doğalgaz depolama tesisi 
kurmaya çalışıyoruz, bütün çevre örgütleri 
orada eylem yapıyor. Saros’a 70 km uzakta 
Yunaistan’ın Dereağaç Tesisleri var. Bu bizim 
depolama tesisimizin iki katı büyüklüğünde 
bir tesis kuruyor ve burada kimse eylem 
yapmıyor. Bugün Türkiye, yenilenebilir enerji 
kaynaklarını toplam enerji kaynakları içinde 
yüzde 54’e yükseltti” dedi. 

TARIM MESELESİ GERÇEK  
DIŞI SÖYLEMLERLE  
GÜNDEME GETİRİLİYOR… 
Türkiye’de tarımın bittiğine dair birçok 

şey duyuyoruz. Samanı bile dışarıdan alıyoruz. 
Türkiye’de yılda 25 milyon ton saman üre-
tiliyor. İhtiyacımız ise yaklaşık 19-20 milyon 
ton. Yani memlekette isteyene istediği kadar 
saman verilebilir. 2021 yılında dışarıdan 
9525 ton saman almışız. Bunlar da kültür 
mantarı, at yetiştiriciliği gibi bazı özel nitelikli 
tarım alanlarında özel nitelikli Türkiye’de 
olmayan saman çeşitleri alınmış. İzmir’de 
bir girişimci ilk defa bu kadar yüklü bir mik-
tarda saman alımı gerçekleştiriyor. Mesele 
önümüze bu şekilde gerçek dışı söylemlerle 
getiriliyor” dedi. 

METE YARAR: “BİREYSEL  
BAŞARILARIMIZI ÇOĞALTARAK  
TÜRKİYE’NİN HİKAYESİNİ  
YAZABİLİRİZ” 
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar 

ise memleketlerin hikayesinin olabilmesi 
için öncelikle insanların hikayeler yazması 

gerektiğini söyledi. Mete Yarar, “Türkiye’de 
şu anda 200’den fazla hikaye var ve hep bir-
likte bunları çoğaltacağız” diyerek şunları 
söyledi: “Bu hikayeleri çoğaltarak Türkiye’nin 
hikayesini hep birlikte yazmaya devam ede-
ceğiz. Bunun için öncelikle bireysel olarak 
yaptığımız işi doğru yapmamız gerekiyor. 
Bizim hayalimiz çok basit: ‘Oyun kuran Tür-
kiye. ’Neden bu hedef? Dünya bildiğimiz en 
büyük işletme. Birinin kazandığını diğeri 
kazanamaz. Siz oyun kuramadığınız müd-
detçe sizin kazanımlarınız oyun kuranın ce-
binde olacaktır. 

TERÖRÜN TÜRKİYE’YE MALİYETİ  
2 TRİLYON DOLAR… 
 1984 yılından bu yana bu milletin terörle 

mücadelesinden toplam maddi kaybı 2 trilyon 
Dolar. Verdiğimiz canları saymıyorum bile 
çünkü onlara paha biçilemez. Türkiye’nin 
şu anda devlet, özel sektör bütün borcu 430 
milyar Dolar. Bursa’ya yılda 500 milyon 
Dolar geliyor. Yani 3000 tane Bursa’ya yatırım 
yapıldığını düşünün. Yıllardır bu kadar para 
terörle mücadele sorunumuz olmasa bu 
kadar paramız cebimizde kalacaktı. Türkiye’de 
ve dünyada dönem dönem yaşanan vekalet 
savaşları geçmişte de vardı. Yine var. Biz bu 
kavgayı başından yapmış olsaydık 1,5 trilyon 
Dolar kasamızda kalacaktı. Ben çocuklu-
ğumdan bu yana şu soruyu her zaman din-
lemişimdir; ‘Çevresindeki ülkelerde petrol 
çıkar ama Türkiye’de nasıl çıkmaz?’ Biz şu 
yalana inanmayı tercih ettik; ‘Lozan’da gizli 
bir anlaşma var, biz ülkemizdeki madenleri 
işletemeyiz.’ Bize bunun maliyeti nedir biliyor 
musunuz? 250 milyar Dolar ihracat yapı-
yorsunuz, bunun 100 milyar Doları enerji 
açığını kapatmaya gidiyor. Enerji giderlerini 
çıkardığınızda Türkiye cari fazla veren bir 
ülkedir. Biz bu işi yıllar öncesinde yapabil-
seydik, şu anda Norveç örneğinde olduğu 
gibi Belki de kendi kaderini değiştirerek Av-
rupa’da en çok para kazanan, en refah ülke-
lerden biri olabilirdik. Bugün Bursa baktığı-
mızda TOGG ile yeni bir hikaye yazdı. Bursa, 
bir çok alanda bir hikaye. Türkiye’de yazılan 
200 hikayeden biri Bursa. Bursa, Türkiye’nin 
hikayesinde öncü olmaya devam edecektir.” 
(Bülten)

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile 23 Aralıkta Bursa Teknik Üniver-
sitesine (BTÜ) Rektör olarak atanan 
Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ Rektörlük 
Toplantı Salonunda gerçekleşen tö-
renle görevi Prof. Dr. Arif Karade-
mir’den devraldı.  

Yükseköğretim Kanunu’nun 13. 
maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7. maddeleri 
gereğince BTÜ’nün yeni Rektörü ola-
rak atanan Prof. Dr. Naci Çağlar, dü-
zenlenen törenin ardından görevine 
başladı. Törende yönetim vizyonunun 
ana hatlarını paylaşan Rektör Prof. 
Dr. Çağlar, sürdürülebilir kalkınma 
odaklı stratejik eylem planlarını Bursa 
şehriyle birleştireceklerine değindi.Ül-
kemizin göz bebeği Bursa şehrimiz, 
bölgemiz ve Bursa Teknik Üniversi-
temiz için var gücümüzle çalışacağız 
diyen Rektör Çağlar, bu göreve beni 
layık gören Başta Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Öz-
var ve YÖK üyelerine teşekkür ederim 
ifadelerini kullandı. Görev tesliminin 
ardından veda konuşması yapan ve 
sekiz yıldır yürüttüğü rektörlük gör-
evini Prof. Dr. Naci Çağlar’a devreden 
Prof. Dr. Arif Karademir, en büyük 
icraatlarınınBTÜ’nün Araştırma Üni-
versiteleri arasında yer almasını sağ-
lamak olduğunu ifade etti.  Cumhur-
başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önemsediği “Misyon Farklılaşması ve 
İhtisaslaşma Projesi” kapsamında te-
matikleşenBTÜ’nünyeni dönemde de 
güçlenerek vizyonuna yakışır bir şe-
kilde ilerleyeceğine eminiz dedi. Ka-
rademir, yeni dönemin başta bölgemiz 
olmak üzere tüm camiaya ve şehrimize 
hayırlı olmasını temenni ediyorum 
ifadelerini kullandı. 

 (Bülten)

İnegöl Belediyesi vatandaşların iş ve 
işlemlerini daha kolay çözüme kavuş-
turması adına farklı kurumlarla iş birliği 
yapmaya devam ediyor. Teknolojinin 
getirdiği yenilikleri kuruma entegre ede-
rek kurumlarla iş birliğini güçlendiren 
İnegöl Belediyesi, bu çerçevede Tapu 
Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Tapu 
işlemleri sırasında vatandaşların iki ku-

rum arasında evrak taşımasına son veren 
protokol ile vatandaşlara büyük bir ko-
laylık sağlanmış oldu. 

“VATANDAŞLARIMIZ ORADAN  
ORAYA KOŞMASIN” 
Söz konusu protokol bugün Belediye 

Başkanı Alper Taban ile İnegöl Tapu Müdürü 
Havvanur Cengiz tarafından imza altına 
alındı. 1 Ocak 2023 tarihinde uygulanmaya 
başlayacak protokolüm imza 
töreni 14.30’da İnegöl Be-
lediyesi Encümen Sa-
lonunda gerçekleş-
tirildi. Burada bir 
açıklama yapan 
Başkan Alper Ta-
ban, “Bugün güzel 
bir haberi vermek 
üzere bir aradayız. 
Bildiğiniz gibi İnegöl 
Belediyesi de Tapu Müdür-
lüğü de çok yoğun çalışan ku-
rumlar. Özellikle her iki kurumda da çok 
fazla hizmet almak için giden vatandaşla-
rımız var. Bizler İnegöl Belediyesi olarak 
tüm kurumlarla daha sade, yalın çalışan, 

vatandaşımızın oradan oraya koşmadan 
tek merkezden işini görebildiği bir sürece 
geçelim istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın 
da bu noktada yayınlamış olduğu bir ka-
rarname olduğunu biliyorum. Biz de aslında 
hem belediyemizde adımlar atarak işlemleri 
sadeleştirmeye çalışıyoruz” dedi. 

PROTOKOL NE İŞE YARAYACAK? 
Protokolün amacı ve ne işe yarayaca-

ğından da bahseden Başkan 
Taban, “Bugün de burada 

imza altına aldığımız 
protokolün amacı, 

Tapu Müdürlüğü 
ile Belediyemiz bi-
rimlerindeki işlem 
y o ğ u n l u ğ u n u 

azaltmak, işlem sü-
reçlerini kısaltarak 

verimliliği artırmak ve 
sürekli kılmak. Tapu ve Be-

lediye hizmetlerinin etkin, hızlı, 
güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile 
personelin iş yükünün azaltılması suretiyle 
çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağla-
mak. Tapu işlemlerinde tapu harcına esas 

olmak üzere talep edilen emlak beyan de-
ğerinin ilgililerince elden alınarak ibraz 
edilmesindeki zaman kaybının ve yoğun-
luğun azaltılması ve bu belgenin güvenli 
elektronik ortamda alınmasını sağlamak. 
Protokol ne işe yarayacak dersek, bu pro-
tokol sayesinde belediyemize emlak vergisi 
bildiriminde bulunan ve geçmiş borcu ol-
mayan vatandaşlarımızın, emlak vergisi 
rayiç değerleri İnegöl Tapu Müdürlüğüne 
sağlanan sistem üzerinden online olarak 
görüntülenebilecek. Vatandaşlarımız Tapu 
Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında evrak 
takibi yapmak zorunda kalmayacak” diye 
konuştu. 

SATIŞ DEĞERLERİ ELEKTRONİK  
ORTAMDA GÖRÜLEBİLECEK 
İnegöl Tapu Müdürü Havvanur Cengiz 

ise “Bu vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin 
kolaylaşması adına büyük bir aşama. Pro-
tokol ile belediyeden elektronik ortamda 
sağlayacağımız verilerle satış değerlerini 
alabileceğiz ve işlemler kolaylaşmış olacak” 
açıklamalarında bulundu. Açıklamalar son-
rası karşılıklı imzalar atılarak protokol ha-
yata geçirildi. (İHA)

TBMM İnsan Hakları İnceleme Ko-
misyonu Başkanı ve AK Parti Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu Malatya’da 
“AK Parti Siyaset Akademisi Kadın Eği-
tim Programı”na katıldıktan sonra Ye-
şilyurt’ta gençlerle bir araya geldi. 

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet 
Çınar’ın daveti üzerine Beylerderesi’nde 
ki yeni yatırım alanlarını inceleyen 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Ko-
misyonu Başkanı ve AK Parti Bursa 
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile bera-
berindeki heyet daha sonra Yeşilyurt 
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen doğa 
yürüyüşüne katılan gençlerle bir araya 
geldi. Gençlerle bir araya gelmekten 
memnuniyet duyduğunu belirten Ça-
vuşoğlu, “Kış mevsiminde olmamıza 
rağmen burada içimizi ısıtan çok güzel 
bir ortam var. Gençlik kollarımız bizim 
ana dinamiklerimizdendir. Yeşilyurt 
Belediye Başkanımız bizi davet etti, 
bizlerde buraya gelerek gençlerimizle 
bir araya geldik. Rabbim birliğimizi ve 
beraberliğimizi daim eylesin, hepinize 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 
Vizyonunuz ve ufkunuz her zaman 
geniş olsun, geleceğinizde aydınlık olsun 
inşallah” dedi. Yeşilyurt Belediye Başkanı 
Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin 
gençlere yönelik yatırımlarının yanı 
sıra 1 milyon 350 bin metrekare hizmete 
giren ve bölgenin en büyük parkı olan 
Beylerderesi Şehir Parkı hakkında Ça-
vuşoğlu’na detaylı bilgiler paylaştı. Ça-
vuşoğlu ise Beylerderesi Şehir Parkına 
tam not verdiğini belirtti. TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı 
ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu beraberinde AK Parti MKYK 
Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent 
Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı İhsan 
Koca, Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi 
Belediye Başkanı Osman Güder, Da-
rende Belediye Başkanı İsa Özkan, AK 
Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mu-
hammed Sinan Özhüsrev, AK Parti Ye-
şilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin 
Yalçınkaya ve AK Parti Battalgazi İlçe 
Başkanı Basri Kahveci ile birlikte Yeşil-
yurt Belediyesinin vizyonel yatırımla-
rından Beylerderesi Şehir Parkında in-
celemelerde bulundu. (İHA)

Gazeteci Zafer Şahin ve 
Güvenlik Politikaları 
Uzmanı Mete Yarar,   
AK Parti Bursa İl Gençlik 
Kolları’nın düzenlediği 
‘Yeni Medya ve Doğru 
Bilinen Yanlışlar / Oyun 
Kuran Türkiye’ 
söyleşisinde gençlerle 
fikir ve tecrübe 
paylaşımında bulundu.

“Oyun kuran Türkiye’nin hikayesini 
hep birlikte yazıyoruz”

İnegöl’de vatandaşın işini kolaylaştıran imza
İnegöl Belediyesi ile Tapu 
Müdürlüğü, vatandaşın satış 
işlemleri sırasında iki kurum 
arasında evrak taşımasına son 
verecek bir protokol imzaladı. 
1 Ocak 2023 tarihinde 
uygulamaya girecek protokol 
ile Tapu Müdürlüğü İnegöl 
Belediyesi’nden elektronik 
ortamda sağlayacağı verilerle 
satış değerlerini alabilecek ve 
işlemler kolaylaşmış olacak.

BTÜ’de Çağlar 
görevi devraldı

Çavuşoğlu, 
Malatyalı 
gençlerle buluştu
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Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Ara-
lık’ta 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan 
saldırı sonrası hedef alındıkları iddiasıyla 
gösteri düzenleyen terör örgütü PKK 
destekçilerinin ayrım göstermeksizin 
sağa sola saldırması, güzergahları üze-
rindeki araç ve dükkanlara zarar vermesi 
civardaki esnaf ve sakinleri mağdur 
etti. AA muhabirinin mikrofon uzattığı 
bölge sakinleri ve esnaf, olayların şokunu 
atlatamadıklarını ve maddi kayıplarının 
fazla olduğunu ifade etti.  

İsmini vermek istemeyen Parisli bir 
kadın bölge sakini, Noel arifesinde baş-
kentin sokaklarında böylesi şiddet ve 
vandalizme şahit olmanın kendilerini 
çok üzdüğünü söyledi. Yakındaki bir 
esnaf da PKK sempatizanlarının dük-
kanının yakınındaki araçları yakmaları 

nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda 
kaldığını belirterek yaşananlar için “Pa-
ris’in imajına zarar veriyor.” ifadesini 
kullandı. Esnaf, o günkü cirolarının 
şiddet olayları nedeniyle oldukça düşük 
geldiğini aktardı. 

ESNAF, İŞLETMESİNİ  
GÜNLERCE KAPALI TUTMAK  
ZORUNDA KALABİLİR 
Bir işletmeci, güzergahtaki tiyatro 

gösterilerinin iptal edilmesi, kafelerin 
kapalı kalması nedeniyle “büyük bedel 
ödediklerini” kaydederken diğer bir iş-
letme sahibi de cumartesi düzenlenen 
gösteri nedeniyle iş yerini erken kapatmak 
zorunda kaldığını ve o günkü cirosunun 
20 bin avrodan 3 bin avroya düştüğünü 
ifade etti. Bir diğer bölge sakini de cad-
denin ve tahrip edilen yerlerin temizlenip 
tamir edilecek olması nedeniyle günlerce 

işletmesini kapatmak zorunda kalacak 
esnaflar olacağını söyledi. 

PKK DESTEKÇİLERİNİN  
OLAYLI GÖSTERİSİNDE  
31 POLİS YARALANMIŞTI 
Paris Emniyet Müdürü Laurent Nu-

nez, terör örgütü PKK destekçilerinin 
Paris’te yol açtığı şiddet olaylarında 31 
polisinin yaralandığını açıklamıştı. Pa-
ris’in 10. Bölgesindeki Enghien Cad-
desi’nde 69 yaşındaki Fransız vatandaşı 
olduğu belirtilen bir kişinin 23 Aralık’ta 
etraftakilere silahla ateş açtığı saldırıda 
3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı. 
Fransız basınında adı “William M.” ola-
rak geçen şüphelinin olay yerinde göz-
altına alınmıştı. Şüphelinin Fransa’nın 
resmi demir yolu şirketi SNCF’ten emek-
li olduğu belirtilmişti. Saldırganın 2016 
ve 2021’de 2 kez cinayete teşebbüs et-
tiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 
2021’de elinde kılıçla Paris’te bir göçmen 
merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yarala-
dığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bura-
dan bu ay çıktığı açıklanmıştı. (AA)
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Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye ile 
ülkesi arasında yapılan deniz yetki an-
laşmasının Libya’nın Akdeniz’deki de-
nizcilik ve ekonomik haklarını garanti 
altına aldığını söyledi. Libya Başbakanı 
Abdulhamid Dibeybe, Suudi Arabis-
tan’ın El-Hades televizyon kanalına 
verdiği röportajda, Türkiye ve Libya 
arasında varılan deniz yetki anlaşması 
ve Mısır’ın Libya ile deniz sınırını tek 
taraflı olarak belirlediğini duyurduğu 
kararına ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu. Sunucunun, Türkiye ile 
Libya arasındaki deniz yetki anlaşması 
konusunda Doğu Akdeniz Gaz Fo-
rumu üyeleri ile Türkiye arasında an-
laşmazlık bulunduğunu ve bu 
anlaşmaya mahkemede itiraz edildi-
ğini ifade etmesi üzerine Dibeybe, 
“Türkiye ile yapılan anlaşma Libya’nın 
Akdeniz’deki denizcilik ve ekonomik 
hakkını garanti altına alıyor.” dedi. Ül-
kesinin Türkiye ile yaptığı anlaşma ile 
ekonomik hakkını aldığını kaydeden 
Dibeybe, “Libya bu anlaşmayla ekono-
mik hakkını aldı. Bu, Libyalıların 
hakkı.. Asla başka bir şahıs ya da dev-
let bunu ele geçiremez. Genel bir koor-
dinasyon olmasını temenni ederiz ve 
tüm ülkelerin razı olmasını isteriz.” ifa-
delerini kullandı. (AA)

Dibeybe, Türkiye ile 
anlaşmaktan memnun  

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johan-
nesburg kentinde cumartesi bir akar-
yakıt tankerinin patlaması sonucu 
hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yük-
seldi. Sağlık Bakanı Joe Phaahla, yap-
tığı açıklamada, kazada yaralanan 5 
kişinin daha yaşamını yitirdiğini, ölü 
sayısının 15’e çıktığını söyledi. Pha-
ahla, ölenlerden 3’ünün, patlamanın 
şiddetiyle hasar oluşan yakındaki bir 
hastanenin çalışanları olduğunu ak-
tardı. Karayolları Müdürlüğü Sözcüsü 
Simon Zwane, patlamanın 5 kilometre 
mesafede hissedildiğini belirtti. Joh-
annesburg’un Boksburg bölgesinde 
köprü altında sıkışan akaryakıt tan-
keri, sürtünme nedeniyle alev alarak 
patlamıştı. (AA)

ABD ve Kanada’da etkili olan kar fırtınası 
nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 
50’ye yükseldi. ABD ve Kanada’da etkili 
olan kar şiddetli kar fırtınası hayatı 
durma noktasına getirdi. Son 40 yılın en 
büyük kar fırtınası ile mücadele eden 
ABD’de can kaybı da artıyor. Ülke gene-
linde olumsuz hava koşullarının yol açtığı 
çok sayıda kaza ve soğuk hava nedeniyle 
hayatını kaybedenlerin sayısı 46’ya yük-
seldi. New York eyaletinde yer alan Buffa-
lo’da ise son açıklanan verilere göre 18 
kişi hayatını kaybetti. ABD Ulusal Okya-
nus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), söz ko-
nusu kar fırtınasını ve soğukları “nesilde 
bir kez görülecek” olarak nitelendirmişti. 
Kanada’nın British Columbia eyaletin-
deki Merritt kenti yakınlarında Cumar-
tesi günü Kelowna’dan Vancouver’a giden 
şehirlerarası bir yolcu otobüsü, henüz bi-
linmeyen bir nedenle takla atmıştı. Polis 
tarafından yapılan açıklamada, kazanın 
yollardaki aşırı buzlanma nedeniyle mey-
dana gelmiş olabileceği belirtilirken, kaza 
nedeniyle yaralanan 52 kişinin hastaneye 
kaldırıldığı, 4 kişinin ise hayatını kaybet-
tiği açıklanmıştı. Yaralılardan ikisinin du-
rumunun ağır olduğu, toplam 8 kişinin 
tedavilerinin sürdüğü ifade edilmişti. 
(İHA)

Güney Afrika’da  
tanker patlaması 

ABD ve Kanada kar 
esareti altında: 50 ölü

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı 
savaş, geride kalan 2022 yılında etkileriyle 
tüm dünyaya damgasını vururken Tür-
kiye’nin savaş süresince barışı sağlamak 
için arabuluculuk çabaları takdir gördü. 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
talimatıyla başlayan savaş, 10 ayı aşkın 
süredir devam ediyor. Putin, 24 Şubat’ta 
sabahın erken saatlerinde televizyondan 
“Ukrayna’da özel askeri operasyon” baş-
lattıklarını duyurdu. Böylece Rusya’nın 
Ukrayna’ya karşı savaşı başladı. 

UKRAYNA’YA ÜÇ TARAFTAN  
RUS ASKERİ GİRDİ 
Rus askeri birlikleri, Ukrayna’nın Do-

netsk ve Luhansk bölgelerinden Kiev 
yönetiminin kontrolündeki bölgelere, 
aynı anda Rusya sınırından Harkiv, Sumi 
ve Çernigiv bölgelerine, Belarus üzerinden 
Çernobil bölgesine girdi. Kırım üzerinden 
de Herson ve Melitopol bölgelerine doğru 
asker çıkaran Rus ordusu, havadan ve 
karadan asker sevk ettiği Kiev’i kuşatma 
altına aldı. 28 Şubat’ta Rus ordusu, nük-
leer ve hipersonik silahlarını içeren stra-
tejik caydırıcı güçlerini özel savaş görevi 
durumuna geçirdi. 

SAVAŞ, UKRAYNA’NIN  
DOĞUSUNA KAYDI 
Nisanda Ukrayna’nın doğusuna yo-

ğunlaşan Ruslar, “Donbas’ı özgürleştir-
mek” amacıyla Donetsk ve Luhansk böl-
gesindeki bazı yerleşim yerlerini ele 
geçirdi ancak çok büyük ilerleme sağla-
yamadı. Rus ordusu, Ukrayna’daki stra-
tejik hedeflere yönelik sık sık uzun men-

zilli, yüksek hassasiyetli silahlar kullandı. 
ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna’ya silah 
desteğini artırdı. Rus ordusunun Ukrayna 
topraklarındaki ilerleyişi durma noktasına 
geldi. Ukrayna güçleri de Rus ordusunun 
kontrolüne giren şehir merkezlerine sal-
dırılar düzenlemeye devam etti. Rus ve 
Ukrayna ordusunun karşılıklı saldırıla-
rında sivil kayıplar yaşandı. 

DONBAS, ZAPORİJYA VE HERSON’DA  
REFERANDUM VE İLHAK 
Eylül ayının sonunda Donetsk, Lu-

hansk, Zaporijya ve Herson’da Rusya’ya 
katılım için sözde referandumlar yapıldı. 
Yasa dışı referandumlara katılanların 
çoğunluğu ilhak kararına “Evet” dedi. 
Referandumların hemen ardından 30 
Eylül’de Putin, Ukrayna’nın Donetsk, 
Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgele-
rinin Rusya tarafından ilhak edilmesine 
yönelik anlaşmaları imzaladı. Böylece 
Rusya, Kırım’dan sonra Ukrayna top-
raklarının yüzde 15’ini daha yasa dışı 
ilhak etmiş oldu. 

UKRAYNA’NIN ENERJİ  
ALTYAPISINA YÖNELİK  
FÜZE SALDIRILARI 
Kırım Köprüsü’ndeki patlamanın ar-

dından Rusya, Ukrayna’daki füze saldı-
rılarını arttırdı. Özellikle ülkenin enerji 
altyapısını hedef alan Rus ordusunun 
saldırılarının ardından ülke genelinde 
elektrik kesintileri başladı. Ukrayna, Av-
rupa ve ABD’nin silah desteğiyle 29 
Ağustos’ta Herson’u kurtarmak için karşı 
saldırı başlattığını duyurdu. Yasa dışı 
ilhak ettiği Herson’daki vatandaşların 
büyük çoğunluğunu başka bölgelere tah-
liye eden Rusya, 9 Kasım’da Herson şeh-
rindeki savunma hattının Dnipro Neh-
ri’nin sol yakasına çekileceği kararını 
açıkladı. Bu şekilde Rus askerleri, Herson 
şehir merkezinden çekilmiş oldu. 

SAVAŞTA ÖLÜ SAYISI NET DEĞİL 
Eylül ayında Ukrayna’daki savaşta 5 

bin 937 Rus askerinin öldüğünü duyuran 
Rusya, bu hususta yeni bir bilgi açıkla-
madı. Rus yetkililer, savaş boyunca 61 
bin 207 Ukrayna askerinin öldüğü id-
diasında bulunurken Ukrayna da ölen 

Rus askerlerinin sayısının 100 bini geç-
tiğini ileri sürüyor. Savaştaki sivil ka-
yıplara ilişkin her iki taraf da net rakam 
veremiyor. 

BM’YE GÖRE UKRAYNALI  
MÜLTECİ SAYISI YAKLAŞIK  
7,9 MİLYONA YAKLAŞTI 
Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yar-

dım Koordinasyon Ofisi’nin aralık ayı 
verilerine göre, Ukrayna’dan 7 milyon 
832 bin 493 kişi Avrupa ülkelerine geçti. 
BM’ye bağlı Uluslararası Göç Örgütüne 
göre, ülke içerisinde yerinden edilen ki-
şilerin sayısı ise 11 milyona ulaştı. BM 
İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre 
ise savaşta 24 Şubat’tan bu yana en az 6 
bin 755 sivil yaşamını yitirdi, 10 bin 
607 sivil yaralandı. 

ATEŞKES MÜZAKERELERİ KESİLDİ 
Savaş devam ederken Rusya ve Uk-

rayna heyetleri, ateşkes sağlanması için 
3’ü Belarus’ta, biri Türkiye’de olmak 
üzere 4 defa yüz yüze müzakere yaptı. 
Belarus’ta her iki taraf sadece çatışma 
bölgelerinden sivillerin tahliyesi için in-
sani yardım koridorları konusunda an-
laşabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
arabuluculuk girişimlerinin neticesi olarak 
29 Mart’ta İstanbul’da yapılan müzake-
reler sonucunda Ukrayna tarafı, Rus ta-
rafına gelecekteki olası yazılı anlaşmanın 
ilkelerini teslim etti, anlaşmaya çok yak-
laşıldı. Ancak Buça’daki iddialardan sonra 

görüşmeler kesildi. 17 Mayıs’ta Ukrayna 
tarafı, ülkedeki durumun çok değiştiğini 
ve Rusya ile müzakereleri askıya aldık-
larını duyurdu. Türkiye’nin arabulucu 
olarak barışı sağlama yönündeki bu ve 
bundan sonraki çabaları, tüm dünya ka-
muoyunda takdir gördü. 

BATI, SAVAŞ NEDENİYLE  
RUSYA’YA YAPTIRIMLAR  
UYGULAMAYA BAŞLADI 
Savaşın siyasi ve sosyal etkileriyle 

birlikte ekonomik alanda alınan Rusya’ya 
yönelik yaptırım kararları, tüm dünyada 
doğrudan veya dolaylı olarak etkisini 
gösterdi. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, 
ABD ve diğer Batılı ülkeler, Ukrayna’ya 
askeri müdahalede bulunan Rusya’ya 
karşı finans, enerji, ulaşım, ihracatın 
kontrolü ve finansmanı ile vize politikası 
gibi çeşitli alanlarda yeni yaptırımlar be-
lirledi. AB, savaş boyunca Rusya’ya karşı 
9 yaptırım paketi kabul etti. Böylece 
toplamda AB, 1386 kişi ve 171 kuruluşa 
yaptırım kararı aldı. Rusya’nın Ukrayna’ya 
yönelik saldırısıyla pek çok sektörde 
dünyada önde gelen 1000’in üzerindeki 
uluslararası şirket, boykot amacıyla Rus-
ya’yı terk etti veya faaliyetlerini kısıtladı. 
AB, Rus petrol ve doğal gazına yönelik 
tavan fiyat uygulaması kararı aldı, karara 
bazı diğer Batı ülkeleri de katıldı. Rusya 
da bu kararlara karşı yaptırımlarla cevap 
verdi. (AA) 

BM verilerine göre, 
Ukrayna’dan 7 milyon 832 
bin 493 kişi Avrupa 
ülkelerine geçti, ülke 
içerisinde yerinden edilen 
kişilerin sayısı 11 milyona 
ulaştı, en az 6 bin 755 sivil 
yaşamını yitirdi, 10 bin 
607 sivil yaralandı.

Paris esnafı PKK mağduru Başkentte cuma ve 
cumartesi düzenlenen 

gösterilerde PKK 
sempatizanlarının, 

güzergahları üzerindeki 
işletmelere zarar vermesi 

nedeniyle esnaf büyük 
maddi kayıp yaşadı. 

22 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, 
Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında 
dünyadaki olası bir gıda krizini önleyecek 
“Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Li-
manlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” 
imzalandı. Rusya, “Kırım Köprüsü ve 
Sivastopol deniz üssüne Ukrayna’nın 
saldırısını” gerekçe göstererek tahıl anlaş-
masını askıya almak istedi ancak Erdoğan’ın 
girişimiyle sorun çözüldü ve 19 Kasım 
itibarıyla anlaşma 120 gün süreyle uzatıldı. 
Türkiye’nin çabası uluslararası kamuoyunda 
övgüyle karşılandı. Ukrayna limanlarından 
taşınan tahıl miktarı 14 milyon tonu geçti. 
Ayrıca Erdoğan ve Putin, fakir ülkelere gübre 

ve tahıl gönderilmesi konusunda anlaştı. 
22 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve 
Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği 
sonucunda Rusya ile Ukrayna arasında 200 
savaş esirinin mübadelesinin yapıldığını 
bildirdi. En kapsamlı değişim, Türkiye’nin 
yürüttüğü diplomasi trafiğiyle gerçekleşti ve 
değişimler arttı. Bu kapsamda, Putin’e yakın-
lığıyla bilinen ana muhalefet partisi lideri 
Viktor Medvedçuk da Rusya’ya teslim edildi. 
Ekim ayında Avrupa’ya doğal gaz sağlayan 
Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru 
hatlarına yönelik sabotajlar sonunda sızın-
tıların meydana geldiği açıklandı. Türkiye’ye 
gaz gönderilen TürkAkım boru hattına yönelik 
de sabotaj girişimleri önlendi.

KRİZ YÖNETİMİNDE TÜRKİYE’NİN ROLÜ BÜYÜK



Saat 14:00’te Gebze Alaettin Kurt 
Stadyumu’nda oynanan Bölgesel Amatör 
Lig 14.Grup’un 13.haftası Gebzespor - 
İnegöl Kafkasspor mücadelesini İstanbul 
bölgesi hakemlerinden Oğuzhan Talha 
Karakuş yönetti. Karakuş’un yardımcı-

lıklarını İstanbul bölgesinden Mustafa 
Poyraz ve Resul Kocameşe yaparken, 
mücadelenin dördüncü hakem olarak 
ise Mustafa Demir görev yaptı. Taraf-
tarların oldukça yoğun olduğu karşılaş-
mada ev sahibi Gebzespor 45. dakikada 
Ali Şentürk’ün penaltıdan attığı gol ile 
1-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca 
İnegöl Kafkasspor 6 puanlık maçı kay-
betti ve şampiyonluk yolunda büyük 
yara aldı. Lider Gebzespor aldığı bu ga-
libiyet ile puanını 35’e yükseltirken en 
yakın rakibi Altınova Belediyesi ile farkı 
6’ya yükseltti. İnegöl Kafkasspor ilk 
mağlubiyetini alırken 28 puanla 3’üncü 
sırada devreyi kapadı. 

Spor 11

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 13. 
Grup’ta Zaferspor devrenin son ma-
çında deplasmanda Beyler-
beyi 1911 ile karşı kar-
şıya geldi. 

Saat 15:00’te 
Beylerbeyi 75. yıl 
Stadı’nda oynanan 
mücadeleyi temisl-
cimiz Zaferspor ikinci 
yarıda yediği gol ile 1-0 
kaybetti. Karşılaşmayı hakem 
Osman Köksaldı yönetirken, Gökhan 

Apaydın ve Abdulkadir İleri yardımcı 
hakem olarak görev yaptı. Bölgesel 

Amatör Lig (BAL) 13. Grup’ta 
Zaferspor ilk devrede oy-

nadığı 13 karşılaşmada 
6 galibiyet 2 beraber-
lik ve 5 mağlbiyet 
aldı. Topladığı 20 pu-

anla 8’inci sırada dev-
reyi kapadı. Zaferspor 

29 Ocak Pazar günü saat 
14:00’te Kavaklıspor deplasmaanı 

ile ikinci devreyi açacak.

“Özer Hurmacı 
ile görüşüyoruz” 
“Özer Hurmacı 
ile görüşüyoruz” 

İ s m a i l  E r t e k i n :
27 Aralık 2022 Salı

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Er-
tekin, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılacak 
olan antrenman öncesi basın mensuplarının 
sorularını yanıtlayan tecrübeli teknik adam, 
kamp çalışmaları ile ilgili olarak, “Şu an 
itibariyle yılbaşından sonrasında da burası 
gözüküyor. İnanılmaz bir masraf oluyor. 
Bursaspor için büyük rakam. Buradaki tes-
islerimiz oldukça iyi. Yeter ki hava şartları 
zorlamasın bizi. Hazırlıklarımızı burada 
sürdüreceğiz gibi duruyor. Şartlar onu gös-
teriyor” ifadelerini kullandı. 

“ÖZER HURMACI İÇİN  
KOLAY OLMAYACAK” 
Bursaspor Teknik Direktörü İs-

mail Ertekin, ‘Özer Hurmacı geliyor 
mu, takımda olacak mı?’ sorusuna 
şu cevabı verdi: “Özer Hurmacı geç-
mişte bizde oynayan kardeşimiz. Bize 
faydası olacaksa neden olmasın? 
dedik. Bugün yarın gele-
cektir. Yöneticilerle gö-
rüşüyor. Sahada gö-
receğiz. Fiziksel ka-
litesi iyiyse neden 
olmasın? Uzun 
süredir oyna-
mıyor. Zor ola-
caktır onun 
için. Saha 
orada, Özer 
orada. O 
kendisi be-
lirleyecek. Sa-
hada çalışır, uğraşırsa ge-
rekli formayı verir ve kat-
kı sağlar. Önemli olan o 
katkıyı sağlayabilecek 
mi? 1,5 sene sonra kolay 

değil. Olmayacak bir şey değil.” 
“CAS’A ARA BULUCULUK  
TEKLİFİNDE BULUNULDU” 
İsmail Ertekin, transfer tahtası ile ilgili 

olarak şunları söyledi: “Transfer tahtasının 
açılacağını net olarak söylemek mümkün 
değil. CAS’a ara buluculuk teklifinde bulu-
nuldu. Olumlu cevap verilirse gerekli ça-
lışmaları yapmış bulunmaktayız. Elimizde 
liste var. Hemen transfere girebiliriz. Aksi 
halde mevcut kadromuzla çalışmalarımız 
sürecek.” Tecrübeli teknik adam ayrıca ha-

zırlık maçları ile ilgili olarak yöneltilen 
soruya, “Hazırlık maçları ile ilgili 

çalışıyoruz. Arayıştayız. Bu böl-
gedeki takımlarla bağlantılar ku-
racağız. Bu hafta içi tamamlarız” 
cevabını verdi. 

“BAZI GERÇEKLERİ 
GÖRMEK ZORUNDAYIZ” 

Bursaspor Teknik Direk-

törü İsmail Ertekin, samimi itiraflarda bu-
lundu. Tecrübeli teknik adam, “Küme düşme 
hattındayız. Bazı gerçekleri görmek zorun-
dayız. Bu takım ligde kalacak mı? Kalacak. 
Şüphem yok. Ama biz her maçı kazanabilecek 
veya her maçı kaybedecek potansiyelimiz 
var. Yapacağımız tek iş var, transfer yapa-
mayacaksak bu oyuncularımızın en yüksek 
performanslarını sağlamak için o çalışmaları 
yapmak. Eğer transfer yapacaksak da o 
oyuncuları almak. Bizim elimizdeki kadro 
ile esas meselemiz, geçen yıldan kalan oyun-
cularımızın performansını üste çekmemiz 
gerekiyor. Böylelikle pek sorunumuz kalmaz. 
Ama bu tür oyuncular kolay forma girmi-
yorlar. İşimiz kolay değil. Onları yukarı 
çekmeye çalışıyoruz. Fiziksel olarak da iyi 
duruma gelirlerse bu takıma çok büyük 
katkı sağlarlar” ifadelerini kullandı. 

“ÇAĞATAY YILMAZ OLDUKÇA  
İYİ GÖZÜKÜYOR” 
Tecrübeli teknik adam İsmail Ertekin, 

tekrar A takıma dönen Çağatay Yılmaz’a 
övgüler yağdırdı. Ertekin, “Çağatay 

Yılmaz başarılı döndü. Birkaç 
gündür idmanlarda. Oldukça 

iyi gözüküyor. İnşallah böyle 
devam eder. Hem kendine 
hem de takıma katkıda bu-
lunur” ifadelerini kullandı. 
Takım içinde de inanılmaz 
bir salgının olduğunu be-
lirten İsmail Ertekin, “İna-
nılmaz bir grip durumu 
var. Salgın var. Bizde de 4-

5 oyuncu bu durumda. Sa-
katlığı olan bir iki oyuncumuz 

var. Onlar da düzeldiğinde ta-
kıma adapte olup yolumuza de-

vam ederiz” dedi. (İHA)

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bursaspor günün ilk antrenmanını gerçekleştirirken, 
çift kale maçlar yaptı. Devre arası çalışmalarını 

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursas-
por, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını 
gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin 
gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 

dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan 
antrenman, pas oyunlarıyla ile devam etti. 

Yeşil-beyazlı takım son bölümde 
çift kale maçlar yaptı. 

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, transfer yasağı olan takıma dahil edilebilecek  
yegâne futbolculardan olan Özer Hurmacı’nın yönetimle görüştüğünü ve katkı sağlaması halinde 
takıma katılacağını açıkladı. Tecrübeli futbolcu bilindiği üzere 1,5 yıl önce futbolu bırakmıştı.

Nilüfer Belediye Futbol Spor Kulübü 
rakibini İbrahim Yazıcı Stadyumu’nda ağır-
ladı. Karşılaşmanın 20. saniyesinde konuk 
takım, Yiğit’in ayağından bulduğu golle 1-
0 öne geçti. Yediği erken golün şokunu at-
latan Nilüfer Belediye FSK, üçüncü dakikada 
takım kaptanı Veli’nin serbest vuruşundan 
topu ağlarla buluşturarak 1-1’lik eşitliği 
sağladı. 16. dakikada Nilüfer Belediye 
FSK’nın sağ beki Fatih ceza alanına yapılan 
ortada kafa ile topu ağlara göndererek du-
rumu 2-1 yaptı. 28. dakikada ceza alanı 
içinde oluşan karambolde Yıldırım attığı 
golle durumu 3-1’e taşıdı. 37 dakikada 
Aykut ceza alanında topla buluştu ve sert 

bir şutla takımını 4-1 öne geçirirken ilk 
yarı bu sonuçla sona erdi. 

İkinci yarının başlaması ile birlikte Ni-
lüfer Belediye FSK atak futbolunu devam 
ettirdi. 49. dakikada Mustafa Aköz, 51. 
dakikada Mustafa Serkan’ın ayağından 
bulduğu iki golle 6-1’lik üstünlük sağladı. 
60.dakikadan sonra yapılan değişiklikle 

Nilüfer Belediye FSK, genç ağırlıklı bir 
kadro ile mücadele etti ve maç 6-1 ev sahi-
binin üstünlüğü ile sona erdi. Nilüfer Be-
lediye FSK bu galibiyetle ilk yarıda oynadığı 
13 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde 
ederek puanını 18’e yükseltti. BAL Ligi 
ikinci yarısı müsabakaları 29 Ocak 2023 
tarihinde başlayacak. (İHA)

Nilüfer Belediye FSK’dan 
GOL YAĞMURU! Bölgesel Amatör Ligi’nde 

(BAL) mücadele eden 
Nilüfer Belediye Futbol Spor 
Kulübü, rakibi Gebze 
Tayfunspor’u 6-1 yenerek ilk 
yarıyı galibiyetle kapattı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14. 
Grup’ta İnegöl Kafkasspor lider 
Gebzespor ile deplasmanda 
karşı karşıya geldi. Namağlup 
ünvanını kaybeden Kafkasspor 
rakibine 1-0 mağlup oldu.

Basketbol Gençler Ligi’nde Frutti Extra Bursaspor deplasmanda 
karşılaştığı Selçuklu Belediyesi Konyaspor’u 92-69 mağlup etti

Kafkasspor’un devreye 
girerken rütbesi söküldü!

n Kadir Umut PEHLİVAN

n Kadir Umut PEHLİVAN
Basketbol Gençler Ligi (BGL) 11’inci hafta 

mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, Selçuklu 
Belediyesi Spor Salonu’nda Selçuklu Belediye 
Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca 
üstün bir oyun sergileyen Frutti Extra Bursaspor 
ilk çeyreği 10-26 kapatırken devreye 24-53 
üstün girdi. 3. çeyrek 48-68 skorla biterken 
maç sonunda Frutti Extra Bursaspor, Selçuklu 
Belediye Konyaspor’u 92-69 mağlup etti. Genç 
Timsahlar ligin 12’inci haftasında 7 Ocak Cu-
martesi günü Barış Spor Salonu ve Gençlik 
Merkezi’nde Anadolu Efes’i konuk edecek.

Genç Timsahlar, Selçuklu Belediyesi’ni rahat geçtiZaferspor deplasmandan puansız döndü



Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye 
köyünde UNESCO tarafından 1998’de 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne dahil 
edilen 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya 
antik kenti ile ödüllü müzesi, FPV dronla 
kaydedildi. Dünyadaki en ünlü antik 
kentlerden biri olan Troya’da görülen 9 
katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan 
fazla bir zamanı göstermesinin yanında 
çeşitli uygarlıklardan izler taşıyor. Tro-
ya’daki en erken yerleşim katı milattan 
önce 3000-2500 ile Erken Tunç Çağı’na 
tarihleniyor. Daha sonra sürekli yerleşim 
gören Troya katmanları milattan önce 
85 yılında başlayıp 8’inci yüzyıla kadar 
süren Roma Dönemi 
ile sona eriyor. 

Coğrafi ko-
numu dolayı-
sıyla, hüküm sü-
ren uygarlıkların 
diğer bölgelerle ti-
cari ve kültürel bağ-
lantıları bakımından 
daima çok önemli bir 
rol üstlenen Troya’da ka-
zılar 1871’den bu yana sü-
rüyor. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığınca yarışmayla belirlenen 
proje kapsamında antik kentin gi-
rişinde 2014 yılında inşaatına başlanan 

Troya Müzesi ise 2018’in Ekim ayında 
ziyarete açıldı. Antik kentin kazı öncesi 
yüksekliğiyle eşit olacak şekilde tasarla-
nan müze, 3 bin metrekarelik sergi sa-
lonları dahil 10 bin metrekare kapalı 
alandan oluşuyor. 

Müzede heykel, lahit, yazıt, sunak, 
mil taşı, balta ve kesiciler, pişmiş toprak 
seramikler, metal kaplar, altınlar, silahlar, 
sikkeler, kemik obje ve aletler, cam bile-
zikler, süs eşyaları, figürinler, cam ve 
pişmiş toprak koku şişeleri, gözyaşı şi-
şeleri başta olmak üzere insanlık tarihine 
tanıklık etmiş çok özel parçalar yer alıyor. 
Troya Müzesi teşhirinde, İzmir Arkeoloji 

Müzesi Müdür-
l ü -

ğünden Homeros büstü, Homeros betimli 
sikkeler ve 2012 yılında ABD’deki Penn 
Müzesi’nden Türkiye’ye iade edilen ve 
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
envanterinde kayıtlı olan Troya kökenli 
24 parça altın takı ile Polyksena lahti ve 
Luvi mührü de bulunuyor. 

Geziye giriş rampasından başlayan 
ziyaretçiler, 7 başlığa bölünmüş hikayeyi 
takip ediyor. Troas Bölgesi Arkeolojisi, 
Troya’nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve 
Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve 
İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, 
Arkeoloji Tarihçesi, Troya’nın İzleri olarak 
sınıflandırılan bölümlerde arkeoloji dün-
yası için önem taşıyan eserler yer alıyor. 
“2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir 
Ödülü”nün ardından “2020/2021 Avrupa 
Müze Akademisi Özel Ödülü”nü kazan-
masıyla dünya çapında ünü artan Troya 
Müzesi ve Tevfikiye köyü sınırlarında 
150 yılı aşkın süredir kazılan Troya 
antik kenti, Anadolu Ajansı (AA) ekibi 
tarafından FPV dronla görüntülendi. 

“ETKİSİ SINIRLARIN DIŞINA  
YANSIMAYA BAŞLADI” 

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Göl-
cük, bu yapının Troya’nın yanı sıra Pari-
on’dan Assos’a, Çanakkale Savaşları’na 
geçen süreçleri içeren ve 111 yıldır oluş-
turulan koleksiyonu barındırdığını söy-

ledi. Resmi açılışın 18 Mart 2019’da 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından yapıldığını hatırlatan Gölcük, 
“Açılıştan sonra dünyada 
kuvvetli bir Troya rüzgarı 
esmeye başladı. O yıl, 
Time dergisi tarafından 
dünyada mutlaka gezil-
mesi görülmesi gere-
ken 100 yer listesine 
girdi. 2020 ve 
2021’de Avrupa’dan 
ödüller aldı.” dedi.  

Gölcük, Troya 
Müzesi’nin barındır-
dığı koleksiyonla Anado-
lu’nun hikayesini anlattığını 
vurguladı. Anadolu kimliğinin bir yan-
sıması olarak bu müzeyle Türkiye’ye 
ayna tutmaya çalıştıklarını dile 
getiren Gölcük, şöyle devam 
etti: “Aslında Troya Müzesi 

temelde bakıldığında sadece 
ziyaretçiyi karşılayan bir mekan 
olmanın dışında Anadolu kimliğine sahip 
çıkmak konusunda sınırları çizen bir 
müze olmaya çalıştı. Bunu başardı galiba. 

Bunun dışında etkisi sınırların dışına 
yansımaya başladı ve öyle di-

yebiliriz ki müze kültürel dip-
lomaside de ülkemizin önemli 
kurumlarından biri haline 
gelmeye başladı. Bu yıl ya-

pılan Troya Kültür 
Yolu Festivali ile 
daha da kuvvetli 
hale geldi. Festival 
sırasında önemli 
çalışmalar yine 
burada yapıldı. 
Örneğin İstanbul 
Devlet Tiyatrosu 
oyuncularıyla be-

raber burada İlya-
da okumaları yapıldı, büyük ilgi gördü. 
Şimdi ise 2023 yılı tüm ülkemiz için çok 
önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin 

100’üncü yıl dönümünü kutlarken 
bu ivmeyle beraber biz hikayeyi 
daha da kuvvetlendirmeye inşallah 
çalışacağız.” Müzenin bölümleri 
hakkında bilgi veren Gölcük, terasa 

çıkıldığında Troya Savaşı’nın geçtiği 
coğrafyanın izlenebildiğini, Bozcaada, 

Gökçeada, Semadirek Adası ve Anadolu 
yakasında Çanakkale Savaşları’nın ya-
şandığı bölgenin görülebildiğini sözlerine 
ekledi. (AA)
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Sarp dağların ve ormanların 
yaygın olduğu kentin, yapılan bi-
limsel araştırmalarla birçok me-
deniyetten izler taşıdığı tespit edi-
liyor. Yüzlerce tarihi ve kültürel 
varlığın bulunduğu kentin Pertek, 
Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde 
inşa edilen kaleler de binlerce yıllık 
geçmişe ışık tutuyor. Mazgirt il-
çesine bağlı Dedebağ köyünde yer 
alan Bağın Kalesi’nin, taşıdığı iz-
lerden dolayı Urartular tarafından 
inşa edildiği değerlendiriliyor. Sur, 
merdiven, tünel, yazıt ve kaya me-
zar gibi kalıntıların olduğu kale 
ve çevresi, il merkezi başta olmak 
üzere çevre illerden her mevsim 
ziyaretçi ağırlıyor. Tur program-
larıyla bölgeye gelen ziyaretçiler, 
eşsiz güzellikteki Peri Vadisi’ni 
gezdikten sonra çıktıkları Bağın 

Kalesi’nde fotoğraf çekiyor.  
“MAZGİRT DOĞAL GÜZELLİKLERİ  
VE İNANÇ TURİZMİ  
AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR” 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 

İsmet Hakan Ulaşoğlu, AA muha-
birine, Tunceli’nin birçok uygar-
lığın yaşam sürdüğü bir yer oldu-
ğunu söyledi. Kentte geçmişte ya-
şanan çeşitli sıkıntılar yüzünden 
arkeolojiye ağırlık verilemediğini 
ifade eden Ulaşoğlu, şöyle konuştu: 
“Tunceli Müzesi’nin açılması ve 
bizim de alana inmemizle tarihi 
eserlerin yerlerini tespit etmeye 
başladık. Bağın Kalesi’nin yapmış 
olduğumuz araştırmalarda kim 
tarafından hangi tarihte yapıldı-
ğını kesin olarak tespit edemiyo-
ruz. Günümüze kalan kalıntılarıyla 
yola çıkarak birtakım yorumla-
malar yapmaya çalışıyoruz. Maz-
girt ilçesinde Urartuların hakimi-
yetinin olduğu bir dönem yaşan-
dığını ve kalenin de o zamanlardan 
kalma olduğunu değerlendiriyo-
ruz.” (AA) 

Troya Müzesi Müdürü  
Rıdvan Gölcük

Troya’da  
5 bin yıllık 
yolculuk

Troya’da  
5 bin yıllık 
yolculuk

Çanakkale’deki Troya Müzesi, teşhirde yer 
alan eserler ile ziyaretçilerini 5 bin yıllık 

geçmişe götürüyor. Tevfikiye köyü sınırları 
içinde 150 yılı aşkın süredir kazıları süren 

antik kent, buluntularıyla bölge 
arkeolojisine değer katıyor.

Ardahan ile Kars arasındaki Çıl-
dır Gölü, son günlerde etkili olan 
dondurucu soğukların etkisiyle kıs-
men buz tuttu. Gölün, Kars’ın Ar-
paçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü 
mevkisindeki kıyısında buz kalınlığı 
10 santimetreye ulaştı. Burada göl 
üzerine çıkmaya başlayan atlı kı-
zakçılar, gezinti için buz kalın-
lığının yeterli seviyeye ulaşma-
sını bekliyor. Bölgeyi ziyaret 
eden turistler, atlı kızaklara binip 
hatıra fotoğrafı çektirdi, buz 
üzerinde yürüyüş yaptı. 

Ziyaretçiler-
den Gülenay Çe-
vikbaş, Çıldır 
Gölü’nü görünce 
heyecanlandığını 
söyledi. Bölgeye 
ilk defa geldiğini 
ifade eden Çe-
vikbaş, “Çok güzelmiş, 
harika bir yer. Herkese 
tavsiye ederim. Buzu 
görünce koşa koşa gel-
dim.” dedi. Atlı kızakçı Ertan 

Daşdemir de atlı kızakları göle in-
dirdiklerini belirterek, “Sezonu aç-
tık, vatandaşlara göl üzerinde hiz-
met veriyoruz. Buz, atların koştu-
rulması için çok sağlıklı değil. Şimdi 
sadece fotoğraf çektiriyoruz. Birkaç 
güne atları koşturacağız. Talep çok, 
ilgi fazla. İnşallah bu sezon da zi-

y a r e t ç i l e r i 
memnun ede-

riz.” diye ko-
nuştu. (AA)

Atlı kızaklar Çıldır yüzeyine 
çıkmaya başladı

Atlı kızakçılar, soğuk 
havanın etkisiyle kısmen 

donan Çıldır Gölü’nün 
buzlu yüzeyine  

çıkmaya  
başladı.

Bağın Kalesi’nin izleri 
Urartular’a uzanıyor 
Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde 
bir tepenin üzerine kurulu 
bulunan Bağın Kalesi, 
Urartular’dan kaldığı 
değerlendirilen izler taşıyor.


