
Türkiye, Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i 
hedef alan saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi. 
Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Lahey ken-
tinde Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyı 
en güçlü şekilde lanetledi ve Hollanda’nın 
Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı çağırarak 
olayı protesto etti. n 7. sayfada

Bursa’da metro, tramvay ve otobüslerle şehir içi, 
BUDO VE BBBUS ile de şehirler arası toplu 
taşıma hizmeti veren Burulaş, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nın 48. Ekonomiye Değer Ka-
tanlar Ödül Töreninde ‘Sektör Lideri’ ödülüne 
layık görüldü. Geçtiğimiz yıl 243 milyondan 
fazla yolcu taşıyan Burulaş’ın ödülünü, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
‘Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum’un elinden’ aldı. n 4. sayfada

Muhtar adayına 
tüfekli saldırı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin, emekli-
likte yaşa takılanlara 
(EYT) ilişkin düzenle-
menin bu hafta Türkiye 
Büyük Millet Mecli-
si’ne gelmesinin 
beklendiğini bil-
dirdi.  
n 5. sayfada

“Dünya 5’ten 
büyüktür”
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Sektör lideri Burulaş, 
243 milyon yolcu taşıdı

AYM’ye HDP 
uyarısı

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

Korkunç cinayet, dün saat 
01.30 sıralarında Osmangazi’ye 
bağlı Sırameşeler Mahallesi’nde 
meydana geldi. İddiaya göre, İzzet 
A. (46) eğlence mekanında tanış-
tığı Nurcan İnan’ın (41) bulun-
duğu Çatal Sokaktaki evine gitti. 
İzzet A, kendisiyle görüşmek is-
temeyen İnan’ı “Gel bir konuşa-
lım” diyerek ikna etti.  

KIZIYLA BİRLİKTE AŞAĞI İNDİ 
Kızıyla birlikte aşağı inen Nurcan 

İnan, İzzet A ile sözlü tartışmaya 
başladı. Kısa sürede büyüyen tar-
tışma üzerine İzzet A, yanında ge-
tirdiği tabanca ile İnan’ı kızının 
gözü önünde başından vurdu. Silah 
seslerini duyan komşuları hemen 
112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 
olay yerine çok sayıda polis ve sağlık 
ekibi sevk edildi. 

HASTANEYE KALDIRILDI AMA… 
Polis ekipleri çevrede güvenlik 

önlemi alırken, sağlık görevlileri 

ağır yaralı kadını olay yerinde yap-
tığı ilk müdahelenin ardından Çe-
kirge Devlet Hastanesine kaldırdı. 
Öte yandan, polis ekipleri olay ye-
rinden araçla kaçan şüpheliyi kısa 
sürede yakalarken, İnan yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurta-
rılamadı.  

“BAŞKA ERKEKLE  
GÖRDÜM KISKANDIM” 
Şüpheli İzzet A. ise 

geldiği otomobile binip, 
olay yerinden elini 
kolunu sallayarak 
kaçarken, Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
Cinayet Büro Amir-
liği ekipleri tarafın-
dan kısa sürede ya-
kalandı. İzzet A.’nın 
emniyetteki ifadesinde, 
Nurcan İ.’yi başka bir er-
kekle gördüğü için kıskandığını 
ve pişman olduğunu söylediği öğ-
renildi. Emniyetteki işlemleri ta-

mamlanan İzzet A., adliyeye sevk 
edildi. Nurcan İ.’nin cenazesi, Bursa 
Adli Tıp Kurumunda yapılan otop-
sinin ardından Orhaneli’ye bağlı 
Çalaplar Camii’nde ikindi namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının 
ardından defnedildi. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor. 

KIZI CİNAYETİ ANLATTI 
Olay sırasında annesiyle 

birlikte olan kızı, İHA’ya 
özel açıklamalarda 

bulundu. Gözleri-
nin önünde an-
nesi öldürülen 
Yağmur M., “An-
nem gece arka-
daşıyla beraber-

di, beni de yanına 
çağırdı. Ben oraya 

gittiğimde annem 
ona yer vermemiş, o da 

tüm mekanlara giderek an-
nemi bulmuş. Geçti karşımıza otur-
du, bize dik dik bakmaya başladı. 

Ben zaten kavga çıkacağını anladım. 
Garsonlar zaten onu dışarıya çıkardı. 
Sonra kapıya çıktığımızda ‘Hadi 
araba yukarıda, sizi almaya geldim’ 
dedi. Ben de ‘Biz taksiyle gideceğiz’ 
dedim. Taksiye bindik, biz evin 
oraya doğru giderken aradı, ‘Biz 
eve gidiyoruz, sen de eve git’ dedim. 
Sokağa zaten biz aynı anda girdik. 
Sonra o zaten arabadan silah ile 
indi. Ben annemin önüne geçtim, 
bu da bizim üstümüze yürüdü. Son-
ra silahı ile benim ayağımın yanına 
sıktı, ben buna bağırdım. Bu da 
anneme sıktı ve kaçtı. Çok yapışık 
bir insandı. Sırf annem için otur-
duğumuz aynı mahalleye taşındı” 
şeklinde konuştu. İzzet A.’nın sap-
lantılı biri olduğunu belirten baba 
Orhan İ., “Kızımı sürekli rahatsız 
ediyordu. Ben de kamyon şoförü 
olduğum için ilgilenemiyordum. 
Sonra kızımı öldürdü. Saplantılı bi-
riydi, sürekli rahatsız ediyordu” 
dedi. (İHA)

Gözü dönmüş aşık  
solisti başından vurdu
Gözü dönmüş aşık  
solisti başından vurdu

Bursa’da eğlence mekanında aşık olduğu solist kadını “Gel konuşacağız” diye çağıran şüpheli, 
bir çocuk annesini başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Kızının gözü önünde 
vurulan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlının kaçtığı o anlar vatandaşların 
kamerasına yansıdı. Katil zanlısı çok geçmeden cinayet masası dedektiflerince yakalandı.

Bahçeli’den 

n Haberi 6’da

“Seçimden  
zaferle  

çıkacağız”

Erdoğan:

n Haberi 6’da

Hollanda’daki alçak eyleme 
Türkiye’den sert tepki!

Kestel Belediyesi, devlet liselerinde eğitim gören ve sınava girecek olan 
12. Sınıf öğrencilerine TYT-AYT konu anlatımlı test kitabı hediye etti. 

Sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Kestel Belediyesi, lise 
ve üniversite öğrencilerine verdiği ücretsiz ulaşım müjdesinin ardından TYT 
ve AYT sınavına girecek olan öğrencileri de unutmadı. Kestel Belediye 
Başkanı Önder Tanır’ın sosyal medya hesaplarından duyurduğu haber, 
12.sınıf öğrencileri tarafından büyük takdir topladı.

Bilgin: “EYT, Bu hafta  
Meclis’e tahmin  
ediyorum gelir”

Yıldırım’da yeni oluşturulan Çelebi Mehmet 
Mahallesi’nde muhtarlık seçimi öncesi hu-
sumetli olduğu muhtar adayını kahvede 
gören şahıs, pompalı tüfekle arka arkaya 
ateş açtı. Saçmaların hedefi olan muhtar 
adayı Hamdi Adıyaman ve kahvede oturan 
Bekir Aydın yaralandı. Muhtar adayının ya-
kınları olay yerinde toplandı. Öfkeli kalabalık, 
jandarma timlerinin ikna çalışması sonucu 
evlerine gönderildi. n 3. sayfada

Kestel’de üniversiteye hazırlanan 
GENÇLERE BÜYÜK DESTEK

n 8. sayfada

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki yeşil alan 
miktarını 1,5 milyon metrekareye 
çıkarma hedefine adım adım ilerliyor. 
Yıldırım Belediyesi, yeşil alan ve park-
ların sayısını arttırmaya devam ediyor. 
İlçenin çehresini değiştirecek uygula-
malar çerçevesinde 2022 yılında Bala-
ban Mesire Alanı’nın yanı sıra 7 yeni 
park kazandırıp 8 mahalle parkını da sil 
baştan yenileyen Yıldırım Belediyesi, 4 
bin 23 metrekare kauçuk zemin ile 46 
bin metrekare çim saha tanzim ve 
serim işlemi gerçekleştirirken, 100 bin 
fidanı da toprakla buluşturdu. 

Yıldırım’da hedef 1,5 milyon 
metrekare yeşil alan

n 2. sayfada

İslam  
ülkeleri 
neden 
ayağa 
kalkmaz!
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Yıldırım Belediyesi, yeşil alan ve park-
ların sayısını arttırmaya devam ediyor. 
İlçenin çehresini değiştirecek uygulamalar 
çerçevesinde 2022 yılında Balaban Mesire 
Alanı’nın yanı sıra 7 yeni park kazandırıp 
8 mahalle parkını da sil baştan yenileyen 
Yıldırım Belediyesi, 4 bin 23 metrekare 
kauçuk zemin ile 46 bin metrekare çim 
saha tanzim ve serim işlemi gerçekleşti-
rirken, 100 bin fidanı da toprakla bu-
luşturdu. Mahalleleri parklarla güzelleş-
tiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin sahip 
olduğu mevcut yeşil alan miktarını 1,5 
milyon metrekare arttırma hedefine de 
emin adımlarla yürüyor. Balaban Mesire 
Alanı’nı ve Büyükşehir Belediyesi eliyle 
Vakıf Bera Kent Parkı’nı ilçeye kazandıran 
Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık Mesire 
Alanı’nı kısa sürede ilçeye hizmete açmak 

için yoğun mesai harcıyor. Tarihi Cuma-
lıkızık Köyü’ne değer katacak 100 bin 
metrekarelik alanda hayata geçirilecek 
Cumalıkızık Mesire Alanı Projesi’nin 83 
bin metrekaresi yeşil alandan oluşuyor. 
17 bin metrekaresinde piknik alanları, 
yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, 
büfe ve mescit yer alıyor. Şehirlerin beton 
binalardan ibaret olmadığını hatırlatan 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
“Kentlerin ana unsuru insandır. Yıldırım 
Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz tüm 
projelerimizde insanı önceliyor, vatan-
daşlarımızın huzuru ve rahatı için çalı-
şıyoruz. Yıldırım, nüfus açısından Bur-
sa’nın en yoğun bölgesi. Bu anlamda 
hemşehrilerimizin rahat nefes alabile-
cekleri, çocuklarımızın huzur ve güven 
içinde oyun oynayabilecekleri park, bahçe 

ve mesire alanları-
mızın sayısını arttı-
rıyoruz.Yeşil alan-
larımızı toplamda 
1,5 milyon metre-
kare artırma he-
defiyle yola çıkmış-
tık. 2023 yılında da 
gerek Büyükşehir 
Belediyemizin des-
teğiyle ilçemize kazandırı-
lacak Gökdere Millet Bahçesi 
ile gerekse de çalışmaları 
tamamladığımızda ilçemize 
değer katacak Cumalıkızık 
Mesire Alanı ve mahalle park-
ları ile de hedefimize adım 
adım ulaşacağız” ifadelerini 
kullandı. (İHA)

Yıldırım’da 
hedef  
1,5 milyon 
metrekare 
yeşil alan

Yıldırım’da 
hedef  
1,5 milyon 
metrekare 
yeşil alan
Yıldırım Belediyesi, ilçedeki 
yeşil alan miktarını 1,5 milyon 
metrekareye çıkarma hedefine 
adım adım ilerliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bu-
lunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, sağlık hizmet-
leri sunumunda oldukça 
yoğun bir yılı geride 
bıraktıklarını belirt-
ti. Dr. Yavuzyıl-
maz, “Müdürlü-
ğümüze bağlı 
hastanelerde diş 
hastanelerimiz 
de dahil olmak 
üzere 2022 yılın-
da 7 milyon 293 
bin 246 vatandaşı-
mıza muayene hizme-
ti verilirken, acil servis-
lerimizde ise 5 milyon 314 bin 
927 muayene hizmeti verildi. Bu 
oran ilimiz nüfusunun yaklaşık 3 
katına tekabül ediyor“ dedi. Bur-
sa’da 2022 yılında 267 bin 478 
hasta vatandaşın yatarak tedavi 
edildiği bilgisini veren Dr. Yavuz-
yılmaz, “Bu sürede hastaneleri-
mizde 266 bin 303 ameliyat yapı-
lırken, doğum servislerinde 18 
bin 556 doğum gerçekleşti” şek-
linde konuştu. 

RANDEVUSUNA  
GİTMEYENLERE UYARI 
Son olarak randevu alıp ran-

devusuna gitmeyen vatandaşların 
sağlık sistemindeki en büyük tı-
kanıklıklardan birine yol açtığını 
hatırlatan Dr. Yavuzyılmaz, “Va-
tandaşlarımız MHRS ile hem ran-
devu alıp hem de ihtiyaçları kal-
madığı zaman randevularını iptal 
edebilir. Ancak Sayın Bakanımızın 
da açıkladığı gibi, üzücü bir ista-
tistik var ki, Türkiye genelinde 

branşlara göre değişiklik gösterse 
de yüzde 20’nin üzerinde, 

yüzde 25’lere yaklaşan 
bir oranda maalesef 

randevu alıp ran-
devusuna gelme-
yen hastalarımız 
var. Bazı branş-
larımız var ki, ge-
nel cerrahi, iç 

hastalıkları gibi, 
buralarda maalesef 

randevu alındığı hal-
de muayeneye gelme-

yen çok daha fazla hastamız 
olabiliyor ve haliyle bu tıkanıklığın 
daha da artmasına sebep oluyor. 
Vatandaşlarımızı buradan bir 
kere daha uyarmış olalım, lüt-
fen randevunuza geleme-
yecekseniz iptal edin, baş-
kasının hakkında 
girmeyin” ifade-
lerini kullandı. 
(İHA)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı’nın korumasında Çocuk Evinde 
yasamaya başlayan Cem Muhammet’i 
daha önce de ziyaret eden Rektör 
Özkan “Cem Muhammet, devletimi-
zin kanatları altında. Eğitime başladı, 
birlikte kaldığı evdeki arkadaşlarıyla 
devletimizin sağladığı imkanlarla ya-
şamını sürdürüyor. Hastanemize gel-
diğinde 17 kilo ağırlığındaydı. Şimdi 
31 kiloya çıkmış. Sağlığı ve neşesi 
yerinde. Arkadaşlarıyla güzel bir aile 
ve devlet şefkati içerisinde yaşamını 
sürdürüyor.” ifadelerini kullandı. 

KİTAP İSTEDİ 
Birinci sınıfta eğitim gören Cem 

Muhammet A.’nın kitap okumayı ve 
satranç oynamayı sevdiğini anlatan 
Rektör Özlenen Özkan, “Cem Mu-
hammet’i ziyaret etmekten ve onun 
iyi olduğunu görmekten dolayı çok 
mutluyum. Arkadaşlarıyla ilişkileri 
çok güzel. Kitap okuyor, çizgi film 
izliyor, arkadaşlarıyla futbol oynuyor. 
Satranç oynuyor. Hatta birlikte sat-

ranç oynadık. Çok güzel şekilde ken-
disini geliştiriyor. Derslerine çalışıyor. 
Onun hayata bağlanmasında emeği 
geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı yetkilileri başta olmak üzere, 
öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok 
teşekkür ediyorum” şeklinde konuş-
tu. 

KORUYUCU AİLE  
OLUN ÇAĞRISI 
Evde bulunan diğer çocuklarla da 

sohbet eden Rektör Özkan kendilerini 
Akdeniz Üniversitesi’nde ağırlamak-
tan ve ilgi duydukları alanları onlara 
göstermekten mutluluk duyacaklarını 
belirtti. Devlet korumasında çocuk-
ların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını 
anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen 
Özkan, ancak çocukların aile orta-
mında büyümesi için koruyucu aile 
sisteminin yaygınlaşması gerektiğini 
belirterek, bu konuda ailelere gönüllü 
olma çağrısı yaptı. Ziyarete eşlik 
eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Mü-
dür Yardımcısı Halil Atik de koruyucu 
ailelik konusunda başvuru halinde 
gereken desteğin sağlandığını, çok 
sayıda çocuğun koruyucu ailelerini 
beklediğini belirterek, Rektör Özkan’a 
ilgisi için teşekkür etti. (İHA)

Bursa Uludağ Üniversite-
si’ndeki çiftlikte bulunan deve 
kuşları Nisan Ekim dönemi ye-
rine bu yıl havaların mevsim 
normallerinin üzerinde seyret-
mesiyle yumurtlamaya başladı. 
Bu durum öğretim üyelerinin de 
şaşkınlığına sebep oldu. 

Ziraat Fakültesi’nde 1997 yı-
lında kurulan çiftlikte deve kuşu 
üzerine akademik çalışmalar ya-
pılıyor. 12 yetişkin deve kuşunun 
bulunduğu çiftlikte, üretim de 
yapılıyor. Çiftlikteki 8 dişi deve 
kuşundan yılda ortalama 400 
yumurta alınıyor. Nisan ve Ekim 
aylarında yumurtlaması gereken 
kuşlar bu yıl kış mevsiminde sı-
caklıkların mevsim normallerinin 
üzerinde gitmesi sebebiyle mev-
simleri karıştırıp yumurtlamaya 
başladı. Bu durum da şaşkınlığa 
sebep oldu. İklim değişikliğinin 
tüm hayvan türlerini etkilediğini 
ifade eden Bursa Uludağ Üniver-
sitesi Ziraat Fakültesi Zootekni 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim 
Ak, “Deve kuşları Kuzey yarım 
kürede Nisan ve Ekim ayları ara-
sında yumurtlamakta. Biz sezon 
dışında dişi ve erkekleri daha 
sonraki dönemde döl oranı fazla 
olması anlamında ayırıyoruz. Bu 
yıl kış mevsiminde havaların 
mevsim normallerinin üzerinde 
seyretmesi üzerine hava sıcaklı-
ğına aldanan hayvanlar yumurt-
lamaya başladılar. Bu istediğimiz 
bir durum değil. Kışın alınan yu-
murtalarda döllük düşük olduğu 
gibi yumurtadan çıkacak civciv-
lerin yaşama şansı çok olmuyor. 
Normal sezonun dışında yumurt-
lama çok isteğimiz durum değil. 
Normal sezondaki yumurta ve-
rimini etkiliyor. Kontrol edile-
meyen iklim değişikliği bu hay-
vanları da etkiliyor. Bu yumur-
taları biz damızlık olarak değer-
lendirmeyeceğiz. Omlet yapıp 
yemeyi düşünüyoruz” dedi. (İHA)

Yıldırım’da 
gençlere  
uygulamalı 
afet eğitimi

Yıldırım Belediyesi Değirmen 
Gençlik gönüllülerinin İl Afet 
ve Acil Durum Müdürlüğü zi-
yaretinde gerçekleştirilen uygu-
lamalı afet eğitimi nefes kesti. 

Yıldırım Belediyesi Değir-
men Gençlik gönüllüleri, İl Afet 
ve DurumMüdürlüğü’nü ziyaret 
edip temel afet bilinci ve ilk 
yardım eğitimi aldı. Gençler, 
afet öncesinde ve anında alı-
nacak tedbirler, afet sırasında 
doğru davranış şekli ve sonra-
sında yapılması gerekenler hak-
kında bilgilendirildi. Eğitim 
sonrasında gerçekleştirilen si-
mülasyon katılımcılardan tam 
not aldı. Yıldırım Belediye Baş-
kanı Oktay Yılmaz, “Deprem 
hayatımızın bir gerçeği. Bunun 
için Yıldırım Belediyesi olarak 
depreme karşı bilinçli ve ha-
zırlıklı olmanın hayat kurtar-
dığını biliyor, bu minvalde ça-
lışmalarımızı sürdürüyoruz” 
dedi. (İHA)

Deve kuşları 
mevsimleri karıştırıp 
yumurtlamaya 
başladı

Bursa’da 12 milyon 
muayene yapıldı
Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü’ne bağlı 18 kamu 
hastanesi ile 2 ağız ve diş 
sağlığı hastanesi ve 2 ağız ve 
diş sağlığı merkezinde, 2022 
yılında toplam 12 milyon 608 
bin 173 kişiye poliklinik 
hizmeti verildi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Özlenen Özkan, 
Bursa’da uygunsuz koşullarda 
yaşadığı evden kurtarıldıktan 
sonra Akdeniz Üniversitesi 
Hastanesi’nde tedavi edilen ve 
sonrasında Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı tarafından 
koruma altına alınan Cem 
Muhammet A.’yı kaldığı 
Çocuk Evi’nde ziyaret etti.

Çöp evde bulunan Cem, 
devletin şefkatiyle büyüyor
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

12/4

9/6

6/3

11/7
12/7

10/7

10/4

9/5

7/2
6/1

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:45
08:12
13:21
15:56
18:20
19:42

BURSA
ÇARŞAMBA

12/4

CUMA

16/8

PERŞEMBE

16/1

9/4 İMSAK İYE

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri Yalova’dan çalındığı belirlenen 
bir otomobili Orhangazi’de tespit etti. 
Polisin dur ihtarına uymayan otomobil 
kaçmaya başlayınca polis ile araç ara-
sında kovalamaca yaşandı. Yaşanan ko-
valamacanın ardından otomobil park 
halinde bulundu. Polis araç yakınlarında 
saklanan 2 bayanı gözaltına alırken, 
araçta bulunduğu belirlenen iki erkek 
şahıs ise olay yerinden kaçtı. 

Orhangazi’deki olay, önceki akşam 
saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 
Alınan bilgilere göre, 19 Ocak tarihinde 
Yalova’dan çalındığı ihbar edilen 77 AS 
485 plakalı otomobilin Orhangazi’de 
olduğunu tespit eden polis ekipleri 
aracı Zeytinciler çarşısı yakınlarında 
tespit etti. 

POLİSİN DUR İHTARINA UYMADI 
Polisin dur ihtarına uymayan oto-

mobil kaçmaya başlayınca polis ile araç 
arasında bir süre kovalamaca yaşandı. 
Bir süre sonra otomobilin Muradiye 
Mahallesi DSİ sağ kanal yolu üzerinde 
terkedilmiş halde buldu. Polis ekipleri 
araç ve çevresinde yaptıkları inceleme 
sonrasında araca yakın bir noktada 
M.G.(21) ve E.K. (16) isimli iki kadının 
çalıntı araçtan inip saklanmaya çalıştığını 
belirledi. Polis iki kadını gözaltına alırken, 
M.G. isimli kadının üzerinde bir miktar 
yasaklı madde ele geçirdi. 

2 KİŞİ KAÇTI 
Araçta bulunduğu belirlenen 2 erkek 

şahsın da aracı terkettikten sonra olay 
yerinden yaya olarak kaçtığı tespit 
edildi. Polis ekipleri kaçan 2 şahsı 
bulmak için de çalışma başlattı. Polis 
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 2 
kadını gözaltına alırken, olayla ilgili so-
ruşturma başlattı. (İHA)

Yıldırım’a bağlı Vakıf Mahalle-
si’nden ayrılan bir semte Çelebi 
Mehmet Mahallesi adı verildi. Burada 
muhtarlık seçimi için süreç başladı. 
Önceki gece ise Çelebi Mehmet Ma-
hallesi muhtar adayı Hamdi Adıya-
man kahvehenede saldırıya uğ-
radı. Olay, Vakıf Mahallesi Va-
tansever Sokakta meydana gel-
di. Daha önce tartışma yaşadığı 
şahıs muhtar adayı Hamdi Adı-
yaman ile kahvede sözlü tar-
tışmaya başladı. Tartış-
ma kısa sürede büyü-
yerek kavgaya dönü-
şünce şüpheli kişi ara-
cından aldığı pompalı 
tüfekle arka arkaya 
tetiğe bastı. Saçma-
lardan biri, Hamdi 
Adıyaman’a isabet 
ederken, biri de kah-

vede bulunan Bekir Ay-
dın’ı yaraladı. Yaralı şa-
hıslar olay yerine gelen 
112 ambulansıyla Yük-
sek İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastane-
si’ne kaldırıldı. Muhtar 

adayı yakınının vurulduğu-
nu duyan akrabaları ise olay 

yerine geldi. Yükselen tansiyon üze-
rine bölgeye takviye olarak jandarma 
özel harekat sevk edildi. Tansiyonu 
düşüren jandarma ekipleri bir sürede 
güvenlik amaçlı bölgede kalırken, 
kaçan şüphelinin yakalanması için 
çalışma başlatıldı Jandarmanın so-
ruşturması ve zanlıyı yakalama ça-
lışması sürüyor. (İHA)

Yıldırım’da yeni  
oluşturulan Çelebi 
Mehmet Mahallesi’nde 
muhtarlık seçimi öncesi 
husumetli olduğu muhtar 
adayını kahvede gören 
şahıs, pompalı tüfekle arka 
arkaya ateş açtı. Saçmaların 
hedefi olan muhtar adayı 
Hamdi Adıyaman ve 
kahvede oturan Bekir 
Aydın yaralandı. Muhtar 
adayının yakınları olay 
yerinde toplandı. Öfkeli 
kalabalık, jandarma 
timlerinin ikna çalışması 
sonucu evlerine  
gönderildi.

İnegöl’deki kaza 23.00 sıralarında Ahmet 
Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. 
Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü 
Emre Kahya (19) yönetimindeki 16 R 0688 
plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kont-
rolünden çıktı. Yol kenarındaki kaldırıma 
çarpıp savrulan otomobil, sitenin duvarına 

çarparak dura-
bildi. Kaza so-
nucu hurdaya 
dönen araçta 
sürücü ve yanın-
daki arkadaşı Nu-
rettin Sobot (19) yara-
landı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye 
arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta 
sıkışan 2 genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Yaralılar Ambulanslarla İnegöl 
Devlet hastanesine kaldı-
rıldılar. Sağlık durumu cid-
diyetini koruyan Sürücü 
Emre Kahya, ameliyata 
alındı. Polis kazayla ilgili 

soruşturma başlattı. 
(İHA)

Feci kaza, saat 19.00 sıralarında Gebze 
Orhangazi İzmir Otoyolu Gemlik gişeleri 
bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre; Adnan Tezcan (20) 34 CSS 834 
plakalı motosiklet Gemlik gişelerinden 
girdikten sonra Bursa yol ayrımına yöneldi. 
Kavşaktaki virajı dönerken kontrolden 
çıkan motosiklet bariyerlere çarptı. Mo-
tosikletin sürücüsü Adnan Tezcan sav-
rulurken, yolcu koltuğunda bulunan ar-
kadaşı Yusuf Berra Arık ise bariyerlere 
çarptı. İhbar üzerine olay yerinde polis 

ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık 
ekipleri 19 yaşındaki Yusuf Berra Arık’ın 
kaza yerinde yaşamını yitirdiğini tespit 
etti. Ağır yaralı olan ve ilk müdahalesi 
kaza yerinde yapılan sürücü Adnan Tezcan 
ise ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı. Kaza sebebi ile Gebze Orhangazi 
İzmir Otoyolu Gemlik gişeleri Bursa yol 
ayrımında trafik bir süre durdu. Ekipler 
bölgede güvenlik önlemi alırken, yaşamını 
yitiren Yusuf Berra Arık’ın cenazesi Cum-
huriyet Savcısının incelemesinden sonra 
Gemlik Devlet Hastanesi morguna kal-
dırıldı. Öte yandan, kazada yaşamını 
yitiren Yusuf Berra Arık ve ağır yaralanan 
Adnan Tezcan’ın kask taktıkları gözlendi. 
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

Nilüfer’de 10 metrelik vincin sepetine 
çıkan alkollü bir Ö. A., bir yandan alkol 
alırken bir yandan da tabanca ile 15 el ateş 
etti. Şarjörü boşattıktan sonra “Hani yok 
mu alkış diyerek?” alkış isteyen Ö. A.’nın 
evinden çok sayıda silah ve fişek bulundu. 

Nilüfer’deki olay Kayapa Göleti civarındaki 
piknik alanında meydana geldi. Birçok kişinin 
araç içerisinde alkol aldığı görülen bölgede, 
10 metrelik vincin sepetine çıkan bir kişi, 
vinç en tepe noktasına çıktığında, çevredeki 
diğer alkol alan şahıslara “Komşular afiyet 
olsun” diyerek seslenip elindeki alkol şişesini 
gösterdi. Bu hareket üzerine diğer alkol alan 
kişiler de vinçteki kişiyi alkışlamaya başladı. 
Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran se-
petteki maganda, bir yandan alkol almaya 
çalışırken diğer eliyle de tabancayla 14 el ateş 

etti. Şarjörü boşalttığında “Hani yok mu 
alkış?” diye tekrar seslenen maganda, alkollü 
kişilerce bir kez daha alkışlandı. O sırada o 
bölgede olan bir vatandaş, yaşanan bu dehşete 
düşürücü olayı cep telefonu ile saniye saniye 
görüntüledi. Sosyal medyada yayılan görün-
tülere kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. 

POLİS YAKALADI  
Olayın ardından gözaltına alınan Nilüfer 

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve 
Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekiplerince 
Ö.Ç.’nin evinde yapılan aramada 1’i antika 

olmak üzere 2 tabanca, 
1 adet ruhsat süresi dol-
muş av tüfeği, 611 adet 
fişek ele geçirildi.  

(İHA)

Site duvarına çarpan 
otomobil pert!
İnegöl’e bağlı Ahmet Türkel 
Çevre Yolu üzerinde 
meydana gelen kazada 
sürücüsünün kontrolünden 
çıkan otomobil site duvarına 
çarptı, 1’i ağır 2 kişi yaralandı. 
Araçta sıkışan yaralılar itfaiye 
ekiplerince kurtarıldı.

Otoyol girişinde kontrolden  
çıkan motosiklet bariyerlere 
çarptı. 20 yaşındaki sürücü  
Adnan Tezcan ağır yaralanırken, 
arkadaşı 19 yaşındaki Yusuf Berra 
Arık kaza yerinde can verdi.

Otoyolda feci şekilde 
can verdi

Kafayı çekip vince çıkmıştı evinde cephanelik çıktı

Köpekleri av 
tüfeği ile vuran 
şahıs tutuklandı

İnegöl’e bağlı kırsal Deydinler ma-
hallesinde sokak köpeklerini, pompalı 
tüfekli vurarak birini öldüren diğerini 
ise yaralayan Jandarma komutanlığı 
ekiplerince yakalanarak mahkemece adli 
kontrol şartıyla serbest kalan Okan A. 
yeniden gözaltına alındı. İnegöl’deki 
olay, 13 Ocak’ta kırsal Deydinler Ma-
hallesi’nde meydana geldi. O.A.(30) ko-
valadığı sokak köpeğini tüfekle vurdu. 
Köpek yaralı halde kaçarken, O.A. ise 
elindeki tüfeği omuzuna koyarak uzak-
laştı. O.A.’nın beyaz renkli köpeği öl-
dürmeden dakikalar önce bir başka kö-
peği daha vurduğu ortaya çıktı. Güvenlik 
kamerasına yansıyan görüntülerde, siyah 
renkli bir köpeğin, aksayarak şüphelinin 
yanından geçerek kaçtığı görüldü. Sağ 
arka bacağına isabet eden saçmalarla 
yaralanan köpek, İnegöl Belediyesi Sa-
hipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Mer-
kezi’nde tedavi altına alındı. Olayın ar-
dından Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. 
Peşine düşen İnegöl Jandarma komu-
tanlığı ekipleri, şüpheliyi Deydinler Ma-
hallesi’ndeki tarlalık alanda yakaladılar. 
Yakalanan şüphelinin üst aramasında 
bir miktar metanfetamin maddesi ele 
geçirildi. 

“TAVUKLARIMI YİYORLARDI” 
Şüpheli Okan A.’nın ifadesinde “Kö-

pekler tavuklarımı öldürüyorlardı. O 
yüzden ateş ettim” dediği öğrenildi. 
Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye 
sevk edildi. 

TEKRAR YAKALANDI 
Geçtiğimiz cuma günü mahkemece 

adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 
Okan A., Köpeklere ateş etme ve uyuş-
turucu bulundurma suçlarından bugün 
yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çı-
karılan şahıs, tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. (İHA)

Çalıntı araç 
Orhangazi’de 
yakalandı
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İslam coğrafyasında ne yazık ki 

devlet olarak sayabileceğimiz tek 
devlet Türkiye. İsveç ve Hol-
landa’da Kur’an-ı Kerim’e yönelik 
alçakça saldırıların ardından ge-
rekli tepkiyi koyan ne yazık ki sa-
dece Türkiye oldu.  

Oysa bir ülke kendine İslam, 
İslam’dan yana diyorsa böyle aşa-
ğılık bir saldırının ardından daha 
saniyesinde notayı verir en sert 
şekliyle tepkisini gösterir. Daha 
neye saldıracaklar ve daha neyin 
kavgasını vereceksiniz.  

İnsanların inançları ve törele-
rine saldırmanın asla izah edebile-
cek bir yanı olmaz, olamaz. Tabi 
burada asıl hedef her zaman ol-
duğu gibi Türkiye ve Türklerdir 
hiç şüphesiz. Çünkü Türk demek 
Müslüman demektir, Müslüman 
demek de Türk demektir. İkisini 

birbirinden ayırmak mümkün de-
ğildi.  

Kukla yönetimlerin hakimiye-
tindeki diğer islam ülkesi diye ge-
çenlerin bir çoğunda İslam ne 
yazık ki şeklen var olan ancak 
devlet yönetimlerinde pespaye ai-
lelerin yer aldığı, korkak ve maşa 
kişiler yer alır. Dünya, İslam’ın 
yok olmasının önündeki en büyük 
engelin Türkiye ve Türk milleti ol-
duğunu biliyor. Bin yıldır İslam’ın 
sancaktarlığını Türk milleti ve sı-
ralı devletleri izin yapması ve bin 
yıldır her türlü kahpeliklerine rağ-
men dimdik ayakta durmamız 
kimyalarını bozdu bozuyor. 

 Avupa’dan önce İslam ale-
minde bir diriliş, İslam ale-
minde bir silkiniş gerekiyor. 

Batının zalimliklerine Türkiye 
yeter. Onlara anladıkları dilden 
yanıt vermeyi de her zaman ol-
duğu gibi bilir. Ancak İslam coğ-
rafyasındaki milletlerin 
mazlumluğunun biran önce 
sona erdirilmesi gerekir.  

Kukla yönetimlerden kurtulup, 
millet olarak artık kendi yollarını 
çizmeleri gerekir. Hilal’le Haç’ın 
savaşı diyoruz ya, aslında Türkiye 
ile Haç’ın Türk Milleti ile Haç’ın 
savaşı o kıyamete kadar sürecek 
olan. Hilal’in temsil ettiğini dü-
şündüğümüz coğrafyalarda bu 
kaygıyı duyan devlet yönetimleri 
ne yazık ki yok. Olanlar ise zalim-
liği dindarlık sanıyorlar.  

Kur’an-ı Kerim’i anlamıyorlar, 
onun nurunu ışığını göremiyorlar 

ki onun için mücadele etsinler. İs-
veç’teki Kur’an yakma olayı net 
bir şekilde yıllardır Türkiye aley-
hine sürdürülen faşist düşmanca 
tavrın zuhuru. Hollanda’da yaşa-
nanda aynı.  

Dertleri Türkiye’yi tahrik 
etmek. Aklıyla yürüyor devleti-
miz. Gereğini yapıyor. Ne şantajı 
yaparlarsa yapsınlar. Bir kutlu yü-
rüyüş devam ediyor. Turan yurt-
ları adım adım birliği yürürken, 
daha fazla inançlarımıza, değerle-
rimize, töremize saldıracakları net 
oltada.  

Ama bu yürüyüşü engellemez. 
Türk devleti hesabını sormaktan 
geri durmaz. Türk milleti İslam 
bayrağını yere düşürmedi düşür-
mez. Allah var gam yok. 

İslam ülkeleri 
neden ayağa 
kalkmaz!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Bursa Büyükşehir Belediyesi işti-
raklerinden Burulaş, sürekli yenilenen 
otobüs filosu, raylı sistemlerde kapasite 
artırmaya yönelik yatırımları, ekono-
mik ve konforlu deniz ulaşımı ve İs-
tanbul’daki havaalanlarına kesintisiz 
ulaşım hizmetiyle sektörde lider ko-
numa ulaştı. Kendi araçlarının yanı 
sıra özel halk otobüsü ve alt yüklenici 
otobüsleriyle toplam 1248 araçla şehir 
içi toplu taşıma hizmeti veren Burulaş, 
2022 yılında sadece otobüslerle günde 
ortalama 520 bin, yıl boyunca ise 144 
milyon yolcu taşıdı. Raylı sistemlerde 

de geçtiğimiz yıl optimizasyon çalışması 
ile bekleme sürelerini azaltıp kapasite 
artırımına giden Burulaş, 39 kilomet-
relik metro hattında yıl boyunca yak-
laşık 93 milyon yolcu taşıdı. Geçtiğimiz 
yıl temmuz ayında şehir içi tramvay 
hatlarına dahil olan T2 hattı ile birlikte 
üç hatta yıl boyunca 4 milyona yakın 
yolcu taşındı. Şehir içi ulaşımın 
yanında BUDO ile İstan-
bul’la deniz, BBBUS ile 
de havaalanlarına kara-
yolu bağlantısını sağ-
layan Burulaş, eko-
nomik ve konforlu 
ulaşım hizmetiyle 
Bursalıların ilk ter-
cihi oldu. Deniz 
ulaşımını 5 gemi ile 
sağlayan Burulaş, 
geçtiğimiz yıl Bursa- İs-
tanbul arasında yaklaşık 1 
milyon 200 bin yolcu taşıdı. Bur-
salıların yoğun olarak kullandığı Sabiha 
Gökçen Havalimanına ulaşım için 2017 
yılının ağustos ayında başlatılan ve 
2021 yılında İstanbul Hava alanı için 
de devreye alınan BBBUS otobüs se-
ferlerine ilgi de her geçen gün artıyor. 
Halen 20 otobüsle hizmet veren 
BBBUS, 2022 yılında 1 milyon 170 
bin yolcu taşıdı. 

SEKTÖR LİDERİ 
Bursa’da metro, tramvay ve oto-

büslerle şehir içi, BUDO VE BBBUS 
ile de şehirler arası toplu taşımda hiz-
met kalitesini her geçen artıran Bu-

rulaş, 2022 yılı bo-
yunca yak-

laşık 

243 milyon 355 bin yolcu taşıyarak 
sektörün lider kurumu haline geldi. 
Burulaş’ın başarısı, Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından da tescillendi. 
BTSO’nun bu yıl 48’incisini düzen-
lendiği ve 4 kategoride 39 firmanın 
ödüllendirildiği Ekonomiye Değer Ka-
tanlar Ödül Töreninde Burulaş da sek-
tör lideri ödülüne layık görüldü. Bu-

rulaş’ın ödülünü, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş ‘Çevre 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum’un elinden’ aldı. 

KALİTEDEN TAVİZ YOK 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Aktaş, ulaşım sorununun sadece 
yeni yol, köprü ve kavşak imalatlarıyla 
çözülemeyeceğini, merkez nüfusu 2,5 

milyona yaklaşan Bursa’da toplu 
ulaşım kültürünün mutlaka yay-
gınlaşması gerektiğini söyledi. 
Toplu ulaşımın teşvik edilmesi 
amacıyla gerek ekonomik fi-
yat politikası gerekse de hiz-
met kalitesinin her geçen ar-
tırılmasına yönelik adımlar 
attıklarını belirten Başkan 

Aktaş, “Bursalıları evlerinden 
işe, işlerinden eve en konforlu 

şekilde ulaştırmanın gayreti için-
deyiz. Bu alanda yaptığımız yatı-

rımlarla toplu ulaşımı tercih eden va-
tandaşlarımızın sayısı artıyor. Raylı 
sistemde Emek-Şehir Hastanesi ve 
Üniversite-Görükle hatlarının da ta-
mamlanmasıyla raylı sisteme ilginin 
daha da atmasını bekliyoruz. Tüm ça-
lışmalarımızın karşılığını da sektör li-
deri ödülüyle almış olmanın mutlulu-
ğunu yaşıyoruz” dedi. 

(İHA)

Bursa’da periyodik olarak şehrin 
farklı noktalarında bakım, onarım 
ve temizlik faaliyetlerini sürdüren 
BUSKİ, Yıldırım İlçesi Tayyareci 
Mehmet Ali Caddesi’nde mazgal ve 
ızgara temizlik çalışmalarını ta-
mamladı. 

Kamu kurumu olmanın verdiği 
sorumluluk bilinciyle altyapıdan 
çevre yatırımlarına kadar birçok 
alanda projelerini sürdüren BUSKİ, 
periyodik olarak gerçekleştirdiği 
mazgal ve ızgara temizlikleriyle şeh-
re daha temiz altyapı hizmeti su-
nuyor. BUSKİ’nin gerçekleştirdiği 
temizlik çalışması ile Yıldırım Tay-
yareci Mehmet Ali Caddesi’nde maz-
gal demirleri kaldırılarak, biriken 

izmarit, çöp, kargı ve atıklar tek 
tek temizlendi. Yağışlı mevsimler 
gelmeden tedbirini alan BUSKİ, 
oluşabilecek muhtemel tıkanıkların 
da önüne geçmiş oldu. Şehrin her 
noktasında mesai mefhumu gözet-
meksizin 7 gün 24 saat esasına 
göre çalışan BUSKİ ekipleri, önü-
müzdeki dönemde de şehrin farklı 
noktalarında ızgara ve mazgal te-
mizliklerine devam edecek. (İHA)

Toplu Konut İdaresi Başkan-
lığınca (TOKİ) yürütülen ‘İlk Evim, 
İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde 
Bursa’da inşa edilecek konutların 
hak sahipliği kuraları çekildi. 

Bursa Merinos AKM’de ger-
çekleşen kura töreni, noter hu-
zurunda düzenlendi. Karaca-
bey’de Karakoca ve Taşlık ma-
hallelerinde inşa edilecek 4 bin 
316 konutluk projeye için 10 
bin 978 başvurunun yapıldığı 
açıklanırken, projeye başvuran 
9 şehit yakınının da kurasız hak 
sahibi olduğu belirtildi. Törende 
konuşan Karacabey Belediye Baş-
kanı Ali Özkan, “Kıymetli hem-
şehrilerim, Cumhuriyet tarihinin 
en büyük sosyal konut projesi 
çerçevesinde Bursa’daki hak sa-
hiplerini belirlemek için kura 
programındayız. Bu çerçevede 
de ‘güzellikler şehri’ olarak tarif 
ettiğimiz Karacabey’de de 3 bin 
316’sı Karakoca’da, bin tanesi 
de Taşlık Mahallemizde olmak 
üzere 4 bin 316 konut için kura 
çekimi gerçekleştiriyoruz. Bildi-
ğiniz gibi bölgemizde TEKNO-
SAB yatırımı var, Türkiye’nin en 
büyük yatırımı. 50 bin kişiye is-
tihdam sağlayacak devasa bir 
proje. Dolayısıyla da bu çekilişte 
en büyük payı Karacabey almış 
gözüküyor. Ama bu Bursa’nın 
planlanmasıyla alakalı Karaca-
bey’in planlanmasıyla alakalı bir 
öngörü. Hem Karacabey’in bu 
noktada sunacağı arazilerin ol-
ması hem de oradaki bundan 
sonraki nüfus yoğunluğunun ar-
tacağı öngörüsüyle böyle bir ça-
lışma gerçekleşti. İnşallah bu 
projeler çerçevesinde, Bursa’nın 
trafik yoğunluğu, nüfus yoğun-
luğu da bir miktar azalmış ola-
caktır. Ben bu proje çerçevesinde 
bizlerden desteklerini esirgeme-
yen başta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum’a, değerli bakanlarımıza, 
milletvekillerimize, AK Parti Bur-
sa İl Başkanı Davut Gürkan’a ve 
Bursa’nın, Karacabey’in planlan-
ması için her zaman yanımızda 
olan, desteklerini esirgemeyen 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş’a, Karacabeyliler olarak 
şükranlarımı sunuyorum. Bu çe-
kilişlerin bütün hak sahiplerine 
hayırlara vesile olmasını cenabı 
Allah’tan niyaz ediyorum” ifa-
delerini kullandı. (İHA)

Sektör lideri Burulaş,  
243 milyon yolcu taşıdı

Bursa’da metro, tramvay 
ve otobüslerle şehir içi, 

BUDO VE BBBUS ile de 
şehirler arası toplu 

taşıma hizmeti veren 
Burulaş, Bursa Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın 48. 
Ekonomiye Değer 

Katanlar Ödül Töreninde 
‘Sektör Lideri’ ödülüne 

layık görüldü. Geçtiğimiz 
yıl 243 milyondan fazla 

yolcu taşıyan Burulaş’ın 
ödülünü, Bursa 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş 

‘Çevre Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum’un elinden’ aldı.

Büyükşehir’den Yıldırım’da kış temizliği

Karacabey’deki 
TOKİ’ler  
sahiplerini buldu
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 5.397 - 5.324ALTIN: 1.171,09 / 1.171,24EURO: 20,4392 / 20,4485DOLAR: 18,8050 / 18,8090

Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde-
ki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin 
EYT düzenlemesine ilişkin sorularını ya-
nıtladı. Düzenlemenin bu hafta Meclis’e 
gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya Bilgin, 
“EYT bu hafta Meclis’e tahmin ediyorum 
gelir. Çünkü grupta milletvekilleriyle gö-
rüşüyorlar. Grubumuz tümüyle üzerinde 
konuştuklarını kanun teklifi haline dön-
üştürüp komisyonda tartışacaklar.” dedi. 
“İçerikte bir şey değişir mi?” sorusuna 
Bilgin, “Değişmez.” karşılığını verdi. Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat 
Bilgin, “EYT’nin maliyeti nedir?” sorusu 

üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira 
arasında bir tahminin bulunduğunu söy-
ledi. EYT’nin maliyetiyle ilgili konuşulan 
rakamların doğru olmadığını ifade eden 
Bilgin, “Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 
150 milyar diyorum ama maksimum ola-
bilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar ara-
sında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat 
edecek bilmiyorsunuz.” diye konuştu. 
Prim borçlarının yapılandırılmasıyla 
ilgili bir soruya karşılık da Bakan 
Bilgin, “EYT kapsamındaki borç-
lanmalar bunun içinde değil. 
Onun borçlanması tamamen 
bizim meri kanunumuza göre 
yapılan bir şey. ‘5000, 9000 
prim gününü dolduramı-
yorum ya da 1000 gün 
eksiğim var yapılandıra-
yım’ diyemezsin. Mevcut 
kanunda 1000 gün ek-
siğin varsa çalışacak-
sın. Böyle bir 
borçlanma 
yok.” dedi. 

(AA)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin:

“EYT, Bu hafta 
Meclis’e tahmin 
ediyorum gelir”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin, 
emeklilikte yaşa takılanlara 
(EYT) ilişkin düzenlemenin 
bu hafta Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne gelmesinin 
beklendiğini bildirdi.

Yeni Konut Finansman Programı’na 
ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bu 
ay içerisinde TBMM Genel Kurulunda 
yasalaşması beklenen düzenleme ile 
ilk defa ev sahibi olacaklara önemli ko-
laylıklar getiriliyor. Gerçek kişilerin ko-
nut finansmanı taksit ödemelerini ko-
laylaştırmak amacıyla taksitlere katkı 
sağlanacak. Bunun için Cumhurbaşkanı 
tarafından belirlenecek bir kamu bankası 
aracılığıyla ilgili bankalara nakit kaynak 
aktarılacak. Daha önce satılmamış ve 
yüklenici firmaların mülkiyetinde olan 
konutlarla henüz başlamamış veya ya-
pımı devam eden projelerden konut 
edineceklere katkı sağlanabilecek. Henüz 
başlamamış veya yapımı devam eden 
konut projeleri açısından mülkiyeti 
yüklenici firmalara geçecek konutlara 
ilişkin sağlanacak finansmanlar da bu 
kapsamda değerlendirilecek. Gayrimen-
kul geliştiricileri de yüklenici kabul edi-
lecek. Katkılar; yeterli ödeme gücüne 
sahip olduğu bankalarca değerlendirilen 
ve katkı talebinde bulunan gerçek kişi-
lere yönelik konut finansmanı için sağ-
lanacak. İlk 3 yıldaki finansman taksit 
tutarının gerçek kişinin hane gelirinin 
yüzde 30’unu aşan kısmı kadar miktar, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine 
bu amaçla konulacak ödenek tertibinden 
katkı olarak aktarılacak. Konut satış 
bedeli üzerinden yüzde 5 katkı payı 
yüklenici firma hesabından veya fi-
nansman tutarından tahsil edilerek fi-
nansmanı sağlayan bankalarda geçici 

hesaplara aktarılacak. Katkılar; yeterli 
ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca 
değerlendirilen ve katkı talebinde bu-
lunan gerçek kişilere yönelik konut fi-
nansmanı için sağlanacak. Cumhur-
başkanı, uygulamaya ve denetime ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye, ortaya çı-
kabilecek tereddütleri gidermeye ve 
gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin diğer 
hususları belirlemeye yetkili olacak. 
Daha önce satılmamış ve yüklenici fir-
maların mülkiyetinde olan konutlarla 
henüz başlamamış veya yapımı devam 
eden projelerden konut edineceklere 
katkı sağlanabilecek. Edinilen taşın-
mazlar, finansmanı sağlayan bankanın 
talebi üzerine finansman tarihinden 
itibaren 5 yıl süreyle tescilsiz iktisap 
halleri hariç devir ve temlik edileme-
yecek, satış vaadine konu edilemeyecek. 
Konut finansmanları 31 Aralık 2023 
tarihine kadar kullandırılabilecek, Cum-
hurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2024’e 
kadar uzatmaya yetkili olacak. İlk aşa-
mada 2 milyon liraya kadar yüzde 0,69; 
2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için 
yüzde 0,79; 4 milyon lira ile 5 milyon 
lira arasındaki krediler için yüzde 0,99 
faiz oranı/kar payı ile finansman kul-
landırılması öngörülüyor. Bu yıl 100 
bin konut için finansman kullanılacağı 
ve bu konutlardan 50 bini için Hazine 
katkısı sağlanacağı tahmin ediliyor. İlk 
3 yıl için Hazine katkısı projeksiyonuna 
göre, 2023 yılı için Hazine katkısının 
toplam maliyetinin 2,75 milyar lira ol-
ması bekleniyor. 100 bin konutun ta-
mamı için Hazine katkısı alınması du-
rumunda ise bu tutar en fazla 2 katına 
çıkabilecek. Hazine, 50 bin konut için 
2024 yılında 8 milyar 580 milyon lira, 
2025 yılına 6 milyar 890 milyon lira; 
2023, 2024 ve 2025 yıllarında toplam 
18 milyar 220 milyon lira katkı sağla-
yacak. (AA)

Türk tekstil sektörü ABD pazarından 
aldığı payı büyütüyor. Türkiye, 2021 yı-
lında dünyadan 14,3 milyar dolar tekstil 
ihracatı yapan ABD’ye yaptığı ihracatını 
bir önceki yıla göre yüzde 32,1 artırarak 
476 milyon dolara çıkardı. 2021 yılında 
ABD’nin toplam ithalatından aldığı yüzde 
3,3 pay alan Türk tekstil sektörü, 2022’de 
de bu başarısını sürdürdü. ABD 2021 
yılında fazla tekstil ihracatı yapılan 
üçüncü ülke konumundayken 2022 yı-
lında bir basamak daha yükselerek, İtal-
ya’nın ardından ikinci sıraya yerleşti. 
Sektör, Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi 
kapsamında hedef ülkeler arasında yer 
alan ABD’den aldığı payı kısa vadede  
yüzde 5’e çıkarmayı hedefliyor. 

“BAŞARIMIZI KALICI OLARAK  
SÜRDÜRMEK NİYETİNDEYİZ” 
ABD’ye yapılan ihracatı değerlendiren 

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 
Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ABD pa-
zarının sektör için önemli yer tuttuğuna 
vurgu yaparak şunları söyledi: “ABD’ye 
2021 yılında 476 milyon dolar, 2022 de 
ise 548 milyon dolar ihracat gerçekleş-
tirdik. UTİB olarak ise bu ülkeye 112 
milyon dolarlık ihracat yaptık. 2021 yı-
lında Türkiye tekstil ihracatımızda 3’üncü 
sırada bulunan ABD, geçen yıl ikinci 
sıraya çıkmış durumda. Bu başarımızı 

kalıcı olarak sürdürmek niyetindeyiz.” 
SEKTÖR, NEW YORK’A  
ÇIKARMA YAPTI 
ABD’nin kişi başına düşen 66 bin 

doların üzerinde milli gelir ile tekstil ve 
konfeksiyon sektörlerinde çok uzun za-
mandır dengeli ve büyük bir pazar özel-
liğini taşıdığına vurgu yapan UTİB Baş-
kanı Engin, “ABD’ye yapılan ihracat ba-
şarısının altında fuarlar büyük yer tutu-
yor. Yılda iki kez düzenlenen Premiere 
Vision New York Fuarı’nı hem ABD 
pazarı hem de dünya pazarı açısından 
çok önemsiyoruz. 17-18 Ocak tarihleri 
arasında gerçekleştirilen fuara 37’si Ulu-
dağ Tekstil İhracatçıları Birliği mili katılım 
organizasyonu, 10’u Ege İhracatçı Bir-
likleri ve 3 tanesi de bireysel olmak üzere 
ülkemizden 50 firma katıldı. Kumaş, 
Aksesuar, Deri, Hazır Giyim ve Tasarım 
ürünlerinin sergilendiği fuarda ayrıca 
UTİB olarak bir trend alanı ile yer alarak 
başarılı bir fuar geçirdik. Firmalarımıza 
başta ABD’li şirketler olmak üzere ilgi 
büyüktü. Firmalarımız önemli siparişlere 
imza attı. Bu fuarların meyvesini ihra-
cattaki başarılarımızla almaya devam 
edeceğiz” diye konuştu.  Fuara; Ada De-
nim, Akspa Tekstil, Almodo Altunlar 
Tekstil, Altınyıldız Tekstil, Antik Dantel, 
Aydın Örme, Barutcu Tekstil, Bezsan 
Tekstil, Beztas Tekstil, Btd Tekstil, Bz 
Jakarlı Dokuma, Can Tekstil, Confetti 
Tekstil, Dynamo Denim, Ekoten Tekstil, 
Emelda Deri, Er-Ez Dokuma, Ersat Teks-
til, Esenteks, Ezgi Tekstil, Hantas Tekstil, 
Hmk Tekstil, İpeker Tekstil, İpekiş Men-
sucat, Karbel Kofeksiyon, Kimteks Tekstil, 
Kıvanç Tekstil, Kotonteks, MAC Tekstil, 
Marsala Dokuma, Nurel Tekstil, Özdoku 
Tekstil, Özel Tekstil, Palmiye Dokuma, 
Petek Saraciye, Seçen Tekstil, Tusa Denim 
firmaları katıldı. 2021 yılında Türk tekstil 
sektörünün ABD’den aldığı pay yüzde 
3,3’e çıktı. 

(Bülten)

Türkiye’deki 17 serbest bölge, 254,2 
milyar dolarlık ülke ihracatına 11,4 milyar 
dolarlık destek sağladı. AA muhabirinin 
derlediği bilgiye göre, ülkenin 2022 yılında 
yapılan toplam ihracatının yüzde 4,5’i 
serbest bölgelerden gerçekleşti. En yüksek 
ihracat sağlayan serbest bölge 2 milyar 
491 milyon dolarla Ege oldu. Mersin Ser-
best Bölgesi 1 milyar 500 milyon dolarlık 
katkı ile ikinci, Bursa Serbest Bölgesi 1 
milyar 217 milyon dolar ile üçüncü, Av-
rupa Serbest Bölgesi 1 milyar 194 milyon 
dolar ile dördüncü sırada yer aldı. İzmir’de 
kurulu Ege Serbest Bölge, kentin 13,9 
milyar dolar olan 2022 ihracatının yüzde 
17’sini, tüm serbest bölgelerin ihracatının 
ise yüzde 21’ini oluşturdu. Ege Serbest 
Bölge, ihracat başarısıyla aralarında An-
talya, Tekirdağ, Kahramanmaraş’ın da 
bulunduğu 67 ili geride bırakarak, her 
birinin yıllık ihracatından daha fazla ih-
racat gerçekleştirdi. 

GELECEK YIL HEDEFİ  
YÜZDE 10 ÜZERİNDE BÜYÜME 
Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi 

AŞ (ESBAŞ) Üst Yöneticisi Faruk Güler, 
AA muhabirine, 2,5 milyon metrekarelik 
alana kurulu serbest bölgede 186 şirketin 
faaliyet gösterdiğini söyledi. Alan ve şirket 
sayısı bakımından daha büyük serbest 
bölgeler olmasına rağmen ihracatta ilk 
sırada yer aldıklarının altını çizen Güler, 
şöyle konuştu: “Kuruluşumuzdan beri 
‘Ege Serbest Bölgesi’nde nasıl şirketler 
olması lazım’ diye çok araştırma yaptık 
ve dünyayı defalarca dolaştık. Bunun ne-
ticesinde de havacılık sektörü ve otomotiv 
sektöründe üst seviyeye parça yapan şir-
ketler gelişti. Önemli olan şirket sayısından 
öte, şirketlerin yaptıkları işleri dünyanın 
en gelişmiş şirketlerine devamlı satabilir 
hale gelmelerinde yatıyor. Bu da şirketlerin 
kabiliyetiyle ilgili. Buna biz başından beri 
çok önem verdik. AR-GE’si, teknolojisi 
olan, teknoloji ve istihdam üretebilen, 
ihracat kabiliyeti olan şirketlerin buraya 
gelmiş olması lazımdı. Biz bunu en üst 
seviyede yapabilecek şirketleri seçerek 
bugünlere geldik.” Güler, 2022’de ticaret 
hacimlerini yüzde 13 büyüttüklerini ifade 
ederek, “Gelecek yıl yüzde 10’un üzerinde 
büyümeyi öngörüyoruz, bütün iş planı-
mızı ona göre yaptık.” dedi. Dünyada 
araştırma yapan kurumların 2023’te bü-
yüme olmayacağını, hatta gelişmiş ülke-
lerde küçülme olacağını öngördüğünü 
aktaran Güler, buna rağmen yüzde 10’un 
üzerinde büyüme beklediklerini, dünya 
küçülse de dünyadan alınan payın daha 
önemli olduğunu kaydetti. 

İHRACAT BİRİM FİYATI  
VE İSTİHDAM 
Faruk Güler, Türkiye’deki serbest böl-

gelerin istihdamının yüzde 25’inin Ege’de 
olduğunu vurgulayarak, istihdamlarının 
24 bin 200’e ulaştığını söyledi. İstihdam 
konusunda hassas olduklarını belirten 
Güler, “Günümüzde istihdam yaratmak 
zorundayız. Özellikle küçülmenin olduğu 
dönemlerde çok daha önemli. Nüfus ar-
tışına baktığımızda Türkiye’nin yüzde 5 
büyümesi lazım ki ancak yenilere iş bula-
bilelim.” ifadelerini kullandı. Otomotiv, 
gıda, yazılım, havacılık ve savunma, tekstil, 
elektronik gibi sektörlerden 186 firmanın 
bulunduğu ESBAŞ’ta bir çok küresel firma 
da üretim yapıyor. (AA)

Serbest bölgelerden 
ihracata 11,4 milyar 
dolar katkı 

Söğüt’te ilk  
altın külçesi  
Erdoğan dökecek

GÜBRETAŞ, Söğüt altın madeni sa-
hasındaki ilk altın külçesi dökümünün 
(tesis açılışı) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla 27 Ocak 2023 
Cuma günü gerçekleştirilmesinin plan-
landığını duyurdu. GÜBRETAŞ’ın Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer 
alan açıklamasında, şirketin 30 Aralık 
2022 tarihli KAP açıklamasında, Söğüt 
altın madeni sahasında 2022 sonu he-
define yönelik çalışmalarda son aşamaya 
gelinmiş olduğunun duyurulduğu anım-
satıldı. Açıklamada, ‘’Bu çalışmaların so-
nucu olarak, bağlı ortaklığımız Gübretaş 
Maden Yatırımları AŞ uhdesinde bulunan 
Söğüt altın madeni sahasındaki ilk altın 
külçesi dökümünün (tesis açılışı) Sayın 
Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla 27 
Ocak 2023 Cuma günü gerçekleştirilmesi 
planlanmaktadır.’’ denildi. (AA)

ABD tekstilde rotasını 
Türkiye’ye çevirdi
Tekstilde 14 milyar doları 
aşan ithalatıyla önemli bir 
oyuncu olan ABD, 
Türkiye’den alımlarını 
artırdı. 2021 yılında ABD’nin 
ithalatından aldığı payı 
yüzde 3,3’e çıkaran Türkiye, 
fuar ve heyetlerin katkısıyla 
kısa vadede yüzde 5’e paya 
ulaşmayı hedefliyor.

İlk defa ev sahibi olacak 
vatandaşların heyecanla 
beklediği Yeni Konut 
Finansman Programı’nın 
ayrıntıları belli oldu.

Yeni Konut Finansman 
Programı ne getiriyor?
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 
TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 
1918’den 1923’e kadar geçen tarih serüveni ve se-
rencamında neler olmuşsa, 15 Temmuz 2016 tari-
hindeki hain FETÖ darbe teşebbüsünden bugüne 
kadar üç aşağı beş yukarı benzerlerinin yaşandığını 
söyledi. Zalim hedeflerin ve hıyanet projelerinin 
emel ve enerjisinde hiçbir değişiklik olmadığını ifade 
eden Bahçeli, Türk milletinin bekasını korumak ve 
kökleştirmek için Türk devletleri zincirine cumhuriyet 
rejimiyle yeni bir halka eklediğini, bu kapsamda 
Türklüğün teşkilatçı yapısının imparatorluğun yı-
kımından yeni bir Türk devleti çıkarmayı başardığını 
anlattı. Bahçeli, 16 Nisan 2017 halkoylamasıyla 
kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, 
Türk milletinin bekası adına 100 yıl içinde başardığı 
ikinci demokratik atılım olduğunu dile getirerek, 
tarihin her buhranlı devrinde Türk milletinin 
devletiyle bir ve bütün haline geldiğini kaydetti. 
Halkoylamasının, Türk milletinin kendi kaderine, 
geleceğine, egemenliğine aracısız, bağlantısız, fasılasız, 
kansız ve sarsıntısız sahip çıkma başarısını belgelediğini 
söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu:”O günden bugüne 
Türkiye’ye yönelik tanıdık mütecaviz ve mütehakkim 
operasyonların seyir ve seviyesinde beklendiği üzere 
yoğunluk gözlenmiştir. Doğrusunu isterseniz, mil-
letine mensubiyet onuruyla bağlı her vicdan sahibi 
insanımız buna şaşırmamıştır. Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nin kabulü ve müteakiben 24 
Haziran 2018 seçimleri sonrası yönetim hayatımıza 
resmen girmesiyle yerli ve yabancı çıkar ortakları 
tarihten malumu olduğumuz korkuya yeniden ve 
daha şiddetle kapılmışlardır. Şüphesiz korkunun 
ecele faydası olmayacaktır. Bizim korkuyu korkutmuş 
bir duruşumuz vardır ve meydandadır.” 

MHP lideri Bahçeli, yönetim sistemindeki re-
formun, iç ve dış işgal cephesini ürkütmekle kal-
madığını, doğrudan ve doğal olarak yeni arayışlara 
ittiğini belirterek, “Bu çerçevede CHP emperyalizmin 
gedikli lejyonu, İP gizli temincisi, HDP girift tetikçisi, 
diğerleri de siyasi garnitürü olacak kadar alçalmışlar, 
Türk milletinden ahlaken ve manen ayrılmışlardır. 
Zillet ittifakı sırtını zalimlere, sırtlanlara, akbabalara 
dayamıştır. Cumhur İttifakı ise varını yoğunu Türk 
milletine adamış, sinesinden doğduğu milletiyle 
tek yürek, tek bilek, tek nefes olmuştur. Onların 
hamisi varsa bizim de milletimiz vardır.” dedi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İt-
tifakı’nı devirmek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’ni tasfiye etmek maksadıyla zillet ittifakının 
paydaşlarının atın arabaya koşulduğu gibi koşul-
duğunu ifade eden Bahçeli, “Dünya çapında hiçbir 
muhalefet partisi Türkiye’deki muhalefet partileri 
kadar savruk, sefil ve acınası hallere düşmemiştir. 
Yine dünya genelinde hiçbir muhalefet partisi 
bizdeki muhalefet gibi ülkesine ve milli haysiyete 
cephe almamıştır. İşin can alıcı noktası ise bu mu-
halefetin çok ciddi güvenlik sorununa dönüşmüş 
olmasıdır. Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nden ABD, AB, Londra tefecileri, 
terör örgütleri, Soros uşakları, Pensilvanya uyduları, 
emperyalizm kuklaları, küresel çeteler rahatsızdır; 
şerefini bedelsiz devretmiş nifak yuvaları hepten 
rahatsızdır.” değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, 

PKK elebaşlarından terörist Mustafa Karasu’nun 
“AK Parti ile MHP’yi yıkmalıyız, yoksa bizi yok ede-
cekler.” dediğini aktararak, “PKK, açık şekilde zillet 
ittifakının arkasında duruyor, terör baronları giz-
lemeye ihtiyaç duymadan destek mesajlarını ardı 
arkasına paylaşıyor. PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C, 
DEAŞ, Rum ve Ermeni diasporası AK Parti ile 
MHP’nin zaafını kolluyorlar mı? Evet kolluyorlar. 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne saldırıyorlar 
mı? Evet, bunu da yapıyorlar.” diye konuştu. Anayasa 
Mahkemesinin, kapatma davasının HDP’nin talebiyle 
seçim sonrasına bırakılmasını yarın görüşecek ol-
masının adalet ilkelerine tamamıyla aykırı olduğunu 
belirten Bahçeli, şunları kaydetti: “Bu neyin görüş-
mesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? Anayasa 
Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da 
seçim sonrasına bırakmayı görüşecek midir? HDP 
kapatılmalıdır, hem de vakit kaybetmeksizin bu 
bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri 
dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. HDP’nin isteğiyle 
Anayasa Mahkemesinin davayı sulandırması doğru 
değildir. Dağda beli kırılan bölücü terör örgütünün, 
mahkeme kapılarında tedavi edilme ayıp ve arayı-
şından kesinkes vazgeçilmelidir. HDP’yi sözde ser-
hildanların sonucu görenlerin zelil itirafları orta-
dayken, Anayasa Mahkemesinin zamana oynama 
teşebbüsü terörün değirmenine su taşımaktır.” 

“SAFDİLLİKTEN ÖTE GAFİLLİKLE  
İZAH EDİLECEK” 
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 14 Mayıs 2023’te 

yapılması gündemde olan cumhurbaşkanlığı ve 
milletvekilliği genel seçimlerinin tescilli Türk düş-
manlarının bir numaralı gündem konusu haline 
gelmesinin, demokratik bir merak ve takip hassa-
siyetinden kaynaklanmadığını söyleyerek, “Aksini 
düşünmek safdillikten öte gafillikle izah edilecektir.” 
dedi. Türk ve İslam düşmanlarını zillet ittifakıyla 
eklemleyen, terör örgütleriyle birleştiren ortak ga-
yenin on etabı bulunduğunu ifade eden Bahçeli, 
bunları şöyle sıraladı: “İlk etabında 15 Temmuz’un 
rövanşını alarak FETÖ’cülere, terörist Demirtaş ve 
Sorosçu Kavala olmak üzere terör suçlularına ve 
casuslara af çıkarmak; ikinci etabında eser ve hizmet 
siyasetini baltalamak, bugüne kadar yapılan ne 
varsa talan etmek, ekonomide dışa bağımlılığın ve 
sömürü çarkının önünü ardına kadar açmak; üçüncü 
etabında milli savunma ve silah sanayindeki mu-
azzam kalkınmayı sekteye uğratmak ve ülkeyi bu 
alanda muhtaç hale getirip TSK’nın mukavemetini 
kırmak; dördüncü etabında Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ni rafa kaldırmak, vesayet ve darbe 
dönemlerinin kapısını aralamak, devlet ve toplum 
hayatını istikrarsızlığa sürüklemek; beşinci etabında 
terörle mücadeleyi durdurmak, silahların susması 
bahanesiyle terör örgütlerine her tavizi verip mü-
zakere ve mütareke sayfası açmak, aynı şekilde bö-
lünmüşlüğün anayasasını hazırlayarak Türk’ü ayık-
layıp dışlamak; altıncı etabında özerklik ve federasyon 
tartışmalarını körükleyerek güney sınırlarımız bo-
yunca projesi hazırlanan terör devletinin kuruluşuna 
müşahitlik ve mihmandarlık yapmak; yedinci eta-
bında diplomaside yaşanan muhteşem başarıları 
kundaklayarak bölgemizde barış, huzur ve istikrar 
kuşağı tesis gayretini kösteklemek; sekizinci etabında 
Türk ve Türkiye Yüzyılı’nı sabote etmek; dokuzuncu 
etabında boyun eğen, teslim bayrağı çeken, onun 
bunun eline ağzına bakan, Mavi Vatan’daki hakla-
rından vazgeçen, içine kapanan, gelenin vurduğu 
gidenin altını oyduğu bir Türkiye’yi zillete mahkum 
etmek; onuncu etabında birbirine girmiş, iç kargaşa 
ve çatışma ortamına sürüklenmiş, etnik ve mezhep 
bölücülüğüne havale edilmiş, özgüvenini kaybetmiş, 
öz değerleri erimiş, tarihine ve talihine küsmüş, 
kimliğinden ve hedeflerinden kopmuş bir ülke tab-
losunu oluşturmak, olgunlaştırmak, olgu haline 
getirmek vardır ve karşımızdaki vahim tehditlerin 
bir kısmı bunlardan müteşekkildir.” (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs’ı işaret 
etmesinin ardından seçim kararının ne zaman, 
nasıl alınacağı, seçim sürecinin işleyişi, seçim 
yasasındaki değişikliklerin uygulanması gibi 
konular tartışılıyor. 

AA muhabiri, seçim sürecine ilişkin merak 
edilenleri 10 soruda derledi: 

1- SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI 
NASIL ALINIR? 

Anayasa’nın 116. maddesine göre, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM), üye tam sayı-
sının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yeni-
lenmesine karar verebiliyor. Cumhurbaşka-
nının da seçimlerin yenilenmesini kararı alma 
hakkı bulunuyor. Bu şekilde yenileme kararı 
verilmesi halinde genel seçim ile cumhur-
başkanı seçimi birlikte yapılacak. 

2- SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI 
ALINDIKTAN KAÇ GÜN SONRA SEÇİM 
YAPILIR? 

Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 
3’üncü maddesine göre, seçimlerin yenilen-
mesine karar verilmesi halinde bu karar 48 
saat içinde Resmi Gazete’de yayımlanacak 
ve 60. günü takip eden ilk pazar günü Cum-
hurbaşkanı ile milletvekili genel seçimi birlikte 
yapılacak. 

3- SEÇİMİN YENİLENMESİ KARARI 
ALINIRSA, MEVCUT CUMHURBAŞKANI-
NIN GÖREVİ DEVAM EDER Mİ? 

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun, “Se-
çim sistemi ve uygulanması”nı düzenleyen 
4. maddesinin 4. fıkrası, “Cumhurbaşkanının 
görev süresinin dolması veya seçimlerin ye-
nilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin 
tamamlanamaması hallerinde, yenisi göreve 
başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının 
görevi devam eder.” hükmünü içeriyor.         

4 - SEÇİM YASALARINDA YAPILAN DEĞİ-
ŞİKLİKLER NE ZAMAN UYGULANIR? 

Anayasa’nın 67. maddesinin son fıkrası, 
“Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.” 
hükmünü içeriyor. Seçimlerde yüzde 10 olarak 
uygulanan ülke seçim barajını yüzde 7’ye in-
diren, ittifakın aldığı oyların milletvekili 
hesabı ve dağılımını değiştiren Milletvekili 
Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun, 6 Nisan 2022’de 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
mişti. Buna göre, seçim yasasında yapılan 
son değişiklik, 6 Nisan 2023’ten sonra yapı-
lacak seçimlerde uygulanabilecek. 

5- SEÇİM YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİNİN 
UYGULANMASINDA GEÇEN BİR YILLIK SÜRE 
İÇİN, “SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ” Mİ “OY 

VERME GÜNÜ” MÜ ESAS ALINIR? 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4 Mart 

2011 tarihli 40 sayılı kararıyla, 298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun ile 2839 sayılı 
Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 5980 Sayılı Kanun’un 
uygulanma süresini tartışmıştı. Kurul, se-
çimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapıl-
masına karar verildiğini, seçim yasasına 
ilişkin değişikliklerin ise 10 Nisan 2010 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı 
gün yürürlüğe girdiğini belirtmişti. Kurul, 
yasa değişikliğinin uygulanmasına ilişkin 
hesaplamada “oy verme tarihini” esas al-
mıştı. YSK’nin bu kararı diğer seçimlerde 
de uygulanacak. Bu durumda, hesaplamada 
“oy verme günü” esas alınacak. 

6- SEÇİM KARARI ALINMASININ AR-
DINDAN YSK’DE SÜREÇ NASIL İŞLEYE-
CEK? 

Seçim tarihine ilişkin kararın alınmasının 
ardından YSK, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem 
Milletvekili Seçimi için takvimi belirleyip se-
çimin başlangıç tarihini duyuracak. YSK, iki 
seçim için tek takvim hazırlayacak. Seçimin 
iş ve işlemlerini yürütecek YSK’de seçimle 
ilgili tüm süreçler bu takvime göre işleyecek. 

7- CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE İLK 
OYLAMADA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZ-
SA, İKİNCİ OYLAMA NE ZAMAN YAPI-
LACAK? 

Çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı iz-
leyen ikinci pazar günü seçmenler bir kez 
daha sandık başına gidecek. Bu seçime, ilk 
oylamada en çok oy alan iki aday katılacak 
ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday 
Cumhurbaşkanı seçilecek. Oylamalara tek 
adayla gidilmesi halinde, oylama referandum 
şeklinde yapılacak. Geçerli oyların salt ço-
ğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçi-
lecek. 

8- SEÇİME GİREN SİYASİ PARTİLERİN 
BARAJ HESAPLAMASI NASIL YAPILA-
CAK? 

Siyasi partilerin milletvekili çıkarabilmesi 
için ya tek başına ülke seçim barajını geçmesi 
ya da bir ittifak içerisinde yer alması ve bu it-
tifakın toplam oyunun geçerli oylara göre 
belirlenmiş ülke barajını geçmesi gerekecek. 

9- YENİ SEÇİM YASASINA GÖRE, İT-
TİFAKTAKİ KAÇ PARTİ SEÇİM BARAJINI 
AŞMIŞ SAYILACAK? 

Seçim yasasında değişiklik yapan 7393 
sayılı Kanunun 2. maddesine göre, ittifakta 
yer alan partilerin ayrı ayrı yüzde 7’yi geçmesi 
gerekmiyor. İttifakın aldığı oy toplamı genel 
baraj olan yüzde 7’yi geçtiğinde ittifak içindeki 
tüm partiler barajı geçmiş sayılacak. 

10- İTTİFAK İÇİNDEKİ PARTİLERİN 
MİLLETVEKİLİ SAYILARI NASIL HESAP-
LANACAK? 

Oy toplamı genel barajı geçtiği takdirde, 
ittifakı oluşturan siyasi partilerin milletvekili 
sayıları, ittifakın aldığı toplam milletvekili 
sayısının, her partinin aldığı oy oranına göre 
dağıtılarak hesaplanacak.        (AA)

Bahçeli’den 
AYM’ye  
HDP uyarısı

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, “HDP’nin isteği ile 
Anayasa Mahkemesinin davayı 
sulandırması doğru değildir. 
Dağda beli kırılan bölücü terör 
örgütünün, mahkeme 
kapılarında tedavi edilme ayıp 
ve arayışından kesinkes 
vazgeçilmelidir.” dedi.

Cumhurbaşkanının seçimin 
yenilenmesi kararı vermesi 
halinde milletvekili genel 
seçimi ile cumhurbaşkanı 
seçimi birlikte yapılacak.

 
Cumhurbaşkanı Seçimi 
10 SORUDA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ’e bağlı 
Hizmet-İş Sendikasının 45. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
düzenlenen programa mesaj gönderdi. Sendikanın 45’inci 
kuruluş yıl dönümünü tebrik eden, bugünlere gelmesinde 
emeği geçenleri şükranla yad eden Erdoğan, sendikada 
görev yapıp ebediyete intikal edenlere Allah’tan rahmet 
diledi. Sendikanın, tam 45 yıldır “emeğin küresel kudreti” 
şiarıyla Türkiye’nin gelişmesine, kalkınmasına, ekonomik 
bakımdan büyümesine destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, 
sendikanın emekçilerin hakkını savunma yanında en zorlu 
zamanlarda milli iradenin yanında saf tutarak, demokrasi 
üzerinden vesayet gölgesinin kalkmasına yardımcı olduğunu 
belirtti. Türkiye’nin son 20 yılda ekonomiyle birlikte hak 
ve özgürlükler alanında yazdığı başarı hikayesinde, Hiz-
met-İş çatısı altında güç birliği yapanların çok önemli 
payının bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam 
etti: “‘İşçinin hakkını alın teri kurumadan önce verin’ 
buyuran bir medeniyetin mensupları olarak, hükümetlerimiz 
döneminde daima sizlerle dayanışma içinde hareket ettik, 
sizlerin yanında olduk, siz kardeşlerimiz için çalıştık. Küresel 
ekonomik şartlar nasıl olursa olsun ister çalışan, ister 
emekli hiçbir vatandaşımızı enflasyon canavarına ezdirmedik. 
Son olarak asgari ücreti 8 bin 507 lira yaparak, en düşük 
emekli maaşını 5 bin 500 liraya çıkartarak, memurlarımıza 
yüzde 30 zam vererek, sözleşmeli kamu görevlilerini kadroya 
geçirerek, emeklilikteki yaş sınırını çözerek çalışanın, 
üretenin yanında olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan 
sonra da sizlerle beraber yol yürümeye devam edeceğiz. 
Allah’ın izniyle 14 Mayıs 2023’te düzenlenecek genel se-
çimlerden zaferle çıkarak, bir 5 yıl daha Türkiye’ye, aziz 
milletimize ve tüm insanlığa hizmet mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Türkiye’nin yaklaşık yarım asrına şahitlik 
eden Hizmet-İş Sendikamızın önümüzdeki seçimlerde de 
bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Sizlerden Türkiye 
Yüzyılı vizyonumuza çok güçlü destek bekliyorum.” Erdoğan, 
dayanışmalarının daim olmasını temenni ederek, sendikanın 
45’inci yaşını kutladı. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “14 Mayıs 
2023’te düzenlenecek genel 
seçimlerden zaferle çıkarak, 
bir 5 yıl daha Türkiye’ye, aziz 
milletimize ve tüm insanlığa 
hizmet mücadelemizi 
kararlılıkla sürdüreceğiz.” 
ifadesini kullandı.

Çelik: “Hollanda 
makamları net 
bir tavır almalı”

AK Parti Sözcüsü Çelik, “Fa-
şistler tüm dinleri ve insani de-
ğerleri tehdit etmektedir. Hollanda 
makamları bu faşist saldırıya karşı 
net bir tavır almalıdır.” dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer 
Çelik, “Faşistler tüm dinleri ve 
insani değerleri tehdit etmektedir. 
Bunlara karşı ortak mücadele şart-
tır.” ifadelerini kullandı. Çelik, 
sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, Hollanda’nın Lahey 
kentinde bir kişinin Kur’an-ı Ke-
rim’i hedef alan saldırısına tepki 
gösterdi. Saldırıyı lanetlediklerini 
vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: 
“Hollanda makamları bu faşist 
saldırıya karşı net bir tavır alma-
lıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar 
Avrupa kentlerinde insani değer-
lere meydan okuyor. Bu, tüm Av-
rupa demokrasileri için tehdittir. 
Faşistler tüm dinleri ve insani de-
ğerleri tehdit etmektedir. Bunlara 
karşı ortak mücadele şarttır.” (AA) 

Malkoç’tan İsveç 
ombudsmanına 
mektup

Kamu Başdenetçisi ve İslam İş-
birliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 
(İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç, İsveç 
ombudsmanına mektup göndererek, 
Kur’an-ı Kerim’in yakılması gibi kış-
kırtıcı eylemlerin dünya barışını 
tehdit ettiğini belirtti. 

Kamu Başdenetçisi ve İslam İş-
birliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliği 
(İİTOB) Başkanı Şeref Malkoç, İs-
veç’in başkenti Stockholm’de Türkiye 
Büyükelçiliğinin önünde Kur’an-ı 
Kerim yakılmasına ilişkin, İsveç om-
budsmanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı 
Ombudsmanlar Birliğine birer mek-
tup gönderdi. 

İsveç ombudsmanına gönderdiği 
mektupta, “Bu düşmanca eylem 
başta İslam dünyası olmak üzere 
tüm insanlığı rahatsız etti.” ifadesine 
yer veren Malkoç, son dönemde 
Batı dünyasında İslam düşmanlığını 
tetikleyici ve Müslümanları hedef 
alan birçok çirkin eyleme tanık olun-
duğunu anımsattı. Müslümanların 
inancına ve kutsal değerlerine yönelik 
düşmanca eylemin Türk Büyükelçiliği 
önünde gerçekleşmesinin Türk hal-
kını da derinden yaraladığını aktaran 
Malkoç, “İsveç makamları tarafından, 
ifade özgürlüğü adı altında, nefret 
suçu içeren söz konusu provokatif 
gösteriye izin verilmesi kabul edile-
bilir değildir. Tüm insanlar birbirinin 
dinine, inancına, kutsal kitabına, 
ayrımcılık yapmadan saygı göster-
mek zorundadır. Bu tür kışkırtıcı 
eylemler toplumu huzursuz etmekte, 
demokrasiye zarar vermekte ve dün-
ya barışını tehdit etmektedir.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Konu-
nun takipçisi olacaklarına işaret 
eden Malkoç, “İsveç hükümetinin, 
nefret suçu içeren, Müslümanları 
hedef alan ve İslam’a karşı hakaret 
içeren bu çirkin eylemi gerçekleştiren 
failleri cezasız bırakmamasını ve bu 
tür olayların tekrarına izin verme-
yerek daha somut önlemler almasını 
umuyoruz.” ifadesini kullandı. 

İİTOB ÜYELERİNE “NET  
TAVIR KOYUN” ÇAĞRISI 
Malkoç, İİTOB üyelerine gön-

derdiği mektupta da İsveç’teki eylemi 
kınadığını belirtti. İsveç’in bu eyleme 
izin vermesini “Müslümanlara karşı 
nefreti ve şiddeti körüklemenin açık 
bir örneği” olarak niteleyen        Malkoç, 
İİTOB üyelerini, bu ırkçı eylem kar-
şısında İsveç makamları nezdinde 
failler hakkında hukuki işlemlerin 
başlatılması ve suç duyurusunda 
bulunulması için net tavır koymaya 
davet etti. (AA)



Karaköy’deki Surp Pırgiç Ermeni 
Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında 
çıkan yangın itfaiye ekiplerince sön-
dürülürken, arama çalışmaları sonucu 
1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 
Yangında ölü sayısı 2’ye yükseldi. 

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa De-
mirelli ile Türkiye Ermeni Katolik 
Cemaati Ruhani Lideri Levon Zekiyan 
bölgeye gelerek çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Kaymakam Demirelli, ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, Surp 
Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin loj-
manında henüz belirlenemeyen bir 
nedenle yangın meydana geldiğini 
belirterek, “İtfaiyemiz yangın sön-
dürme çalışmalarına hızlı bir şekilde 
başladı. Şu an itibarıyla itfaiye per-
sonelimiz soğutma çalışması yapıyor.” 
dedi. Demirelli, şunları kaydetti: “Yan-
gının çıkmasının akabinde 2 vatan-
daşımız kendi imkanlarıyla, 2 vatan-
daşımız da itfaiye ekiplerinin yardı-
mıyla çıkarılarak, hastaneye sevk 
edildi. Dumandan etkilendiler ama 
durumları gayet iyi. Şu an itibarıyla 
bizim kilise çalışanlarından aldığımız 
bilgiye göre 2 kişiden haber alınamıyor. 
Yalnız içerideler mi değiller mi onu 
itfaiye, soğutma çalışmasını bitirdik-
ten sonra aramaya başlayacak. Ermeni 
Katolik Cemaatimize ve mahalle sa-
kinlerine geçmiş olsun diyorum. İn-
şallah herhangi bir can kaybı ile kar-
şılaşmayız. Temennimiz bu yönde.” 

YANGINDA 2 KİŞİ  
HAYATINI KAYBETTİ 
İtfaiye ekipleri, söndürme ve so-

ğutma çalışmalarının ardından yan-
gında kullanılamaz hale gelen loj-
manda arama çalışması yaptı. Ekip-
lerin çalışmaları sırasında 1 kişinin 
cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri 
inceleme ekipleri de bölgeye gelerek 
lojmanda bir süre çalışma yaptı. Ekip-
ler devam eden arama çalışmaları sı-
rasında 1 kişinin daha cansız bedenine 
ulaştı. Yangın nedeniyle hayatını kay-
bedenlerin sayısı 2’ye yükseldi. 

DUMANDAN ETKİLENEN  
2 KİŞİ TEDBİR AMACIYLA  
HASTANEYE SEVK EDİLDİ 
İstanbul Valiliğinden yapılan açık-

lamada da Surp Pırgiç Ermeni Katolik 
Kilisesi’nin lojman kısmında yangın 
ihbarı alınmasının ardından bölgeye 
ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye 
ekiplerinin sevk edildiği duyurulmuş-
tu. Açıklamada, yangının kontrol al-
tına alındığı vurgulanarak, “Çıkan 
yangında 4 kişi tahliye edilmiş, du-
mandan etkilenen 2 kişi tedbir ama-
cıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli 
ekiplerimizin yangın mahallindeki 
çalışmaları devam etmektedir. Kilise 
cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş 
olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla 
ilgili tahkikat başlatılmıştır.” ifadelerine 
yer verilmişti. (AA)
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Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’nın Lahey 
kentinde Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıyı 
en güçlü şekilde lanetledi ve Hollanda’nın 
Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands’ı çağırarak 
olayı protesto etti. Bakanlık, Hollanda’da 
Kur’an-ı Kerim’i hedef alan saldırıya ilişkin 
yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, “Hol-
landa’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir 
şahsın 22 Ocak’ta kutsal kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü 
şekilde lanetliyoruz. İsveç’in ardından bu kez 
Hollanda’da yaşanan ve kutsal değerlerimize 
hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak 
eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve 
yabancı düşmanlığının Avrupa’da artık sınır 
tanımadığının açık ilanıdır.” ifadeleri kullanıldı. 
Bu eylemlerin yalnızca Müslümanların değil, 

tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, 
manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü 
doğrudan hedef aldığı, ayrıca bir arada barış 
içinde yaşama kültürünü zedelediği vurgulanan 
açıklamada, “Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi 
Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık 
eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü 
ifadelerle bildirilmiş, Hollanda’nın bu tür 
provokatif eylemlere müsaade etmemesi 
talep edilmiştir.” denildi. Açıklamada, 
Hollanda makamlarının, olayın fai-
line yönelik gerekli işlemleri yap-
masının, bu tür hadiselerin 
tekrarının önlenmesi ama-
cıyla somut tedbirleri ha-
yata geçirmesinin bek-
lendiği kaydedildi. (AA)

Akar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 
Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin gün-
deme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 
NATO’nun Deniz Kuvvetleri komutasının bir 
yıl süreyle İngiltere’den Türkiye’ye geçtiğini 
hatırlatarak, yapılacak faaliyetleri sorması 
üzerine Akar, “Planlı faaliyetlerin komutası 
gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum 
söz konusu değil.” diye konuştu. Başka bir ga-
zetecinin, İngiltere’nin başkenti Londra’ya ger-
çekleştirdiği ziyarette “Type-23 firkateynlerinin 
alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığına” 
ilişkin haberleri anımsatması üzerine Akar, 
“Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu 
değil. Bizim, İngiltere Savunma Bakanı Sayın 
Wallace ile ikili ilişkiler, NATO kapsamında te-
maslarımız var. Son Londra ziyaretimiz de bu 
kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti.” ifa-
delerini kullandı. Bakan Akar, askeri eğitim iş-
birliği, tatbikatlar ve savunma sanayisi konu-
larında aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya 
olmak üzere birçok ülke ile görüşme gerçekleş-
tirdiklerini, İngiltere’deki temaslarının da bun-
lardan biri olduğunu dile getirdi. Irak’ın kuze-
yinde Zap bölgesindeki terör hedeflerine yönelik 
devam eden Pençe Kilit Operasyonu’ndaki son 

duruma ilişkin soru üzerine Akar, Türkiye’nin 
başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşu-
larının sınırlarına, egemenlik haklarına ve 
toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirtti. 
Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin 
teröristler olduğunu vurgulayarak, “Bizim tek 
yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması 
ve güvenliği. Bunun için çalışıyor, yapılması 
gereken ne varsa yapıyoruz.” dedi. Terörle mü-
cadelenin kararlılıkla artan bir tempoda, taarruzi 
bir ruhla devam ettiğini anlatan Akar, şunları 
kaydetti: “Pençe Kilit Operasyonu’nda belli bir 
aşamaya gelindi. Zap bölgesi büyük ölçüde te-
röristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada 
yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. 
İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin baş-
larına yıkıldı. Pençe Kilit Operasyonu’yla birlikte 
de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli 
hale getirildi. Pençe Kilit Operasyonu’nda şu 
ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. 
Operasyon kapsamında teröristler tarafından 
kullanılan 600’e yakın mağara, sığınak ile 2 
binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha 
edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 
1174 silah ile 533 bin 275 mühimmat ele 
geçirdi.” (AA)

Konya’da, sodyum sülfat, amonyum hid-
roksit, çeşitli atık yağ ve petrol ürünleri içeren 
kimyasal atıkları doğaya bırakan şüphelilere 
kanundaki en üst sınırdan idari para cezası uy-
gulanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış 
Ecevit Akgün, merkez Selçuklu ilçesi Dokuz 
Mahallesi’nde atıkların bırakıldığı alanlarda in-
celeme yaptı. Plastik tankların toplandığı yerdeki 
çalışmaları inceleyen Akgün, gazetecilere, ihbar 
üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini ve Ba-
kanlığa bağlı birimlerce gerekli numunelerin 
alındığını söyledi. Akgün, numunelerde petrol 
ve yağ atıkları ile amonyum hidroksit ile sodyum 
sülfat tespit edildiğini belirterek şunları kaydetti: 
“Şahıslar hakkında kişi başı üst sınırdan 12 
milyon lira, atıkları verdiği tespit edilen işletmeye 
ise 36 milyon lira olmak üzere toplam 73 milyon 

lira civarında idari para cezası uygulayacağız. 
Bu atıkları döken şahıslar hakkında da Türk 
Ceza Kanunu’nun ‘Çevreyi Kasten Kirletmek’ 
suçundan gerekli soruşturmanın yapılması için 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunacağız. Bu ceza, çevre kanununda verilen 
üst sınırdaki cezalardan birisi. Dolayısıyla rekor 
çevre cezası denilebilir.” Sahadaki atıkların kal-
dırılarak lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi 
için temizlik çalışmalarını başlattıklarını dile 
getiren Akgün, “Sanayicilerimizin, bu tür cezalarla 
karşılaşmaması ve daha yaşanabilir şehirler ve 
daha temiz bir dünya bırakmak için atıkların 
yönetimi konusunda gerekli hassasiyeti gös-
termelerini bekliyoruz.” dedi. Akgün, vatan-
daşlardan, çevre kirliliğiyle ilgili şahit oldukları 
olayları Bakanlığın ALO 181 ihbar hattına ilet-
melerini beklediklerini de sözlerine ekledi. (AA)

Geçen yıl 13 Ağustos’ta Sarıçam 
ilçesindeki iki farklı ormanlık alanda 
yangın çıkardığı gerekçesiyle 4 Eylül’de 
tutuklanan ve eylemlerini terör örgütü 
PKK adına gerçekleştirdiği belirlenen 
terörist R.B. (37) hakkında Adana 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 
soruşturma tamamlandı. Sanık hak-
kında, “devletin birliği ve ülke bü-
tünlüğünü bozmak” suçundan ağır-
laştırılmış müebbet, “terör örgütü 
faaliyeti çerçevesinde kasten orman 
yakma” suçundan da müebbet hapis 
cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 
Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 
kabul edildi. Belgeler, ifade tutanağı, 
tanık anlatımları, Sarıçam Orman İş-
letme Şefliği tutanakları, HTS, PTS, 
dijital veri inceleme kayıtları ve bilirkişi 
raporlarına yer verilen iddianamede, 
sanığın kentteki orman yangınlarını 
terör örgütü PKK’nın tali-
matıyla çıkardığı an-
latıldı. İddianama-
de, R.B’nin, terör 
örgütü PKK’nın 
talimatıyla 13 
A ğ u s t o s 
2022’de kendi 
kullandığı araçla 
gittiği Sarıçam ilçesi 
Ünlüce ve Çamlıca ma-
hallelerinde 2 ayrı orman 
yangını çıkarıp aynı araçla Mersin’e 
kaçtığının tespit edildiği belirtildi. 

HIZLI TREN VAGONLARINI  
RAYDAN ÇIKARMAK İÇİN  
EYLEM PLANLAMIŞ 
Sanığın yangınları çıkardığını gör-

düklerini anlatan 3 tanığın ifadele-
rinin de bulunduğu iddianamede, 
R.B’nin yangınlar öncesinde de PKK 
adına sansasyonel eylem arayışında 
olduğu kaydedildi. İddianamede, 
R.B’nin Konya’daki yüksek hızlı tren 
hattına da saldırı planladığı aktarıldı. 
Vagonları raydan çıkarmak için saldırı 
planlayan R.B’nin, tren hattına sal-
dırıyı gerçekleştirmesi için, “terör ör-
gütü PKK’ya üyelik” suçundan Antalya 
8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargıla-
ması süren sanık A.K’yi kullandığı 
bildirilen iddianamede, planlanan 
saldırı gerçekleşmeden A.K’nin ya-
kalandığı ifade edildi. İddianamede, 
PKK sanığı A.K’nin, “Devran kod adlı 
R.B’ye bağlı faaliyet yürüttüm. PKK 
terör örgütü tarafından Konya’daki 
yüksek hızlı tren hattına saldırı ger-
çekleştirme talimatı aldım. Eylemde 

kullanacağım çelik parçalarını yap-
tırmak üzere yine R.B’nin yönlen-
dirmesiyle Mersin’de bulunan O.A’ya 
ait makine atölyesine gittim. 4 bin 
liraya 4 adet çelik parça siparişi ver-
dim. Malzemeler için 2 bin lira kapora 
ödedim. Çelik parçaları kargo ile 
teslim aldım fakat eylemi gerçekleş-
tirmeden yakalandım.” şeklindeki iti-
rafları tanık sıfatıyla yer aldı. Bilgi 
sahibi sıfatıyla iddianamede ifadesine 
yer verilen Mersin’deki makine atöl-
yesinin sahibi O.A. da kağıda çizili 
çelik parça projesini yapmak üzere 
anlaştıklarını, bunun üzerine kendi-
sinden istenilen işlemi gerçekleştir-
diğini anlattı. İddianamede, R.B’nin 
bu eylemi planladığına dair PTS ve 
HTS kayıtlarının mevcut olduğu bil-
gisine yer verildi. 

İKİ AYRI ORMANLIK  
ALANI 20 DAKİKA ARAYLA  
YAKIP KAÇMIŞ 
R.B’nin sansasyonel eylem arayı-

şıyla ilgili bilgiler verilen iddianamede, 
şunlar kaydedildi: “Sanığın terör ör-
gütünün talimatıyla sabotaj amaçlı 

tren vagonlarını raydan çı-
karmak maksadıyla 

Mersin’deki bir 
makina atölye-

sinde ‘freze’ 
isimli çelik 
parçalar yap-
tırdığı ve 

bunları tren 
hattına yerleş-

tirerek sansasyo-
nel bir eylem arayı-

şında olduğu, geçen yıl 13 
Ağustos’ta da Sarıçam ilçesi Çamlıca 
ve Ünlüce mahallelerindeki iki ayrı 
orman yangınını terör örgütü PKK’dan 
aldığı talimatla kasten çıkardığı, yan-
gınları 3 ayrı tanığın R.B’nin çıkardı-
ğını gördüğü ve tanık anlatımlarına 
göre sanığın yangın sonrasında araçla 
hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaştığı, 
olay günü ağabeyi N.B’nin bahçesini 
görmeye gittiğini öne süren sanığın 
bahçeye gitmediğinin tespit edildiği, 
sanığın aracının yangınların çıktığı 
saatlerde olay yerine yakın PTS ka-
yıtları ve o bölgede cep telefonunun 
sinyal kaydının bulunduğu, olay ye-
rinde o saatlerde başka araç ve kişinin 
tespit edilmediği, Sarıçam’daki 2 ayrı 
noktada 20 dakika arayla orman yan-
gını çıkardığı değerlendirildiğinde, 
R.B’nin ‘terör örgütü faaliyeti çerçe-
vesinde kasten orman yakma’ ve ‘dev-
letin birliğini ve ülke bütünlüğünü 
bozma’ suçlarından cezalandırılması 
talep olunur.” İddianamedeki ifade-
sinde suçlamaları kabul etmeyen tu-
tuklu sanık ilerleyen günlerde hakim 
karşısına çıkacak. (AA)

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ’nün 
Polis Akademisi yapılanmasına yönelik 
operasyonda 17 şüpheli gözaltına alın-
dı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, FETÖ’nün faaliyet-
lerinin deşifre edilmesine yönelik ça-
lışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, 
kapatılan Polis Akademisinde öğrenci 
olduğu dönemde FETÖ ile irtibatlı 
olan ve akademinin kapatılması son-
rasında da devam ettikleri üniversi-
telerde örgütle irtibatlarını koparma-
dıkları tespit edilen kişiler ve bu kişi-
lerden sorumlu mahrem imamlara 
yönelik İstanbul merkezli, Ankara ve 
Diyarbakır’da 24 adrese eş zamanlı 
operasyon gerçekleştirildi. 20 şüphe-
linin yakalanmasına yönelik operas-
yonda zanlılardan 17’si gözaltına alındı. 
2 kişinin yurt dışında olduğu tespit 
edilirken 1 şüpheliyi yakalama çalış-
maları sürüyor. Adreslerde yapılan 
aramalarda çok sayıda örgütsel ma-
teryal ve doküman ele geçirildi. (AA)

FETÖ’nün Polis 
yapılanmasına darbe: 
17 zanlı yakalandı

Surp Pırgiç  
Ermeni Katolik  
Kilisesi’ndeki yangın

Hollanda’daki alçak eyleme 
Türkiye’den sert tepki!

Türkiye, Hollanda’da Kur’an-ı 
Kerim’i hedef alan saldırıyı  
en güçlü şekilde lanetledi.

Orman yakan teröriste 
ömür boyu hapis talebi
Adana’da terör örgütü PKK’nın 
talimatıyla iki farklı noktada 
orman yangını çıkardığı 
gerekçesiyle tutuklanan terörist 
hakkında dava açıldı.

Zap bölgesi 
büyük ölçüde 

temizlendi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 

Zap bölgesinin büyük ölçüde 
teröristlerden temizlendiğini 

belirterek “Operasyonla Irak sınırı 
olan 302 kilometrelik hat güvenli 

hale getirildi. Şu ana kadar 506 
terörist etkisiz hale getirildi.” dedi.

Konya’da toprağı zehirleyenlere 
73 milyon lira ceza 
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Yazı İşleri Müdürü   
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2704

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

Sosyal belediyecilik ilkesiyle ça-
lışmalarını sürdüren Kestel Beledi-
yesi, lise ve üniversite öğrencilerine 
verdiği ücretsiz ulaşım müjdesinin 
ardından TYT ve AYT sınavına girecek 
olan öğrencileri de unutmadı. Kestel 
Belediye Başkanı Önder Tanır’ın sos-
yal medya hesaplarından duyurduğu 
haber, 12.sınıf öğrencileri tarafından 
büyük takdir topladı. Kestel Beledi-
yesi web sayfası üzerinden alınan 
başvurular ile TYT ve AYT kitapçık-
ları, öğrencilere teslim edilmeye baş-
landı. Toplamda 2 bin 400 öğrenciye 
hediye edilecek olan konu anlatımlı 
soru bankalarını ilk olarak Kestel 
Belediye Başkanı Önder Tanır, öğ-
rencilere hediye etti. Öğrenciler ve 
Başkan Tanır arasında renkli görün-
tüler ortaya çıkarken, öğrenciler bu 
proje adına Başkan Önder Tanır’a 
teşekkürlerini iletti. 

“HER TÜRLÜ DESTEĞİ  
VERMEYE ÇALIŞIYORUZ” 
Konuya ilişkin konuşan Kestel 

Belediye Başkanı Önder Tanır, “Bizim 
belediyecilik olarak işimiz her ne 

kadar ilçemizin alt yapı, üst yapı 
gibi çalışmaları gibi görünse de, bu-
nun yanında ilçemizin her alanda 
büyümesi, gelişmesi de bizim için 
önceliğimizdir. Onun için göreve 
geldiğimiz günden bu yana hem il-
çemizi hem de ülkemizi geleceğe en 
iyi şekilde taşıyacak olan gençleri-

mizin eğitimini her zaman en ön 
planda tuttuk ve tutmaya da devam 
ediyoruz. Bunu yaparken de asla ‘o 
iş bizim işimiz değil’ demedik. İlçe-
mizin gelişimi için tüm kurumları-
mızla ortak hareket etmeye çözüm 
odaklı çalışmaya özen gösterdik. Bu-
nun temelinde de eğitim önceliğimiz 

olarak geliyor. Eğitimin önemini çok 
iyi biliyoruz. Biz sizler için her türlü 
desteği vermeye yanınızda olmaya 
çalışıyoruz. Sizler de eğitiminizi en 
iyi şekilde tamamlayarak bizim emek-
lerimizi boşa çıkartmamış olacaksı-
nız” dedi. 

(İHA)

Yargıtay; boşanma davası devam 
eden ve boşanma arefesindeki eşler için 
çok önemli bir karara imza attı. Yargıtay 
2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikteki ka-
rarında “Eşinin telefonundaki silinen 
kayıtları geri getirmek hukuka aykırı 
delil niteliğindedir” dedi. İHA muhabi-
rinin İçtihat Bülteni’nden edindiği bilgiye 
göre, davacı erkek evlilik birliğinin te-
melinden sarsılmasına dayalı boşanma 
davası açtı. İlk derece mahkemesi, yaptığı 
yargılama sonucunda açılan boşanma 
davasını reddetti. Karara karşı davacı 
erkek tarafından istinaf kanun yoluna 
başvurdu. İstinaf incelemesi yapan bölge 
adliye mahkemesince “davalı kadının 
tam kusurlu olduğu gerekçesiyle ilk 
derece mahkemesi kararının tamamını 
kaldırılarak yeniden hüküm kurdu ve 
erkeğin davasının kabulüne ve ferilerine” 
karar verdi. Bu kez, bölge adliye mah-
kemesince verilen bu karara karşı davalı 
kadın temyiz talebinde bulundu. 

Temyiz incelemesi neticesinde Yar-
gıtay 2. Hukuk Dairesi, “Yapılan yargılama 
ve toplanan delillerden; davacı tanıkları, 
davalı kadına ait telefonda resim ve ya-
zışmalar gördüklerini beyan etseler de 
davacı erkeğin duruşmadaki ‘kadının 
telefonuna ‘disk digger’ isimli programı 
kurduğu, telefondaki silinen kayıtları 
geri getirdiği’ beyanı dikkate alındığında 
erkeğin eşinin telefonuna yüklediği prog-
ram ile elde edilen görüşme kayıtlarının 
hukuka aykırı olarak elde edilen delil 
niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır. Ger-
çekleşen bu durum karşısında, hukuka 
aykırı bu delil kusur belirlemesinde dik-
kate alınamaz ve bu delil ile kanıtlanmak 
istenen vakıa kadına kusur olarak yük-
lenemez. Diğer yandan davacı erkek ta-
rafından dosyaya sunulan ve davalı ka-
dına ait olduğunu iddia ettiği yazışmaların 
davalı kadın tarafından kabul edilmediği, 
davalı tarafından yazıldığı iddiasının so-
yut kaldığı anlaşılmakla bu yazışmalar 
da kusur belirlemesinde dikkate alına-
maz. Bu durumda, dinlenen tanıkların 
davacıdan edindikleri duyuma dayalı 
anlatımları da dikkate alındığında, davalı 
kadına yüklenen güven sarsıcı davranış 
vakıasının ispatlanamadığı anlaşılmak-
tadır. O halde, davacı erkeğin davasının 
reddine karar verilmesi gerekirken yazılı 
şekilde davanın kabulü hatalı olup boz-
mayı gerektirmiştir” şeklinde karar ve-
rerek bölge adliye mahkemesinin bo-
şanma davasının kabulüne ilişkin hükmü 
bozdu. Kararı değerlendiren İstanbul 
Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan 
şunları söyledi: “Yargıtay 2. Hukuk Dai-
resi, diğer eşin rızası olmaksızın telefo-
nuna yüklenen program ile elde edilen 
görüşme kayıtlarının hukuka aykırı delil 
olarak kabul ederek bu delil ile kanıt-
lanmak istenen vakıanın diğer eşe kusur 
olarak yüklenemeyeceğinin altını tekrar 
çizmiştir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 
01.06.2017, 13.09.2017, 22.02.2018 ve 
25.04.2022 tarihinde de bu doğrultuda 
kararlar vermişti” dedi. (İHA)

Bursa’da hizmet veren Şahinbey 
Döner, sunduğu hizmet ve lezzetini 
‘sektörün en iyisi’ ödülüyle taçlandırdı. 
Bursa’da 2020 yılının eylül ayında 
faaliyete geçen Şahinbey Döner, 
salgın sürecine rağmen sektörde bü-
yümeye devam etti. Mutfağının şef-
faflığı, hijyen kurallarına uygunluğu, 
hizmeti seri şekilde sunması, me-
kândaki çok amaçlı salonlarının bu-
lunması, otopark ve en önemlisi de 
Bursa Kebabı kalitesiyle Şahinbey 
Döner, Sektör Dedektifi tarafından 
‘sektörün en iyisi’ ödüle layık görüldü. 
Türkiye’nin en büyük İskender salonu 
ile yurt içi ve yurt dışından gelen 
grupların konforlu hizmet almasına 
imkan sunan firma, ayrıca TSE stan-
dartlarına uygunluğu ile aldığı ödülü 
hak ettiğini gösterdi. İstanbul’da ya-
pılan törende ödülü alan İşletme Sa-
hibi Şahin Sevinç, “Bu ödülü tüm 
Bursalı hemşerilerimize hediye edi-
yorum. Bu ödül Bursa’nındır. Bizleri 
tercih eden, işletmemizin her geçen 
gün büyümesine vesile olan, velini-
metimiz olan misafirlerimizindir. 
Sektörde profesyonel sunumumuz 
bizi başarıyla taçlandırdı” dedi. (İHA) 

İznik Belediyesi’nin bir süredir devam ettirdiği 
“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında 
23.belgeselde İznik’te elli iki yıldır zirai alet ustalığı 
yapan Cemalettin Değirmenci’nin (75) hayatını ve 
mesleğini ele aldı. 

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları 
ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin 
hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi 
kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda elli iki yıldır zirai alet ustalığı yaparak 
geçimini sağlayan Cemalettin Değirmenci icra ettiği 
mesleğini 1971 yılından buyana aşk ve şevkle 
devam ettiriyor. 1948 yılında İznik’e bağlı Elbeyli 
mahallesinde dünyaya gelen Cemalettin 
Değirmenci, ilkokulu da burada 
okur.1968’de gittiği vatani gör-
evinin ardından 1971’de ustası 
babasının yanında bu mes-
leğe başlar. Elbeyli’de baş-
layan bu mesleğini 1976 
yılında İznik’e taşıyarak de-
vam ettirir. Elli iki yıldır de-
vam ettiği bu mesleğinde 
üretmeye ve yeniliğe olan me-
rakı onu tasarım ve üretimi 
kendisine ait makineler üretmeye 
itmiştir. Değirmenci “Üretmeye ve ye-
niliğe olan merakım başladığım günden beri 
hiç azalmadı. Bu merakım bana kendi tasarladığım 
ve ürettiğim makineler yapmamı sağladı. Zeytin 
tasnif makineleri, tarım ilaçlama makineleri, ot 
parçalama, ara çapalama ve tespih üretim makineleri 
bunlardan bazıları.”diye konuştu. 

“ÇIRAKLIK YOK OLMASIN,  
HEP BİRLİKTE YETİŞTİRELİM “ 
Meslekte geçirdiği elli iki yıllık serüvenini o 

günleri yaşarcasına anlatan Cemalettin Değirmenci 
(75) konuşmasında “Mesleğe başladığım ilk yıllarda 
ki heyecanım hala devam ediyor. Hala üretmek, 
yenilik katmak için çaba sarf ediyorum. İşe geldiğim 
zaman hiçbir şey yapmasam dahi makinelerimi 
açıp sesini dinliyorum. Elimin yağ pas olmasından 
mutluluk duyuyorum. Fakat bugünlerde artık çırak 
bulamıyoruz. Çıraklık bitti artık. İznik’te birkaç yıl 
sonra insanlar kaynak yaptıracak insan bulamaya-
caklar. Gelin el birliğiyle bu çıraklığı yeniden hayata 
geçirelim, yetiştirelim. Bu kültür yok olmasın. Bu 
çıraklık ile büyüyen gençler toplumda saygılı ve 

saygın olarak büyüyorlar” diye konuştu. Değirmenci 
konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan 
Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara 
aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür 
ederek, bu çalışmanın devamını diledi. 

ÖNEMLİ BİR ARŞİV OLUŞUYOR 
İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 

Biriminin hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Hazineleri” 
belgesellerinin ilki 75 yıllık fıçı ustası Merhum 
İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise 
İznik’e bağlı İnikli Mahallesi’nde ikamet eden 20 
yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile ger-
çekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle 

İğne Oyaları ile dördüncü belgesel 62 yıldır 
küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş 

(76) ile beşinci belgesel 63 yıldır 
terzilik sanatını icra eden İsmet 

Acar (75)  altıncı belgesel İz-
nik’e bağlı Tacir Mahalle-
si’nde 50 yıldır Sıcak Demir 
Ustalığı yapan Necip Saraç 
(62) ile yedinci belgesel 55 
yıldır Yorgan Ustalığı yapan 

Ali Topkara (68) ile sekizinci 
belgesel 55 yıldır Radyo ve 

Televizyon Ustalığı yapan Ekrem 
Sevim ile dokuzuncu belgesel Çömlek 

Ustası Hasan Yaman (55)  ile onuncu 
belgesel Saat Ustası Ramis Asa (72) ile on birinci 
belgesel 70 yıldır Yüncülük mesleği ile uğraşan Sü-
leyman Ferik (84) ile on ikinci belgesel 50 yıldır 
soba ustası olan Mehmet Topçu (72) ile, on üçüncü 
belgesel Ahşap Ustası Servet Bağcı (63) ile on dör-
düncü belgesel yarım asırlık Bisiklet Tamir Ustası 
Ahmet Aşık (65) ile on beşinci belgesel yarım asırlık 
terzi ustası Ahmet Turhan (68) ile on altıncı belgesel 
yarım asırlık matbaa ustası Ramiz Pancar (75) ile 
on yedinci belgeseli İznikspor’un efsane futbolcusu 
Kaptan İsmail Hakkı Çelik (69) ile on sekizinci bel-
geseli yarım asırlık elektrik ustası Mehmet Potur 
(72) ile on dokuzuncu belgesel yarım asırlık taş 
ustası Mehmet Arslan (76) ile yirminci belgesel ise 
otuz sekiz yıldır anahtarcılık ve çilingircilik yapan 
Kadir Kardaş (64) ile yirmi birinci belgesel kırk üç 
yıldır motor ustalığı yapan Recep Aksu (65) ile 
yirmi ikinci belgesel, elli yedi yıldır berberlik yapan 
Recep Altın (69) ile yirmi üçüncü belgesel ise elli iki 
yıldır zirai aletler ustalığı yapan Cemalettin Değir-
menci (75) ile gerçekleştirildi. (Bülten)

Kestel Belediyesi, devlet 
liselerinde eğitim gören 
ve sınava girecek olan 
12. Sınıf öğrencilerine 
TYT-AYT konu anlatımlı 
test kitabı hediye etti.

Yarım asırdır tarım  
sektörüne hizmet ediyor

Otobüste durak geçme  
kavgası kazaya sebep oldu

Bursa’da işitme cihazı arıza yaptığı için 
yolcuları duymakta güçlük çeken halk otobüsü 
şoförü ile bir yolcu arasında yaşanan kavga, 
kazayla sonuçlandı. Kavga sırasında kont-
rolden çıkan otobüs; 3 otomobil ile yol kena-
rındaki itfaiye vanası ve banklara çarparak 
durabildi. Şoför mahallindeki kargaşa sırasında 
fark edilmeden düğmelerine basılıp açılan 
kapılar yüzünden iki yolcu otobüsten aşağıya 
düştü. Kazaya sebep olan yolcu otobüsten 
inip kaçarken, yola düşen yaralılar 112 am-
bulansıyla hastaneye kaldırıldı. 

Osmangazi’deki kaza Soğanlı Mahallesi 
Çelebi Mehmet Bulvarı Kanal Cadde Kavşağı 
üzerinde yaşandı. İddiaya göre, kullandığı 
işitme cihası arıza yapan 16 M 00036 plakalı 
özel halk otobüsü sürücüsü Tarkan Gül (50), 
durması gereken duraklarda durmayınca bazı 
yolcular kendisine seslendi. Kulağındaki cihaz 
arıza yaptığı için duyamayan otobüs sürücüsü 
yola devam edince yolculardan biri yanına 
kadar giderek, “Sen bizimle dalga mı geçi-
yorsun?” deyip Gül’ü darp etmeye çalıştı. Ya-
şanan arbede sırasında otobüs sürücüsü Tar-
kan Gül birden otobüsü durduramadığını, 
frenlerin tutmadığını söyledi. Bu sırada yan 
koltukta oturan bir başka şoför hamle yapıp 
otobüsün el frenini çektiyse de otobüsü dur-
duramadı. Yaşanan panikle düğmelerine an-
lamadan basılıp açılan otobüsün kapılarından 
da iki yolcu yola düşerek yaralandı. Kontrolden 
çıkan otobüs, kavşaktan dönüş yapan 34 
FLN 910 plakalı otomobile çarpıp ardından 
yol kenarında park halinde bulunan 06 CSY 
731, 61 VV 473 plakalı otomobiller ile bir it-
faiye vanası ve bariyerlere çarparak durabildi. 
Otobüsün kırılan camları yüzünden panik 
olan yolcular kendilerini dışarıya güçlükle 
atabildi. Yola düşüp yaralanan Nesrin B. isimli 
yolcu, olay yerine gelen 112 ambulansıyla 
Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Oto-

büste yolcu olarak bulunan Fatma Yaman, 
“Ben şoför kalp krizi geçirdi zannettim. Son-
rasında bütün arabalara vura vura buraya 
kadar geldik. Kapılar kapanmadı, o sırada 
kargaşa oldu. Kimileri kendi atladı, kimileri 
düştü. Olayı çıkaran bey zaten hemen kaçtı 
gitti” dedi. 

“MÜDAHALE ETTİK  
AMA OTOBÜS DURMADI” 
Bir başka yolcu Emine Yıldız ise, “Şoför 

‘Otobüsü durduramıyorum’ diye bağırdı; he-
pimiz ‘Ne oluyor?’ dedik. Yan tarafta oturan 
bir başka şoför ‘El frenini çekelim’ dedi, mü-
dahale etti. Ama yine şoför ‘Durduramıyorum, 
kilitlendi, bir şey oldu’ deyince bir anda 
otobüs araçlara çarpmaya başladı. Camlar 
patladı. Kapılar açılınca yolcular düşmeye 
başladı. Elinde ceviz torbalarıyla bir amca 
binmişti, o da düştü kapıdan ama bir daha 
onu göremedik” diye konuştu. Kendisine sal-
dıran yolcunun psikolojik sorunları olduğunu 
iddia eden otobüs sürücüsü Tarkan Gül de, 
“Araç hareket halindeydi, 30-40 kilometre 
hızla gidiyorduk. Kendisi ‘Kapılar neden açıl-
madı?’ diye sürekli bağırıyordu. Bir ara yanıma 
kadar geldi ve bana vurmak istedi. Diğer yol-
cular müdahale etti. Araç kontrolden çıkınca 
araçlara çarptık. Frenler de gitti. Müdahale 
ettik ama otobüs durmadı. Düğmelere yakın 
boğuşma sırasında basılmış, kapılar açılınca 
iki kişi de aşağıya düşmüş; çok geçmiş olsun” 
dedi. Kendisinin de servis şoförü olduğunu 
belirten bir başka yolcu Fatih Ayaz ise, 
“Arkadaş kulaklarının duymadığını söylüyor. 
Ben de şoförüm. Kulakları duymayan bir 
adamı şoför yapamazsın, böyle bir kanun 
yok. O araçta senin benim de çocuklarımız 
olabilirdi. Kulakları duymayan bir adamı di-
reksiyona geçirene bence kanunun ceza yaz-
ması lazım” şeklinde konuştu. (İHA)

Bursa kebabıyla 
‘sektörün en iyisi’ 
ödülünü aldı

Yargıtay’dan  
boşanmaya çalışan 
eşler için kritik karar

Kestel’de üniversiteye hazırlanan 
gençlere büyük destek
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haa-
visto, Finlandiya'nın İsveç olmadan
NATO'ya katılmayı düşünmesi gerekti-
ğini kaydetti. Finlandiya haber ajansı
YLE'nin haberine göre, Haavisto, İs-
veç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükel-
çiliği yakınında Kur'an-ı Kerim
yakılması ve terör örgütü
PKK/YPG'nin provokasyonları üzerine
NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye ile
imzalanan Üçlü Muhtıra'nın bundan
sonra nasıl ilerleyeceğine dair yerel ba-
sına açıklama yaptı. Haavisto, NA-
TO'ya katılım sürecinde Finlandiya'nın
İsveç ile aynı hızda ilerlemesi gerekip
gerekmediği sorusuna, "Helsinki gere-
kirse bu stratejiyi yeniden düşünmeli.
Elbette her iki ülkenin güvenliği açı-
sından bakıldığında, bu kesinlikle bir
numaralı seçenek." ifadelerini kullandı.
Bakan Haavisto, öte yandan, durumu
yeniden değerlendirmeye hazır olma-
ları gerektiğinin altını çizdi. Türki-
ye'nin İsveç'te yaşananlar konusunda
"şokta ve kızgın" olduğunu, bunun da
Türkiye ile müzakereyi zorlaştırdığını
belirten Haavisto, "Bu protestocular,
Finlandiya ve İsveç'in güvenliğiyle oy-
nuyor. Amaçları Türkiye'yi kışkırtmak
ve kamuoyu söylemini etkilemek." de-
ğerlendirmesini yaptı. Haavisto, Fin-
landiya, İsveç ve Türkiye'nin
ilkbaharda olası bir üçlü toplantı hak-
kında görüşmeler yaptığını ifade etti.
(AA)

Finlandiya İsveç olmadan
NATO'ya katılım seçeneğini
değerlendiriyor

İngiltere'ye sığınma talebinde bulunan
yaklaşık 200 çocuğun hükümet tara-
fından işletilen pansiyonlara yerleşti-
rildikten sonra kaybolduğu, çoğunun
daha sonra takip edilerek bulunduğu
bildirildi. İçişleri Bakanlığı yetkilisi
Simon Murray, Lordlar Kamarası'nda
yaptığı açıklamada, sığınma talebinde
bulunan yaklaşık 200 çocuğun kaybol-
duğunu kaydetti. Murray, hükümet ta-
rafından işletilen pansiyonlara
yerleştirildikten sonra kaybolan çocuk-
ların çoğunun daha sonra takip edildi-
ğini ve bulunduğunu söyledi.(AA)

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal
Sol İttifak SYRIZA'nın İskeçe Milletvekili
Hüseyin Zeybek, Türkiye’nin imam hatip
liselerinde eğitim görmüş öğrencilerin
Yunanistan'da karşılaştıkları diploma
denklik belgeleriyle ilgili sorunları Yunan
parlamentosuna taşıdı. Zeybek, Yunanis-
tan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığına yö-
nelttiği soru önergesinde, son dönemde,
Türkiye'deki imam hatip ortaokul ve lise-
lerinde eğitimini sürdüren ya da eğiti-
mini tamamlayarak Yunanistan'a dönen
öğrencilerin diploma denklik belgeleriyle
ilgili karşılaştıkları sorunlar nedeniyle
mağduriyet yaşadıklarını aktardı. Hüse-
yin Zeybek, önergede şu sorulara yer
verdi: "İmam hatip liselerinin denklik bel-
gesi alması ve ülkenin genel eğitim dere-
celeriyle eşleştirmenin koşullarını ve
yolunu oluşturmak için inisiyatif almayı
düşünüyor musunuz? Yurt dışında faali-
yet gösteren imam hatip liselerinin en
azından ülkedeki medreselerin öğrenim
unvanlarıyla uyumlu hale getirilmesinin
şartlarını ve yolunu oluşturmak için inisi-
yatif almayı düşünüyor musunuz? Denk-
lik belgesi başvurularının çok olmasına ve
bu eğitim kurumlarından mezun olan
öğrencilerin bir çıkmazda olmalarına rağ-
men bu yasal boşluğun sürdürülmesi
hangi gerekçeye dayanmaktadır?"

Sığınma talebinde bulunan
yaklaşık 200 çocuk kayboldu

Zeybek, imam hatiplerin
Yunanistan'daki denklik
sorununu meclise taşıdı

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN
ELİNE DÜŞÜYOR

Afrika'da eğitim hakkından
mahrum kalan çocuklar

African Foundation araştırmacısı Dr.
Asma Nairi Özen ve Afrika Araştırmacıları
Derneği (AFAM) araştırmacısı Osman Ka-
ğan Yücel, AA muhabirine, Afrika'da okula
gitme imkanı olmayan çocukların temel
haklarından yoksun kalmasının sonuçlarıyla
ilgili değerlendirmede bulundu. Özen, son
yıllarda Afrika devletlerinin eğitime verdiği
desteği artırdığını ancak kıtadaki çocukların
yaklaşık yüzde 23'ünün hala okula gide-
mediğini belirterek, bu oranının dünyanın
herhangi bir bölgesiyle kıyaslandığında
çok yüksek olduğunu söyledi. Afrika'da
bulunan 54 ülkenin kendi iç dinamiklerinin
farklılıklar göstermesi nedeniyle genelle-
melerde yanılma payının bulunduğuna
dikkati çeken Özen, "Birleşmiş Milletler
Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF)
açıkladığı rakamlara göre Nijerya'da 10,5
milyon çocuk okula gidemiyor ancak Tu-
nus'ta bu rakam çok daha düşük." dedi.
Özen, Afrika'da ailelerin yoksulluk, eğitime
erişimin kısıtlı olması ve güvenlik sorunları
nedeniyle çocuklarını okula göndermediğini
dile getirerek, bazı ailelerin de "eğitimi iş-
levsiz bir uğraş" olarak gördükleri için özel-
likle kız çocuklarını ve engelli çocukları

okutmadığını kaydetti. Yoksul Afrikalı ai-
lelerin okul harçlarını karşılayamadığını,
devletlerin ise bu alana yatırım yapacak
mali kaynağı bulunmadığını aktaran Özen,
"Dünyadaki en az gelişmiş 46 ülkeden
33'ünün Afrika'da olduğu dikkate alındı-
ğında, bu ülkelerde büyük eğitim sorunu
olmaması beklenemez." değerlendirme-
sinde bulundu. Özen, kıtadaki güvenlik
sorunlarının da çocukların eğitime erişe-
memesinde büyük rol oynadığına vurgu
yaparak, Afrika'da okul çağındaki yaklaşık
13,6 milyon çocuğun yerinden edildiğini
ve bu çocukların yarısının insan kaçakçı-
larının ya da terör örgütlerinin sömürüsüne
maruz kaldığını söyledi. Afrika'da terör
örgütlerinin doğrudan okulları ve öğrencileri
hedef alan saldırılar yaptığına işaret eden
Özen, bu örgütlerin çocuk kaçırdığını, öğ-
retmen tehdit ederek korku oluşturduğunu
belirtti. Özen, kıtanın bazı bölgelerinde
yaygın şiddet olayları gerçekleştiği için eği-

time bir süre ya
da tamamen
ara verildi-
ğini aktara-
rak, "Ma-

li'de te-
r ö r

gruplarının yol açtığı güvensizlik nedeniyle
1595 okul kapatıldı, 478 binden fazla
çocuk eğitim hakkından mahrum bırakıldı."
dedi.

Özen, uluslararası örgütlerin raporlarına
göre Nijerya'da 2009'dan bu yana 8 bin
çocuğun terör örgütlerinin saflarında sa-
vaştırıldığını kaydederek, "Terör örgütleri
Orta Afrika ve Mozambik gibi ülkelerde
çocuklar için terör kampları kurdu." diye
konuştu. Terör örgütlerinin, Afrika'da
devlet otoritesinin zayıf olduğu ücra böl-
gelerdeki kamplarında çocuklara "askeri
eğitim" verdiğini ifade eden Özen, kıtanın
başlıca sorunlarından olan yoksulluk ve
aile baskısının örgütlere "çocuk savaşçı"
sağladığını belirtti. Özen, terör örgütlerinin
çocukları militan, canlı bomba, casus, uyuş-
turucu kuryesi olarak kullandığını dile ge-
tirerek, "Teröristler psikolojik olarak kolayca
manipüle edilebilir olmaları nedeniyle ço-
cukları hedef alıyor. Örgüte devşirilen ço-
cuklar sadece kendi ülkelerinde değil tüm

Afrika'da kulla-
n ı l ı yo r. "

şeklinde
konuş-
tu. Te-
rör ör-
gütle-

rinden
kurtulup

ailelerine
geri dönen
çocukla-
rın top-
lum ta-
r a f ı n -
d a n
öteki-
leştiril-
diğine
d e ğ i -
n e n

Ö z e n ,
devletleri-
nin, bu ço-

cukları "mağdur" yerine "suçlu" görmesinin
sorunun çözümüne katkı sağlamadığının
altını çizdi. Özen sözlerini şöyle tamamladı:
"Toplum, bu çocukları tehdit veya suçlu
olarak algıladığı için bazıları intihara varacak
şekilde bunalıma giriyor. Terör örgütlerinin
eline düşmüş çocuklar devletler tarafından
bağra basılacağı yerde tehdit olarak görü-
lüyor. Bu nedenle, bu çocukları mağdur
olarak kabul etmeli, ötekileştirme başla-
madan önce topluma yeniden entegre ol-
maları sağlanmalı ve ulusal düzeyde çocuk
koruma programları uygulanmalı."

KITADAKİ ÖĞRETMEN 
EKSİKLİĞİ DE ÇOCUKLARIN 
EĞİTİM HAKKINI ENGELLİYOR
AFAM araştırmacısı Osman Kağan Yü-

cel, dünya genelinde eğitim alamayan ço-
cukların yaklaşık 98 milyonunun Afrika'da
olduğuna işaret ederek, kıtadaki çocukların
kayda değer oranda okula gidemediğini
söyledi. Kıtada eğitim araçlarına ulaşımın
zor ve pahalı olması ve öğretmen sayısındaki
eksikliğin okullaşmanın önündeki en büyük
engellerden olduğuna vurgu yapan Yücel,
"Afrika kıtasındaki çocukların eğitim ala-
bilmelerinin önündeki engelleri silahlı ça-
tışmalar, göç hareketleri, siyasi istikrarsızlık,
ekonomi ve terör olarak sıralayabiliriz."
dedi. Yücel, eğitimden mahrum bırakılan
çocukların daha kolay şekilde terör örgüt-
lerinin eline düştüğünü kaydederek, ör-
gütlerin, bu nedenle birçok Afrika ülkesinde
planlı şekilde okulları hedef aldığını dile
getirdi. Terör örgütlerinin, okulların gü-
venlikten yoksun olduğu imajını oluşturarak
halkın eğitime mesafe koymasını sağlamak
istediğini anlatan Yücel, teröristlerin kıtada
istikrarı ve korkuyu hakim kılmak için uğ-
raştığını belirtti. Yücel, Afrika ülkelerinin
son 30 yılda eğitime katılımın sağlanması
konusunda önemli mesafe kat ettiğine
dikkati çekerek, "Bu hem eğitime öncelik
veren devlet politikaları hem de uluslararası
yardım kuruluşların desteğiyle oldu." ifa-
desini kullandı. (AA)

Afrika kıtasında yaklaşık
98 milyon çocuk çeşitli
nedenlerle eğitim
imkanı bulamıyor.
Uzmanlar eğitim
hakkından mahrum
kalan çocukların aile
baskısı ya da yoksulluk
nedeniyle terör
örgütlerinin eline
düştüğünü belirtiyor.

Gazze'de yapımlarına 2014 yı-
lında başlanan 3 tesis bulunuyor.
Bunlardan biri olan ve Avrupa Bir-
liğinin (AB) finansmanıyla Birleşmiş
Milletler Çocuklara Yardım Fonu
(UNICEF) tarafından hayata geçi-
rilen Güney Gazze Desalinasyon
Tesisi, Han Yunus ve Refah kentle-
rine içme suyu sağlıyor. ABD ve
Avusturya'nın finansmanıyla Gaz-
ze'nin orta kesiminde inşa edilen
ikinci ve İslam Kalkınma Bankası
tarafından kuzeyde inşa edilen üçün-
cü tesisle birlikte bu 3 tesis, Gazze

Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin
yaklaşık yüzde 35'ine temiz içme
suyu temin ediyor. Avrupa-Akdeniz
İnsan Hakları Gözlemevi ile Küresel
Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü (GI-
WEH) tarafından Ekim 2021'de ya-
pılan ortak yazılı açıklamaya göre,
Gazze Şeridi'ndeki suların yüzde
97'si içmeye elverişli değil. Su gü-
venliğine yönelik bu tehlikenin al-
tında, İsrail'in uzun yıllardır uygu-
ladığı ablukanın yattığı ifade edili-
yor.

Güney Gazze Desalinasyon Tesisi
Müdürü Ahmed er-Rubai, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, bu te-
sisin 2016 yılından itibaren Refah
ve Han Yunus kentlerine temiz su
sağlamaya başladığını söyledi. Ru-
bai, AB'nin sağladığı 7 milyon do-
larlık fonla 3 yılda inşa edilen ve
2016'da yapımı tamamlanan tesisin
Refah ve Han Yunus'ta yaklaşık
100 bin kişiye günlük 6 bin metre-
küp arıtılmış su temin ettiğini be-
lirtti. Tesiste arıttıkları suyun Fi-

listin Sağlık Bakanlığı ve Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından
kabul edilen içme suyu kalite
standartlarına uygun olduğuna
işaret eden Rubai, halihazırda
devam eden projeyi geliştirme
çalışmalarıyla birlikte bu tesisten
250 bin kişinin istifade etmesini
hedeflediklerini dile getirdi. Ge-
nişletme çalışmalarıyla tesisin
kapasitesinin 14 bin metreküp
artırılarak günlük 20 bin met-
reküpe çıkarılacağını aktaran
Rubai, bölgedeki nüfusa kıyasla
arıtılan su miktarının yeter-
sizliğine dikkati çekti. "Gazze
Şeridi sakinlerine temiz su te-
mini için daha çok tesise ihtiyaç
var." diyen Rubai, halihazırda
arıtılan suyun yetersiz olması
hasebiyle yeraltı sularıyla
karıştırılarak bölge hal-
kının ihtiyacını kar-
şılamaya çalıştık-
larını ifade etti.

(AA)

İsrail ablukası altındaki
Gazze Şeridi'nde bulunan 
3 desalinasyon tesisi (deniz
suyunu arıtma), yeraltı
sularının tuzluluk oranının
yükseldiği bölgede yaklaşık
2 milyon Filistinli için can
simidi oluyor.
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Bitci Türkiye Kupası Çeyrek Final'inde
Fenerbahçe Beko ile eşleşen Frutti Extra
Bursaspor'da Başkan Sezer Sezgin eşleş-
meyi değerlendirdi. Başkan Sezgin'in açık-
lamaları şu şekilde; Ev sahibi avantajını
kazandığımız kura neticesinde 14 ya da
15 Şubat tarihinde Fenerbahçe Beko ile
karşılaşacağız.Tek maç usulü oynanacak
bu müsabakanın her dakikası çok kıymetli
ve son periyodun son saniyesine kadar
taraftarlarımızın güçlü desteği ile müca-
dele edeceğiz. Tarihimizde ilk kez yer
alacağımız Bitci Türkiye Kupası'nda olası
tahriklere kapılmadan baskılı bir atmos-
ferde zorlu bir rakibi geride bırakarak
bir ilke daha imza atmak ve Konya'da
gerçekleştirilecek dörtlü final serisinde
kupayı kazanıp Bursamıza getirmek isti-
yoruz.

FENER CEPHESİNDEN YANIT
Frutti Extra Bursaspor'un Bitci Türkiye

Kupası Çeyrek Finalinde Fenerbahçe BEKO
ile eşleşmesinin ardından sosyal medya
hesabından bir açıklamada bulunan Sertaç
Komşuoğlu yeşil-beyazlı camiayı tahrik
edecek açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe

Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç
Komşuoğlu sosyal medya hesabın
twitter‘dan yaptığı paylaşımla Bursaspor
camiasının tepkisini çekti. Komşuoğlu
paylaşımında Bursaspor Basketbol Şubesi
Başkanı Sezer Sezgin‘in açıklamalarını
alıntılayıp “Doğrudur! Sarı Lacivert çu-
bukluyu görmek, Fenerbahçe’nin adını
duymak rakipleri tahrik eder, taraftarının
“Fenerbahçe’’ sesleriyle inlettiği tribün-
lerin yüreklere korku salması da son
derece “olasıdır!”. Bu konuda yapabile-
ceğimiz bir şey yok. Fenerbahçe Beko bu
maça en iyi şekilde hazırlanacak, ciddiyetle
oynayacak, galibiyet ardından salondan
güle oynaya ayrılacak. Biz Fenerbahçe’yiz,
rakiplerimize saygı duyarız! Fenerbah-
çelilik tam da bu ruh haliyle savaşmak ve
kazanmak demektir!” ifadelerini kullandı.
Bursasporlu taraftarlar Sertaç Komşu-
oğlu‘na tepki gösterirken ortamı germe-
mesi yönünde telkinde bulundu.

Frutti Extra Bursaspor Başkanı
Sezer Sezgin Bitci Türkiye Kupası
Çeyrek Final eşleşmesi hakkında

değerlendirmelerde bulundu.
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Bu daha başlangıç!

Maça oldukça istekli başlayan Stç
Kadın Futbol takımı henüz 2.dakikada
Zehra Beyhan'ın golüyle 1-0 öne geç-
meyi başardı. Golden sonra da üstün
oyununu sürdüren ekip Eslem Çevik
ile 2 gol daha bularak ilk yarıyı da 3-0
önde tamamlamayı başardı. İkinci yarıda

da oyunun tek hakimi olan Stç Kadın
Futbol takımı özellikle orta alanda Zey-
nep Beyza Dinç'in istekli oyunu ile arka
arkaya goller bulmaya devam etti.Zehra
Beyhan(2),Mizgin ve Melisa ile 4 gol
daha bularak maçtan da 7-0 galip ay-
rılmayı başardı. Sezon öncesi hazırlık
maçlarında 5 maçtır rakiplerini farklı
mağlup eden ve skordan bağımsız olarak
ortaya koyduğu etkili futbolla sezon
öncesi tüm gözleri üzerine çekmeyi ba-
şardı. Maçtan sonra açıklamalarda bu-
lunan Serkan Tuğra Çağlar;çok iddialı
bi takım kurduk aldığımız sonuçlarda
bunların göstergesi.Katıldığımız ilk se-
zonda önce Bursa, daha sonra da tüm
Türkiye de ses getirmek istiyoruz.Oyun-
cularımızı ve teknik ekibimizi kutlu-
yorum bunlar daha başlangıç dedi. 

Sezon öncesi hazırlıkları
kapsamında hazırlık
maçında karşılaşan
Bursa temsilcimiz Stç
Kadın Futbol Takımı
deplasmanda İzmit
Karşıyaka koleji spor
kulübüne konuk oldu.

7-0

İnegöl Türkiye Şampiyonasından
17 madalya ile döndü

Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şe-
hitleri Anma 2. Kademe Yarışları 21-23
Ocak tarihlerinde Osmaniye’de yapıldı.
Merkeze bağlı Kumarlı ve Karacalar köyü

arasındaki ormanlık alanda 21 Ocak’ta
başlayan yarışlara 42 ilden 1085 sporcu
katıldı. Alanda 32 kategoride düzenlenen
organizasyonda dereceye giren sporculara
madalya verildi. 

17 MADALYA ALDILAR
Şampiyonaya İnegöl Belediyesi Doğa

Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM)
oryantiring takımı da katıldı. Çekişmeli
müsabakalara sahne olan yarışmada
DOSTUM oryantiring takımı sporcuları
17 madalya kazanarak büyük bir başarıya
imza attı.

İnegöl Belediyesi DOSTUM
Oryantiring Takımı,
Osmaniye’de düzenlenen
Türkiye Oryantiring
Şampiyonası Şehitleri Anma
2. Kademe Yarışlarından 
17 madalya ile döndü.

n Kadir Umut PEHLİVAN

Bursalı atletler Şampiyona’da 4 madalya kazandı

21-22 Ocak 2023 tarihlerinde Osman-
gazi Atletizm Salonu’nda gerçekleştirilen
ve U20 yaş grubunda salondaki Türkiye
şampiyonlarının belirlendiği organizasyon
2 gün sürdü. 2004 ve sonrasında doğan

yaklaşık 500 genç atletin mücadele ettiği
şampiyonada 60 metre, 200 metre, 400
metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre,
60m engelli, yüksek atlama, sırıkla atlama,
uzun atlama, üç adım atlama, gülle atma,
heptatlon (erkekler), ve pentatlon (kadınlar)
yarışları gerçekleştirildi.

Organizasyonda Bursa Büyükşehir Be-

lediyespor Kulübü’nden Hilal Mutlu uzun
atlamada Türkiye ikincisi olurken, üç adım
atlamada üçüncü olarak bronz madalya
kazandı. Şampiyonada Bursa Büyükşehir
Belediyesporlu Ece Sert sırıkla atlamada
üçüncülük kürsüsüne çıkarken, İrem Doğan
200 metre yarışını üçüncü olarak tamam-
ladı.

Türkiye Atletizm
Federasyonu tarafından
düzenlenen Turkcell
Türkiye U20 Salon Atletizm
Şampiyonası’nda Bursa
Büyükşehir Belediyespor
Kulübü sporcuları, 1
gümüş ve 3 bronz olmak
üzere 4 madalya kazandı.

n Kadir Umut PEHLİVAN



Berrak ve güçlü
sesi sosyal
medyaya düştüğü
andan itibaren tüm
dikkatleri üzerinde
toplayan
Azerbaycanlı
Kenan Bayramlı,
Karabağ Zaferi’nin
de simgesi haline
geldi. Türkiye’de
konser verme
düşleri kuran
Bayramlı yaşamını
ve hayallerini
anlattı. Kendine özgü, duru ve güçlü ses

ona atalarından miras. Öyle bir miras
ki Karabağ’ın düşmandan kurtarılması

o sesle özdeşleşti, Karabağ onun
sesiyle can buldu… O, henüz 16

yaşında… Azerbaycan’ın çocuk
sanatçısı Kenan Bayramlı sesiyle
milyonları büyüledi, Türkiye’nin

en çok konuşulan sesi haline
geldi. Kenan’ın babası Azer-

baycan Devlet Sanatçısı
Tayyar Bayramlı. Azer-

baycan’ın yükselen sesi
Kenan ve babası Tay-

yar Bayramlı TRT
Haber’in soruları-

nı yanıtladı. Ke-
nan, sesiyle

Azerbaycan
Cumhurbaş-
kanı İlham
Aliyev’i de
d u y g u -
landırdı,
2 0 2 1
yılında
H a r ı
Bül-

bül

Fes-
tivali’nde seslendirdiği Ba-
yatı Şiraz ile dünyada büyük
yankı uyandırdı. Aslen, işgalden kurta-
rılan Ağdam'lı olan Kenan, sanatçı bir
ailenin çocuğu. Yani bu ses ona atala-
rından yadigar kalmış. Şarkı söylemeye
olan hevesinin küçük yaşlarda başladığını
belirten Kenan, Azerbaycan halk mah-
nıları söylemeyi çok seviyor.

KARABAĞ ONUN 
SESİYLE CAN BULDU
Kenan Bayramlı, 3 yaşından beri

şarkı söylüyor. Kenan, başta Türkiye
olmak üzere pek çok ülkede yankı uyan-
dıran Bayatı Şiraz seslendirmesine giden
süreci ve mutluluğunu şu sözlerle an-
latıyor: “Çocukluğumdan beri şarkı söy-
lüyorum. Bu eseri (Bayatı Şiraz) her
zaman çocukluğumdan itibaren söylü-
yordum. Çünkü çok seviyorum. Bunun
ilk söyleyeni Taci Şahmaroğlu oldu, onu
dinleyerek öğrendim. Bir gün bu eseri
stüdyoda kayıt almaya karar verdik. Bu
şarkıyı birçok yerde, kanalda seslen-
dirdim. Cumhurbaşkanımız İlham Aa-
liyev, bunu gördü ve beğendi. 2021’de
Harı Bülbül Festivali’nde bu şarkıyı söy-
ledim ve birçok insan beğendi. Çok
güzel hislerdi. Çok gururlandım.”

3 yaşından beri şarkı söy-

leyen Kenan, atasının yani
babası Azerbaycan Devlet Sa-
natçısı Tayyar Bayramlı’nın yolun-
dan gitmeye kararlı: “Hayalim ba-
bam gibi Azerbaycan'ın halk sanatçısı
olmak ve bu müziği devam ettire-
bilmek. Azerbaycan halkını, Türk
halkını başka devletlerde temsil
etmeyi hayal ediyorum. Bu mü-
ziği bir genç olarak devam et-
tirmek hayallerimin arasında.''

“TÜRKİYE’DE 
KONSER VERMEK 
İSTİYORUZ”
Kenan, Azerbaycan

Milli Konservatuvarı'nda
eğitim almak için hazırlık
kurslarına gidiyor. Azer-
baycan’ın yükselen sesi Ke-
nan, babasıyla birlikte aynı
sahneyi paylaşmak ve Türki-
ye’de konser vermek istiyor.
“Türkiye'de inşallah şarkı söy-
lemek istiyorum çünkü hayalimin
de biri o. İnşallah atam ile bir yerde
ikimiz Türkiye’de konser vermeyi de

düşünüyoruz.'' (TRT)
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Boş vakitlerinde gönüllü seyislik yapıyor

Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Or-
taokulu'nda görev yapan 41 yaşındaki
Sınmaz, hafta içi mesaiden sonra hafta
sonları ise günün büyük bölümünde
biniciliğe uygun kıyafetlerini giyip ço-
cukluğundan beri hayranlık
b e s l e d i ğ i

atların yanında soluk alıyor. Kapa-
dokya'yı ziyaret eden turistlere yönelik
tur düzenleyen at çiftliklerine giden
Sınmaz, "en iyi dost" olarak tabir ettiği
atların günlük bakımlarına gönüllü
destek veriyor. Atlara yem veren, tı-
marlayan, manej temizliği yapan Sın-

maz, daha sonra at
sırtında doğada

gezintiye çıkı-
yor.

CÜNEYT ARKIN 
İLHAM KAYNAĞI OLDU
Sınmaz, AA muhabirine, çocukken

Cüneyt Arkın'ın rol aldığı sinema film-
lerini izlerken biniciliğe merak sardığını
ve kendini at sırtında hayal ettiğini söy-
ledi. Son yıllarda Kapadokya'da at çift-
liklerinin artmasını fırsat bilerek Türkiye
Binicilik Federasyonunun eğitimlerine
katıldığını anlatan Sınmaz, binicilik ala-

nında kendini geliş-
tirdi-

ğini belirtti. Sınmaz, yaklaşık 8 yıldır
neredeyse her gün vadilerde at koştur-
duğunu dile getirerek şöyle konuştu:
"Okuldan kalan zamanlarımın çoğunu
at çiftliklerinde geçiri-
yorum. Buradaki çift-
liklerin sahipleriyle
arkadaş olduk, dost-
luğumuz oluştu. Me-
saiden sonraki za-
manımın

çoğunda çiftlikleri geziyorum. Atları te-
mizliyor, tımarlayıp eyerliyorum. Çalı-
şacak atlar varsa onları çalıştırıyorum.
Çocukluğumda Cüneyt Arkın filmlerini
çok izlerdim. Onun ata binmesi, atlarla
haşır neşir olması bana ilham kaynağı
oldu." (AA)

Nevşehir'de beden eğitimi
öğretmeni Ebubekir Sınmaz,
okuldan arta kalan vakitlerinde
gönüllü olarak bölgedeki atların
bakımını yapıyor, peribacaları
arasında dört nala at koşturuyor.
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