
Osmanlı’nın ikinci kurucusu sayılan Çelebi Meh-
med’in oğlu olarak dünyaya gelen 2. Murad Han, 
vefatının 572. yılında Bursa’daki hazîresi başında 
dualarla yâd edildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 
düzenlenen anma programı, Muradiye Külliyesi’nde 
yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Sağlık Müdürü Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, Osmangazi Kaymakamı Ali 
Partal, Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doğan 
Yavaş ve İl Müftü Yardımcısı Nurullah Koçan’ın 
katıldığı anma programında 2. Murad Han için 
Kuran-ı Kerim okundu.    n 8. sayfada

Sultan 2. Murad Han 
dualarla anıldı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık 
bazda yüzde 6,65, Yurt İçi Üretici Fiyat En-
deksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,15 artış gösterdi. 
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 
57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 
86,46 olarak gerçekleşti.  n 5. sayfada

Enflasyon 11 ayın  
en düşük seviyesinde!

Yenişehir ilçesinde belediyenin faaliyete 
aldığı akıllı duraklara saldırı düzenlendi. 
Belediye Başkanı Davut Aydın o anları 
sosyal medya hesabından paylaştı. 

n 3. sayfada

A l p a s l a n  Y ı l d ı z  | A h m e t  A l p a n  | A h m e t  G ü n a y d ı n  |  S e l a m i  S a y g ı n  |  A y ş e  C a n d a n  |  A b d ü l k a d i r  K a r a k a y a

İnegöl’den genç  
çiftçilere fuar jesti

n Haberi 6’da

Bu iş artık 
kabak 
tadı verdi!

Alpaslan 
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Darağacında 
bir islam alimi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Birleşmiş Milletler (BM) Gü-
venlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün 
görev süresi uzatılırken Rum kesi-
minden tek taraflı rıza alınmasına 
tepki göstererek, “Adada barışın te-
minatı BM Barış Gücü değil garanti 
antlaşmasından doğan hak ve yü-
kümlülükleriyle Türkiye’nin garan-
törlüğü ve adada bulunan Türk aske-
ridir.” dedi. Oktay, Ders Aletleri Yapım 
Merkezi’nde düzenlenen “Türkiye-
KKTC El Ele Eğitimde Daha İleriye 
Programı”nda yaptığı konuşmada, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde sağlıktan ulaştırma 
ve altyapıya, enerjiden tarıma kadar 
her alanda Kıbrıs Türkü’nün yanında 
olduklarını ve olmaya devam ettiklerini 
söyledi. Eğitim alanında da ekonomik 
ve kalkınma işbirliği çerçevesinde ve 

STK’ler arasındaki dayanışma yoluyla 
karşılıklı işbirliklerinin sürdüğüne dik-
kati çeken Oktay, eğitim altyapısının 
iyileştirilmesinden öğretmen kadro-
sunun güçlendirilmesine, yeni yön-
temlerin uygulamaya konulmasından 
öğrenci yeteneklerinin geliştirilmesine 
kadar birçok alanda çalışmalar yürü-
tüldüğünü aktardı. Oktay, Kıbrıs Türk 
Devleti’nin kalkınma mücadelesinde 
eğitimin kritik öneminin farkında 
olduklarının altını çizerek, “Kuzey 
Kıbrıs’ın geleceği, aslında ‘Kuzey’ de-
mek de istemiyoruz artık, Kıbrıs Türk 
Devleti’nin geleceği, bugün eğitim ça-
ğında olan çocuklarımız, gençlerimiz-
dir. Kıbrıs Türkü gençlerimizin nitelikli 
olması, kaliteli 
eğitim alması, bi-

limde, sanatta, 
kültürde, sporda gelişmesi son derece 
önemlidir.” ifadelerini kullandı. Oku-
yan, araştıran, sorgulayan, katma 
değer üreten aynı zamanda ahlaklı 
ve erdemli gençler yetiştirmeyi amaç-
ladıklarını belirten Oktay, “Onlara ne 
kadar eğilir, analitik ve bilimsel geli-
şimlerinin yanında milli manevi yön-
lerden de onları ne kadar güçlendi-
rirsek, KKTC’nin yarınları o kadar 
aydınlık olacaktır.” diye konuştu. 

“TÜRKİYE-KIBRIS TÜRK  
DEVLETİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİNİN  
GÜZEL BİR ÖRNEĞİ” 

KKTC’de mevcut eğitim yapısına 
bakıldığında öğretmenlerin mesleki 
gelişimi ile müfredattaki eksiklik ve 
çarpıklıkların öne çıktığını dile getiren 
Oktay, bunların yanı sıra KKTC’de 
diğer pek çok alanda olduğu gibi eğitim 
alanında da yapısal reforma ihtiyaç 

olduğunu ama arzu edilen 
seviyede mesafe alı-
namadığının da 
bir gerçek 

ol-
duğu 

kaydetti. 
Oktay, eğitim 

konusu ihmal edildiği 
takdirde bedelinin çok ağır 

ve yıkıcı olabileceğine 
işaret ederek, sözle-
rini şöyle sürdürdü: 

“Bu bilinçle Kuzey Kıbrıs’ta bilgiyle 
kuşanmış, teknolojiyle donanmış ne-
siller için Türkiye olarak üzerimize 
düşeni yapmakta kararlıyız. Bu çerçe-
vede, okul öncesi eğitimden başlayarak, 
eğitim ve öğretimin her kademesinde, 
Kıbrıs Türkü’nün nitelikli eğitime eriş-
mesi için destek veriyoruz. Milli Eğitim 
Bakanımız ve tüm Bakanlık kadrola-
rıyla Kıbrıs Türk Devleti Milli Eğitimi 
Bakanlığı da okulların arkasındalar. 
Elinden gelenin en iyisini yaptıklarına 
da ben bizzat şahidim. Kıbrıs Türk 
Devleti Milli Eğitim Bakanlığıyla Milli 
Eğitim Bakanlığımızın mesleki eği-

timden hayat boyu öğrenmeye farklı 
birimleri arasında sıkı eş güdüm ve 
tecrübe paylaşımı devam etmektedir. 
Eğitim içeriklerini tasarlayan Talim 
ve Terbiye Kurulu Başkanlığımız, ül-
kemizdeki materyal içerikleri için gös-
terdiği gayreti Kıbrıs Türk Devleti eği-
tim içerikleri için de göstermektedir. 
Yine kardeş okul işbirlikleri ile hem 
çocuklarımız hem de öğretmen ve 
okul yöneticileri arasındaki ilişkiler 
gelişiyor. Bugün gönderdiğimiz eğitim 
materyali destekleri de Türkiye-Kıbrıs 
Türk Devleti eğitim işbirliğinin güzel 
bir örneğidir. Bugün Kıbrıs Türkü’ne 
uğurlayacağımız 14 tırın içinde okul 
öncesi eğitim setlerinden akıllı tahta-
lara, mesleki eğitim donanım sistem-
lerinden yardımcı kitaplara binlerce 
eser ve materyal bulunuyor. Ama asıl 
önemlisi bu tırlar, milletimizle Kıbrıs 
Türkü’nün gönül birlikteliğini, kültür 
birliğini ve ses bayrağımız Türkçeyi 
taşımaktadır. Ülkemizin desteğiyle 
Kuzey Kıbrıs’ta yükselen hastaneler, 
yollar, tarım tesisleri gibi Türkiye’nin 
milli davasına olan inancını sembolize 
etmektedir aynı zamanda. Biz altılı 
masadakilerin yaptığı gibi Kıbrıs Tür-
kü’nü bir kıyıya köşeye koyup, ikiyüzlü 
uluslararası toplumun gözlüğünden 
bakacak değiliz. Kıbrıs Türkü’nün dim-
dik var olması, Kıbrıs Türk Devleti’nin 
güçlenmesi bizim olmazsa olmazımız-
dır. Bundan sonra da Kıbrıs Türklerinin 
kalkınma ve gelişme mücadelesine 
Türkiye olarak en güçlü desteği vermeye 
devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, 
“BM Güvenlik 
Konseyi’ni ve 
uluslararası toplumu bir 
kez daha Kıbrıs 
Türklerinin egemen 
eşitliğini ve eşit 
uluslararası statüsünü 
tescil etmeye, Kıbrıs 
Türk Devleti’ni tanımaya 
çağırıyoruz.” dedi.

n 6. sayfada

“‘Türkiye Yüzyılı’  
vizyonumuzu  
gençlerimizle birlikte 
inşa edeceğiz”

Erdoğan:

n Haberi 6’da

“Sadece kendinizi mi 
düşünüyorsunuz?”  

Çavuşoğlu Türkiye  
misyonlarını kapatan 
ülkelere tepki gösterdi:

Bursalı bestekar Erdinç 
Çelikkol vefat etti

Trafikte şiddet 
durmuyor

Bursalı bestekar ve koro şefi Erdinç Çelikkol, 85 yaşında hayatını 
kaybetti. Türk sanat müziğinde “Gel gönlümü yerden yere vurma güzel 
ne olursun”, “Sana bakıp karardım artık biraz ben dedim”, “Bundan 
sonra” gibi 300’den fazla eserde imzası bulunan Çelikkol, Bursa’daki 
evinde rahatsızlanması sonucu yaşamını yitirdi.

Bursa’da husumetli sürücüler birbirlerini görünce 
önce birbirlerine araçlarıyla çarptı, ardından ise tekme 
tokat kavga etti. Osmangazi’deki olay Mudanya Yolu 
Caddesi’nde meydana geldi. 

n 3. sayfada

n 4. sayfada

İnegöl Belediyesi, Türkiye’nin en büyük Tarım 
Fuarları Agroexpo-18. Uluslararası Tarım ve 
Hayvancılık Fuarına gezi düzenledi. 45 yaş 
altı çiftçilerin götürüldüğü fuar gezisinde, ta-
rımdaki son teknolojiler ve yöntemler yerinde 
incelendi. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 
ise dört büyük tarım fuarından biri olan Ag-
roexpo-18. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık 
Fuarı, Fuar İzmir’de açıldı.   n 4. sayfada

Bu nasıl bir ruh hastalığı?

BM’ye Çağrı:  
KKTC’yi tanı!
BM’ye Çağrı:  
KKTC’yi tanı!



Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim 
ve teknolojiyi sevmeleri, teknolojiyi sadece 

tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler 
haline gelmeleri için başlattığı ‘Robokod 

Kodlama ve Yazılım’ online bahar dönemi 
eğitimleri 13 Şubat’ta başlıyor.

Aktüel2 4 Şubat 2023 Cumartesi

Bursa’da avcılar tarafından vu-
rulup yaralanan ya da canlı yaka-
lanarak mühre yapıldıktan sonra 
tedavi ve rehabilite edilen 60 ördek 
doğaya geri bırakıldı. Ördeklerle 
birlikte balıkçı ağlarına ve olta mi-
sinalarına takılarak yaralanan 5 
martı da doğaya geri bırakıldı. 

Avcıların canlı mühre yapmak 
için canlı yakaladıkları ve kanat-
larını kesip uçmasını engelledikleri 
yaklaşık 60 ördek, av-koruma kont-
rollerinde ele geçirildi. Doğa Ko-
ruma ve Milli Parklar Bursa Şube 
Müdürlüğü (DKMP) tarafından 
tedavisi yapılıp rehabilitasyon sü-
reci tamamlanan yabani ördekler, 
“2 Şubat Dünya Sulak Alanlar 
Günü” etkinlikleri çerçevesinde 
Eskikarağaç Mahallesi’nde yer alan 
Kuş Gözlem Evi’nden Uluabat Gölü 
Sulak Alanı’na salındı. Ayrıca bir-
çoğu balıkçı ağlarına takılarak ya-
ralanan ve daha sonra tedavileri 
yapılan 5 martı da ördeklerle bir-
likte özgürlüklerine kavuştu. Kuş 
salımı; DKMP Bursa Şube Müdürü 
Ekrem Terzioğlu, kurum yöneti-
cileri, çalışanlar ve çok sayıda va-
tandaşın katılımıyla yapıldı. Ayrıca 
sulak alanlar hakkında farkındalık 
oluşturulması amacıyla Karaman 
Dernekler Yerleşkesi’nde “Bursa’nın 
Sulak Alanları Fotoğraf Sergisi” 
açılışı gerçekleşti. (İHA)

Nilüfer Belediyesi, halkla buluştur-
duğu müzelere, sağlık alanında yeni bir 
müzeyi de eklemeye hazırlanıyor. Dr. 
Ceyhun İrgil ile iş birliği içinde yürütülen 
Sağlık Müzesi çalışmaları devam ediyor. 
İhsaniye Mahallesi’nde daha önce aile 
sağlığı merkezi olarak faaliyet gösteren 
bina artık müze olacak. Binada başlatılan 
tadilat çalışmalarında sona gelindi. Ta-
dilatın kısa sürede tamamlanmasının 
ardından Dr. Ceyhun İrgil’e ait sağlık 
obje ve belgelerinin yer aldığı kapsamlı 
bir koleksiyon, modern müzecilik anlayışı 
ile sergilenecek. Müzede, geleneksel ilaç 
tedavilerinden eczacılığa, diş sağlığından 
şifalı kaplıcalara, kadın doğumdan kulak 

burun boğaza birçok alanda materyal 
yer alacak. Diş Hekimliği, Eczacılık, Göz, 
Laboratuvar gibi bölümlerin bulunacağı 
müzede ayrıca bir kütüphanede de oluş-
turulacak. Yıl içinde izlenime açılması 
planlanan müzede Antik çağlardan Os-
manlı’ya ve günümüz Bursa’sına uzanan 
sağlık tarihinin öyküsü, eski ve yeni 
çağda sağlık tarihine ilişkin görsel objeler 
panolara yansıtılacak ve mankenlerle 

canlandırılacak. Müzeyi gezenler zaman-
da yolculuk yaparken, sağlık alanındaki 
değişimlere de tanık olacak. Nilüfer Be-
lediyesi, 2023 yılı içinde faaliyete geçir-
meyi planladığı Sağlık Müzesi’nde, top-
lumu sağlık alanında bilgilendirecek et-
kinlik düzenleyecek. Müzede, toplumda 
farkındalık oluşturacak sergiler, sağlık 
etkinlikleri ve söyleşiler de gerçekleşti-
rilecek. (İHA)

Nilüfer Belediyesi, 
sağlık alanında 

çalışmış veya çalışan 
herkesin emeğini 

yansıtacak ve sağlık 
çalışanlarına saygı 

duruşu niteliği 
taşıyacak Sağlık 
Müzesi’ni kente 

kazandırmaya 
hazırlanıyor.

Nilüfer’e Sağlık Müzesi 
kazandırılıyor

Robokod Kodlama ve Yazılım Eği-
timleri, online yapılmaya devam ediyor. 

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu 
eğitimler, zoom programı üzerinden 
online olacak. 7-10 ve 11-17 yaş 

arası öğrencilerin katılabileceği eği-
timler, 13 Şubat-18 Mayıs tarihleri ara-
sında yapılacak. Eğitimler; Kodlamaya 
Giriş Eğitimi (Code.org) ve Arduino Ro-
botiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi olmak 
üzere 2 ana başlıktan oluşan eğitimler 
için son başvuru tarihi ise 12 Şubat 
2023. Bahar kursu eğitimlerine Robo-
kod bursa.bel.tr adresinden kayıt yap-
tırılabilecek. (İHA)

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Seyyah’ adlı 
çocuk oyunu ile Uşak Belediyesi 4. Bilim Sanat Çocuk 
Şenliği çerçevesinde çocuklarla buluştu. 

Şenlik çerçevesinde Uşak Atatürk Kültür Merkezi’nde 
2 seans olarak sahnelenen oyunu, 900’e yakın çocuk 
büyük ilgi ile izledi. ‘Barış’ isimli çocuğun, üzerinde ‘Seyyah’ 
yazan bir oyun kutusu bulmasıyla başlayan macerada, iz-
leyenler sihirli yolculuğa çıkartıldı. Dünyanın en ünlü gezgini 
Evliya Çelebi ile tanışarak onun rehberliğinde maceraya atılan 

‘Barış’, yolculuk boyunca 
hem oyun oynamanın ço-
cuksu keyfini sürdü hem de 
Türk Dünyası’nın birçok 
ünlü kahramanıyla tanıştı. 
Oyunu büyük merakla iz-
leyen çocuklar, gösteri so-
nunda sanatçıları ayakta al-
kışladı. (İHA)

Bursa’nın dağ ilçelerine kar düştü. 
Köylerine kar yağan çocuklar ellerinde 
poşetlerle kayak keyfi yaptı. 

Beklenen kar yağışının düşmesiyle 
birlikte Bursa’nın Keles ilçesinin köyleri 
beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının 

sömestir tatiline denk gelmesiyle birlikte 
çocuklar köylerinde kayak yapmanın 
keyfini çıkarttı. Keles’in Sorgun köyünde 
çocuklar, karla kaplanan köy yollarında 
ellerine geçirdikleri poşetlerle saatlerce 

kayak keyfi yaşadı. Kar yağışını 
çok özlediklerini ifade eden ço-

cuklar, “Köyümüze kar yağdı 
biz de kayak keyfi yaptık. Öz-
lemişiz, kayak yapmak çok 
keyifli” dedi. 

(İHA)

Medicana Bursa Hastanesinde dü-
zenlenen ‘Sanatın İyileştirici Gücü’ atölyesi 
ile kanser hastaları küllerinden yeniden 
doğuşun, şifanın ve umudun temsili olan 
Anka Kuşunu renklendirdi. Dünya Kanser 
Günü münasebetiyle Medicana Bursa 
Hastanesi ve Kanserle Savaş Derneği iş-
birliği ile düzenlenen sanat atölyesine 
kanser tedavisi gören hastalar ve yakınları 
ilgi gösterdi. ‘Sanatın İyileştirici Gücü’ 
adı altında Medicana Bursa Hastanesinde 
yapılan atölyede buluşan hastalar, 
tuvallere küllerinden yeni-
den doğuşun, şifanın 
ve umudun temsili 
olan Anka kuşunu 
boyayarak, farklı 
bir güne imza attı. 
Gördükleri tedavi 
sürecinden bir neb-
ze olsun uzak kalan 
hastalar, sanatın kendi-
lerine iyi geldiğini dile getirdi. 

“KANSER KORKULACAK  
BİR HASTALIK DEĞİLDİR” 
Erken teşhiste kanser tedavisinin 

daha başarılı sonuçlara ulaşabileceğini 
belirten Medicana Bursa Hastanesi Me-
dikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer 
Avcı, “Biz kanseri tedavi ederken, sosyal 
hayatın devam etmesi, moralin yüksek 
olması, aile hayatının bozulmaması ve 
sağlıklı tedavi sürecinin devam edebilmesi 
için hastaların her yönüyle hayatın içe-
risinde olmasını istiyoruz. Bütün bu has-
taların kendi çabalarıyla, neye yetenekleri 
varsa, her şeyi yapabileceklerini göster-
meleri gerekiyor. Kanser, korkulacak bir 
hastalık değildir. Kanser erken teşhis 
edilirse başarı oranı o kadar yüksek ola-
caktır. Onun için bütün herkesin vücu-
dunu iyi dinlemesi gerekiyor. Hastalığın 
belirtilerini göz ardı etmemek gerekiyor. 
Sağlık Bakanlığının desteklediği ücretsiz 
tarama programları yer almaktadır. Bun-
ları lütfen aksatmayalım” diye uyardı. 

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ 
Hastalara destek olmak amacıyla psi-

kolojik yardım da veren Uzman Psikolog 
Başak Mutlu ise, “Yaptığımız etkinliklerle, 
insanları anın farkındalığına ulaştırmaya 
çalışıyoruz. Sanatla ilgilenmek, dikkati 
tek bir noktaya odaklayarak gerilimi az-

altır ve kontrol hissi verir. Yasamdan 
tat almak adına etkili bir yoldur. 
Kanser tedavisi psikolojik acıdan 
zorlayıcı bir süreç. Hastaların bu 
süreçte sanatla ilgili faaliyetlerde 
bulunması stresi azaltarak tedaviye 
katkı sağlıyor. Bu sebeple hasta-
larımıza sanatın iyileştirici gücün-
den faydalanmalarını tavsiye edi-
yoruz.” şeklinde konuştu 

“KANSER HASTALARI  
ASLA PES ETMEMELİ” 
Hastalığını kabullenip hayata pozitif 

bakmayı öğrendiğini söyleyen kanser 
hastası Hacer Gül, “Yaklaşık 3 senedir 
kanserle mücadele ediyorum. Doktorum 

Nilüfer Avcı’dan çok memnu-
num. Hayata daha pozitif 

bakmayı öğrendim. 
Bu hastalığı kabul 
etmeyi, nasıl başa 
çıkabileceğimi öğ-
rendim. Herkes ya-

pabilir, baş edebilir 
bu hastalıkla. Zor olu-

yor, ama oluyor. Medi-
cana Hastanesi’nin yapmış 

olduğu bu etkinlik için teşekkür edi-
yoruz” diye konuştu. Kanser hastalarının 
asla pes etmemesi gerektiğini vurgulayan 
Özlem Gürbüz ise, “Medicana Hastane-
si’nin yapmış olduğu etkinlikte dernek 
olarak biz de varız. Keyifli bir çalışma, 
Anka Kuşu’nun resmini yapıyoruz. Anka 
Kuşu yeniden doğuşu simgeliyor, kanser 
hastaları da hayata umutla bakmalı, asla 
pes etmemeli, yeniden doğuş olarak dü-
şünmeli” dedi. Tedavisinde 16. ayına 
giren ve kanser hastalarını Anka Kuşu’na 
benzeten Sevgi Yılmaztürk, “16 ay önce 
kanser tanısıyla tedavim başladı. Bu yol-
culukta en önemli şey sevdiklerinizin, 
dostlarınızın, hekimlerinizin sağlık kah-
ramanlarının moral ve desteği ile 16. ayı-
mıza geldik. Bugün Medicana Hastanesi, 
Kanserle Savaş Derneği ile birlikte 4 
Şubat Dünya Kanser Günü’nde böyle bir 
faaliyet planlamış. Bizleri de davet ettiler 
çok teşekkür ederiz. Her birimiz, birer 
Anka Kuşuyuz” ifadelerini kullandı. 

“SEVGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR” 
Medicana Bursa Hastanesi Genel 

Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Remzi Karşı 
da, “Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri 
içinde olmak bizi gururlandırıyor. Sevgi 
paylaştıkça çoğalır, dertler ise paylaşıldıkça 
azalır. Hastalarımız ile bu mücadele için 
birlikteyiz” dedi. (İHA)

Online kodlamada 
bahar dönemi başlıyor

Uşaklı çocuklar 
‘Seyyah’ ile buluştu

Köyde çocukların kayak keyfi

Kanser tedavisinde 
reçeteleri “Sanat” oldu
Bursa’da kanser tedavisi 
gören hastalar hayata 
sanat ile tutunuyor.

Tatil biterken   
Uludağ’a tatilci akını

Uludağ Milli  
Parkı’nda yaban  
hayvanları  
unutulmadı

Uludağ, sömestir tatilinin bit-
mesine az bir zaman kalmasına 
rağmen tatilcilerin akınına uğradı. 

Kış turizminin en gözde tatil 
merkezlerinden biri olan Uludağ, 
eksi 12 derece soğukluğa rağmen 
tatilcilerin akınına uğradı. Yarıyıl 
tatilinin bitmesine az bir zaman 
kalırken, son günleri Uludağ’da ka-
yak yaparak geçirmek isteyen ta-
tilciler otobüsler ile gelerek karın 
tadını çıkardı. Uludağ’da kar kalınlığı 
71 santimetreye kadar ulaşırken, 
kar yağışının önümüzdeki günlerde 
de devam edeceği öğrenildi. (İHA)

Türkiye’nin en önemli kış ve 
doğa turizm merkezi Uludağ Milli 
Parkı’nda yaban hayvanları unu-
tulmadı. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar 
2. Bölge Bursa Müdürlüğü yaptığı 
paylaşımda, etkisini gösteren kar 
yağışının ardından yaban hayatını 
desteklemeye devam edildiği bil-
gisini verdi. Paylaşımda, “Uludağ’da 
yaban hayatının devamlılığı için 
7/24 görevdeyiz. Uludağ Milli Par-
kı’nda yoğun bir şekilde bastıran 
kar yağışı sonrası yaban hayvanları 
için doğaya yem bırakıldı. Yaban 
hayvanlarının daha önceden be-
lirlenen geçiş güzergahlarında gün-
lük olarak yemleme yapılacak” ifa-
delerine yer verildi. (İHA)

Yaralı ve  
mühre ördekler  
özgürlüklerine 
kavuştu
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

8/-3

9/2

6/-4

9/-1
9/1

8/3

7/-3

12/3

10/0
7/-1

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:38
08:03
13:23
16:06
18:32
19:52

BURSA
CUMARTESİ

8/-3

PAZARTESİ

4/1

PAZAR

5/2

10/4 İMSAK İYE

Yaşanan olaya “Kamu malına zarar 
vermeyin” diyerek tepki gösteren Yenişehir 
Belediye Başkanı Davut Aydın şunları 
söyledi: “Kapalı otobüs duraklarımız va-
tandaşlarımızın kışın soğuktan, yazın sı-
caktan korunmaları için yapılmıştır. 
Kendini bilmez kişiler tarafından 
duraklarımızdaki kameralar, kli-
malar, televizyonlar ve kol-
tuklar kırılmaktadır. Kişiler 
kamera kaydında mevcut 
olup haklarında yasal işlem 
başlatılmıştır. Lütfen kamu 
malına zarar vermeyelim” 
(İHA)

Bu nasıl 
bir ruh 
hastalığı?
Yenişehir ilçesinde belediyenin faaliyete 
aldığı akıllı duraklara saldırı düzenlendi. 
Belediye Başkanı Davut Aydın o anları 
sosyal medya hesabından paylaştı.

Bursa’da husumetli sürücüler birbir-
lerini görünce önce birbirlerine araçlarıyla 
çarptı, ardından ise tekme tokat kavga 
etti. Osmangazi’deki olay Mudanya Yolu 
Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, aralarında daha önceden hu-
sumet bulunan 2 sürücü, trafikte birbir-
leriyle karşılaşınca araçlarıyla birbirlerine 
çarptı. Ardından ise sürücüler araçların-
dan inerek tekme ve tokat kavga etmeye 
başladı. Kavgayı önce çevredeki bir in-
şaatın işçileri ayırdı. İhbar üzerine olay 
yerine gelen polis ekibi, sürücüleri ifa-
delerini almak üzere polis merkezine gö-
türdü. Kavga anı ise cep telefonu kame-
rasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

Bursa İl Jandarma KOM ekipleri 
tarafından, Gemlik Cumhuriyet Baş-
savcılığı koordinesinde yapılan 
operasyonda, uyuşturu-
cu madde imal ve ti-
careti suçundan 
Güvenli Mahalle-
sinde bulunan bağ 
evine operasyon 
yapıldı. Yapılan 
operasyon esnasın-
da, zanlı H.K. (37) bağ 
evinin kapısının açılması 
sonrasında, ruhsatsız olduğu tespit 
edilen silahını tam dolduruşa geçirdi. 
Jandarma ekipleri tarafından müda-
halede, silahını bırakmak zorunda 
kalan zanlı, etkisiz hale getirildi. Yapılan 

aramada 66.5 gram metanfetamin 
maddesi, 29 adet extacy uyuşturucu 
hap, 13.5 gram esrar, 1 adet ruhsatsız 
tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 
adet dijital terazi, 8 adet tabanca fişeği, 

78 adet av tüfeği fişeği, suçtan 
elde edildiği düşünülen 23 

bin 100 lira nakit para, 
4 adet cep telefonu ve 
uyuşturucu kullan-
mada kullanılan mal-
zemeler ele geçirildi. 

Yapılan operasyon 
sonrasında gözaltına 

alınan zanlı, Gemlik Ad-
liyesinde hakim karşısına çı-

karıldı. Zanlı, uyuşturucu imalatı ve 
ticareti yapmak ve silahla görevi yap-
tırmamak için direnme suçlarından 
tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine 
gönderildi. (İHA)Daha yaşanabilir bir kent’ hedefiyle ça-

lışmalarını sürdüren Karacabey Belediyesi, 
kent genelindeki metruk binalarla müca-
delesini tüm hızıyla sürdürüyor. Karacabey 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 
yıkımı gerçekleştirilen metruk binalara, ön-
ceki gün Saadet Mahallesinde bir yenisi 
daha eklendi.  Yıkımlar, merkez ve kırsal 
olmak üzere şehrin dört bir yanında sürü-
yor.Son yıkımla birlikte ilçede ortadan kal-
dırılan metruk bina sayısı 105’e yükseldi. 

TEHLİKELERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR 
Hem kent güvenliği hem de sağlık açı-

sından risk teşkil eden metruk binalarla 
mücadeleyi önemsediklerini kaydeden Be-
lediye Başkanı Ali Özkan, “Vatandaşlarımızın 
istek ve taleplerine istinaden,yapılan ince-
leme ve tespitlerle mahallelerimizde risk 
oluşturan metruk binaların yıkım çalışma-
larını aralıksız sürdürüyoruz. Vatandaşla-
rımızın güvenliği ve sağlığı açısından bu 
binalar risk oluştururken, estetik olarak da 
olumsuz bir görüntüye neden oluyor. Aynı 
zamanda bu tür binaların farklı amaçlarla 
kullanımının da önüne geçmiş oluyoruz.Bu 
binaları tek tek tespit ederek, yasal prose-
dürlerin tamamlanması ile yıkım işlemlerini 
gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yıkımı yapılan 
bölgenin otopark alanı olarak kullanılmasını 
sağlayarak, önemli bir ihtiyacı daha çözüme 
kavuşturuyoruz. Bu konuda mahalle hal-
kından muhtar aracılığıyla veya doğrudan 
belediyemize yapılan şikâyet taleplerini dik-
kate alıp harekete geçiriyoruz. Bu yöndeki 
mücadelemiz devam edecek” ifadelerini 
kullandı. (Bülten)

Bursa’da motosiklet ile otomobilin çar-
pıştığı kaza anı motosiklet sürücüsünün 
kask kamerasına yansıdı. Osmangazi’deki 
kaza Koğukçınar Mahallesi İzmir Yolu Cad-
desi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mu-
hammet Ali R. idaresindeki 16 MB 2509 
plakalı motosiklet, Harun D. idaresindeki 
16 AZL 670 plakalı otomobile arkadan 
çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Muhammet 
Ali R. savrularak yere düştü. Yaralı sürü-
cünün yardımına ilk olarak çevredekiler 
koşarken ihbar üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı 
ilk müdahalesinin ardından Yük-
sek İhtisas Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza 
anı saniye saniye kask kame-
rasına yansırken kazayla ilgili 
tahkikat başlatıldı. (İHA)

Trafikte şiddet durmuyor

Karacabey Belediyesi, kent 
genelindeki metruk binalarla 
mücadelede hız kesmiyor. 
Merkez ve kırsal ayırmadan tüm 
mahallelerde yıkım işlemlerini 
sürdüren belediye ekiplerinin 
son adresi Saadet Mahallesi oldu. 
Buradaki metruk bina yıkımı ile 
ilçede ortadan kaldırılan metruk 
bina sayısı 105 oldu.

Gemlik’te jandarma 
tarafından bağ evine yapılan 
uyuşturucu operasyonunda 
gözaltına alından kişi 
mahkemece tutuklandı.

Karacabey metruklardan 
temizleniyor

Gemlik’te uyuşturucu 
operasyonu

Kaza anı 
sürücünün kask 
kamerasında

Gürsu’da iki 
katlı ev yandı

Bursa’da iki katlı müstakil 
ev, alev alev yandı. O anlar cep 
telefonu kamerasına yansıdı. 
Gürsu’daki yangın Ericek Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, iki katlı müs-
takil bir ev henüz bilinmeyen 
bir sebepten dolayı yanmaya 
başladı. Alevler kısa sürede bü-
yürken, ihbar üzerine olay yerine 
itfaiye ve jandarma ekipleri sevk 
edildi. Olay yerine gelen itfaiye 
ekiplerinin 1 saatlik müdahale-
siyle yangın, kontrol altına alındı. 
Evin yanma anı ise bir vatandaş 
tarafından cep telefonu ile saniye 
saniye kaydedildi. Yangının çıkış 
sebebi araştırılıyor. (İHA)

Jandarma kaybolan 
hayvanları buldu

Bursa’da 7 büyükbaş hayva-
nını kaybeden vatandaşın yar-
dımına jandarma yetişti. Or-
manlık alanda 3 gündür kayıp 
olan hayvanları, bölgede arama 
yapan jandarma ekipleri 5 saatte 
bulup sahibine teslim etti. 

Yenişehir’e bağlı Burcun Ma-
hallesi’nde 7 büyükbaş hayva-
nını kaybeden E.Y. (45) adlı va-
tandaş, 3 günlük arayışın ar-
dından jandarma ekiplerine mü-
racaat etti. Durum üzerine Jan-
darma İl Komutanlığı bölgede 
geniş çaplı arama çalışması baş-
lattı. Bölgede arama yapan ekip-
ler 5 saatlik sürede, kaybolan 
hayvanları 4 kilometrelik or-
manlık alanda buldu. Olumsuz 
hava şartları sebebiyle 7 hay-
vandan birinin öldüğünü belir-
leyen ekipler, 6 hayvanı sahibine 
teslim etti. Hayvanların sahibi 
ise jandarma ekiplerine hassa-
siyetlerinden dolayı teşekkür 
etti. (İHA)

Lüks araçların 
farlarını çalarken 
yakalandı

Bursa’da lüks araçların far-
larını çalan şüpheli, kıskıvrak 
yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Osman-
gazi’de 8 ayrı lüks aracın sağ ve 
sol ön farlarının çalınması üze-
rine Asayiş Şube Müdürlüğü Hır-
sızlık ve Yankesicilik Büro Amir-
liği ekipleri harekete geçti. Piyasa 
değeri toplam 120 bin TL olan 
farları çalan şüpheli, çevrede bu-
lunan güvenlik kameralarının 
incelenmesi üzerine tespit edildi. 
7 adet suç kaydı bulunan H.K., 
çaldığı farlarla birlikte kıskıvrak 
yakalandı. Şüphelinin emniyet-
teki işlemleri sürüyor. (İHA)
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Bursa’da hemşehri dernekleri rotala-

rını şaşıralı çok oldu ve artık gerçekten 
şehre katkı sağlamak yerine zarar veri-
yorlar. Bu şehrin kültürünü, dayanışma-
sını, sosyal yaşamını renklendireceklerine 
ve kendi kitlelerine destek sağlayacakla-
rına sadece rant ve siyaset üzerine kurulu 
bir düzene dönüştüler.  

Bugün bu şehirde hemşehri dernek-
leri hemşehrilerine destek olmak, kültür-
lerini yaşatmak ve tanıtmaktan öte 
sadece siyaset için bir merdiven, bir araç 
halini aldılar. Derneklerin bu hale gelme-
sinde tabi belli siyasi kişiliklerin de büyük 
rolü var.  

Arkamda bilmem ne kitlesi var diye-
rek siyasi rant elde etmek için bu dernek-
leri normal alanlarından çıkararak 

siyasetin eline adeta bir bomba gibi yer-
leştirdiler. Sabah erken kalkan dernek 
başkanı siyasete soyunuyor ya da siya-
sete bizim istediğimiz kişi aday olacak 
baskısı oluşturmaya kalkıyor. Bunun 
kötü örnekleri konuyu hak haline getir-
miş durumda. Bu olacak şey değil.  

BEDFE, BALGÖÇ, MUŞDER, Artvin 
Dernekleri, Samsun Dernekleri vs… Sık 

sık gündeme gelenlerden bazıları. Bu kez 
Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federas-
yonu gündemde. Federasyon sosyal 
medya hesabından öyle bir açıklama 
yaptı ki okuduklarımıza inanamadık. 
Hoş açık açık söylemeleri de oldukça dü-
rüst bir yaklaşım. Ancak dernekler tama-
men kendi sahalarına çekilmeli ve 
siyasetin argümanı olmaktan çıkarılmalı.  

Gelelim KAIDEF’in sosyal medyasın-
dan yaptığı açıklamaya. Buyrun: 

“Bursa KAIDEF,  siyasete yön ver-
meye hazırlanıyor.. Bursa Kars Ardahan 
Iğdır Dernekleri federasyonu  seçim çalış-
malarına hızlı başladı. Geçmişteki her 
türlü algıyı değiştirecek yeni bir çalışma 
sistemi, dayanışma ve birliktelikle artık 
daha güçlü bir KAIDEF olacak. Federas-
yon yönetimi, Dernek Başkanları ve 
Bölge siyasi akil adamlarından oluşturu-
lan Siyasi Çalıştay Komisyonu, Kom. 
Başkanı Deneyimli Siyasetçi Sn Agah 

Aşkın başkanlığında yaptığı geniş bir 
toplantı ile çalışmalarına başladı. Yapıla-
cak 2023 Seçimlerinde daha başarılı 
olmak ve mutlaka bir veya birkaç Millet-
vekili çıkartmak isteyen komisyon, artık 
aday adaylarını toplu istişareler ile ken-
disi belirleyecek. Yapılacak çalışmalarda 
Siyasi aday adayı olmak isteyen hemşeh-
rilerinin ön istişaresini birlikte yapıp, 
doğru aday üzerinde yoğunlaşarak en ba-
şarılı olacak aday adaylarını seçecek. Böy-
lelikle her seçimde oluşan aday adaylığı 
yığını ve başarısızlığı ortadan kalkacak ve 
parti farketmeksizin o kişiler üzerinde 
yoğunlaşılacak.  Önümüzdeki günlerde 
çalışma sistemini açıklayacak olan komis-
yon, aday adaylığı sürecindeki başvuru-
ları alacak. Uzun süredir böylesi bir 
birlikteliğin yakalanmasın konusunda ça-
lışan federasyon Bursada iyiden iyiye his-
sedilmeye başlandı. Herkes tarafından 
fark edilen proje ve çalışmalar inşallah 

meyvesini de verecek. Toplantıda söz 
alan KAIDEF Başkanı Sn İrfan Koç  BUR-
SADA BİZDE VARIZ… sloganıyla çalış-
mada ön plana çıktı.” 

Siyasetin yerine kendini koyup aday 
adaylığı başvurusu almak… İş bambaşka 
bir yere gidiyor. KAIDEF bir yol açıyor 
yarın diğer federasyonların da benzer 
açıklamalar yapmalarına şaşırmayacağız. 
Ne yazık ki derneklerle ilgili ipin ucu 
kaçtı ve yeni bir yasal düzenlemeye çok 
acil ihtiyaç var. Siyaset yapmak isteyen si-
yaset sahasında, dernekçilik yapmak iste-
yen derneklerin sahasında olmalı.  

Son bir notla bitirelim. Dernekler 
kendi adlarına bağımsız milletvekilleri çı-
karsın. Yukarıda adı geçenler başta olmak 
üzere. Bakayım sahadaki güçleri neymiş 
öğrenmiş oluruz. Siyasetin üzerinde de 
derneklerin vesayeti kalkmış olur böy-
lece. Hem demokrasimiz adına da önemli 
bir adım, aşama geçilmiş olur.  

Bu iş artık kabak 
tadı verdi!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 
ise dört büyük tarım fuarından biri olan 
Agroexpo-18. Uluslararası Tarım ve Hay-
vancılık Fuarı, Fuar İzmir’de açıldı. 01-
05 Şubat 2023 tarihleri arasında ziya-
retçilere açık olan fuara, Türkiye’nin 
dört bir yanından ziyaretçiler akın etti. 
Fuarda sektör temsilcileri; Avrupa, Or-
tadoğu, Afrika, Balkanlar ve Türkiye 
Cumhuriyetleri’nden katılacak bine yakın 
alıcı firmayla bir araya gelecek. 

45 YAŞ ALTI 41 ÇİFTÇİ  
FUARA GÖTÜRÜLDÜ 
2,5 milyar dolarlık iş hacmi hedefiyle 

düzenlenen ve 100 ülkeden bin 80 katı-
lımcısıyla 400 bine yakın ziyaretçi ağır-
lamayı hedefleyen fuara İnegöl Belediyesi 

de özel bir gezi düzenledi. 45 yaş altı 41 
çiftçinin katıldığı gezi ile İnegöllü üreti-
cilerin tarımdaki son gelişmeleri, tek-
nolojileri ve yöntemleri incelemesi imkanı 
sağlandı. Belediye Başkan Yardımcısı 
Durmuş Aydın ile İnegöl Belediyesi Kırsal 
Kalkınma Müdürü Sinan Kağan’ın da 
katıldığı gezide, üreticiler tarıma dair 
yeniliklere şahitlik etti. 

“NEREDE BİR YENİLİK  
VARSA TAKİP ETMELİYİZ” 
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 

düzenlenen fuar gezisine ilişkin açıkla-
malarda bulundu. İnegöl’ün ticaret ve 
sanayi şehri olduğu kadar verimli top-
raklarıyla bereketli bir tarım şehri oldu-
ğuna da dikkat çeken Başkan Taban, 

“Biz gerek tarım gerek hayvancılık nok-
tasında şehrin bu değerinin geliştirilerek 
sürdürülmesini arzu ediyoruz. Ne yap-
tığını bilen, kendisini sürekli geliştiren, 
yenileyen bir şehir haline dönüşmek is-
tiyoruz. Bunu da bu alanda uğraş veren 
paydaşlarımızla yapacağız. Nerede bir 
yenilik varsa, nerede yeni model, bir ça-
lışma varsa gelişmeleri takip etme adına 
bunları izlemeliyiz. Bu düşünceyle İne-
göl’ümüzdeki 45 yaş altı çiftçilerimizle 
İzmir’de düzenlenen Agroexpo-18. Ulus-
lararası Tarım ve Hayvancılık Fuarına 
gezi düzenledik” dedi. 

“ÇİFTÇİMİZİN HER ZAMAN  
YANINDAYIZ” 
Özellikle genç çiftçilerin tarımdaki 

yenilikleri görüp keşfederek İnegöl’e ka-
zandırılmasına katkı sunmasını hedefle-
diklerini kaydeden Başkan Alper Taban, 
“İzmir’de sektör liderlerini bir araya ge-
tiren bu fuara özellikle 45 yaş altı çiftçi-
lerimizi, yeni nesil üreticilerimizi götür-
mek istedik. Yenilikleri fark etmek ve 
burada uygulamak önemli. Burada en 
önemli nokta insana olan yatırım. İnsanın 
ufkunu, vizyonunu gözünü açabilecek 
olan ve yeni bir şeyler yapabilme kabili-
yetini geliştirecek olan o gelişim hususu... 
Dolayısıyla buradaki ben genç çiftçileri-
mizin her birine teşekkür ediyorum. Za-
man ayırdılar ancak ufuk açıcı bir gezi 
oldu. Her zaman çiftçilerimizin, üretici-
lerimizin yanlarındayız” açıklamalarında 
bulundu. (İHA)

İnegöl’den genç çiftçilere fuar jesti

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa 
Işık, “İlçemizde tel altı olarak bildiğimiz 
bölgenin çehresini değiştiriyoruz. Yeni 
projemiz için çalışmalara başladık, 
bölge halkımızın sosyal ihtiyaçlarını 
karşılayacağımız çok kapsamlı bir proje 
hazırladık” diye konuştu. 

“GÜRSU’DAKİ ‘TEL ALTI’NIN  
KADERİNİ DEĞİŞTİRİYORUZ” 
Gürsu Belediyesi ilçeye yeni yaşam 

alanları kazandırmaya yönelik çalış-
malarını hız kesmeden sürdürüyor. 
Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan ve 
‘tel altı’ olarak bilinen bölgeye yeni 
bir yaşam alanı kazandırmak için ha-
rekete geçen Gürsu Belediyesi özel bir 
proje hazırladı. Kent Park projesi için 
ilk harç döküldü. 5 bin metrekare alan-
da başlanan projeyi yerinde inceleyen 

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, 
“ Kent Park adını verdiğimiz projemiz 
aslında yepyeni bir yaşam alanı. İçinde 
butik pazar alanı, sanat evi, çay evi, 
etkinlik çayırı, koşu ve bisiklet yolları, 
alışveriş ve satış alanları, kafe ve amfi 
gibi alanları birbirlerini tamamlayacak 
yapıları koordineli olarak planladık. 
Hem Kurtuluş mahallesi sakinleri hem 
de ilçe halkımızın ihtiyaçlarını büyük 
ölçüde cevap verecek olan Kent Park 
projemizi Mayıs ayı sonunda bitirmeyi 
planlıyoruz. Vatandaşlarımızın burada 
keyifli bir yaz yaşamalarını sağlayabi-
lecek olmaktan dolayı mutluyuz” diye 
konuştu. (İHA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube 
Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ula-
şımda bir aksamaya yol açmaması 
için yol açma çalışmalarına başladı. 
Bursa genelinde 283 iş makinası ve 
kamyon ile 834 personelle yollarda 
kar mesaisi yapacak olan Büyükşehir 
Belediyesi, yol açma çalışmalarını 24 
saat boyunca kesintisiz sürdürüyor. 
Hava sıcaklığının sık sık sıfır derece-
ğinin altına düştüğü yüksek kesimlerde 
dondurucu soğuğa rağmen özveriyle 
çalışan ekipler, son 24 saat içinde 9 
ilçede kardan kapanan 138 mahalle 

yolunu trafiğe açtı. Çalışmalar kap-
samında kardan kapanan Büyükor-
han’da 35, Harmancık’ta 6, Gürsu’da 
3, İnegöl’de 20, Keles’te 36, Kestel’de 
6, Orhaneli’nde 12, İznik’te 10 ve Ye-
nişehir’de 10 mahallenin yolu trafiğe 
açıldı. İnegöl ve İznik’te kapalı olan 5 
mahalle yolunu açma çalışmaları de-
vam ederken, ekipler yağışın devam 
ettiği bölgelerdeki çalışmalarını ke-
sintisiz sürüyor. (Bülten)

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca 
lise öğrencilerine yarıyıl tatili sürprizi 
yapıldı. Jandarma ekiplerince Uludağ 
gezisi için okullarından alınan öğrenci 
ve veliler, kayak pisti ve Oteller Böl-
gesine çıkarıldı. Çeşitli etkinliklerin 
düzenlediği gezide öğrenci ve aileler 
unutulmaz anlar yaşarken, jandarma-
nın faaliyetleriyle ilgilide bilgi edinmiş 
oldu. Bursa İl Jandarma Komutanlı-
ğınca merkez Osmangazi İlçesinde 
bulunan Şehit Yunus Yılmaz Orta-
okulu, Şehit Jandarma Er Bahadır Ay-
dın Ortaokulu ve Gazi Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden seçilen 10 öğrenci ve 
velilerine yarıyıl tatili dolayısıyla Uludağ 
gezisi düzenlendi. Jandarma ekiplerince 
öğrenciler ve aileleri okullarından 
alınıp, teleferik ilke Uludağ’da kayak 
pisti ve Oteller bölgesine çıkarıldı. JAK 
timleri öğrenci ve aileler için çeşitli 
faaliyetler düzenlerken, okula dönüş 
öncesi öğrenci ve veliler hem eğlendi, 
hem de jandarmanın Uludağ’da yaptığı 
faaliyetler konusunda bilgilendi. Jan-
darma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çek-
tirilen öğrenci ve velileri unutulmaz 
anlar yaşarken, gezi faaliyetinin ar-
dından okullara bırakıldı. (AA)

Bursalı bestekar ve koro şefi Erdinç 
Çelikkol, 85 yaşında hayatını kaybetti. 
Türk sanat müziğinde “Gel gönlümü 
yerden yere vurma güzel ne olursun”, 
“Sana bakıp karardım artık biraz ben 
dedim”, “Bundan sonra” gibi 300’den 
fazla eserde imzası bulunan Çelikkol, 
Bursa’daki evinde rahatsızlanması 
sonucu yaşamını yitirdi. Önceki yıl-
larda Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Konservatuvarında görev alan, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Bursa Klasik 
Türk Müziği Korosunda şeflik yapan 
bestekarın cenazesinin yarın toprağa 
verilmesi bekleniyor. Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, 
“Bursa’mızın çok önemli bir değerini 
kaybettik bugün. Türk musikisinin 
duayeni, ünlü bestekar Erdinç Çelik-
kol’a Allah’tan rahmet, ailesine, se-
venlerine ve sanat dünyasına başsağlığı 
diliyorum. Rabb’im mekanını cennet 
eylesin.” ifadelerine yer verdi. (AA)

İnegöl Belediyesi, 
Türkiye’nin en büyük 
Tarım Fuarları 
Agroexpo-18. 
Uluslararası Tarım ve 
Hayvancılık Fuarına 
gezi düzenledi. 45 yaş 
altı çiftçilerin 
götürüldüğü fuar 
gezisinde, tarımdaki son 
teknolojiler ve yöntemler 
yerinde incelendi.

Büyükşehir Belediyesi 
138 köy yolunu açtı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 
17 ilçedeki karla mücadele 
çalışmaları kapsamında son 24 
saat içinde kardan kapanan 138 
mahalle yolunu trafiğe açarken, 
kar yağışının devam ettiği 
bölgelerde ekiplerin çalışması 
devam ediyor.

Gürsu Belediyesi ilçeye yepyeni 
bir proje daha kazandırıyor. 
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa 
Işık’ın mahalle sakinlerinden 
gelen talep üzerine harekete 
geçtiği projenin ismi de Gürsu 
Kent Park olarak belirlendi.

Gürsu’ya yeni kent park
Jandarmadan 
lise öğrencilerine 
Uludağ sürprizi

Bursalı bestekar 
Erdinç Çelikkol 
vefat etti
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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine 
göre, ocak ayında 12 aylık ortalamalar dik-
kate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 
72,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 125,53 
arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 6,65, Yİ-
ÜFE yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık en-
flasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, 
yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 
oldu. Yıllık enflasyon, son 11 ayın en düşük 
seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon 
Şubat 2022’de yüzde 54,44 seviyesinde 
gerçekleşmişti. Yurt içi üretici fiyatları ise 
son 13 ayın en düşük seviyesinde oluştu. 
Söz konusu değer Aralık 2021’de 79,89 
olarak kaydedilmişti. 

BEKLENTİLER 
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne 

katılan ekonomistler, ocakta TÜFE’nin 
yüzde 3,66 artacağını öngörmüştü. Eko-
nomistler, bir önceki ay yüzde 64,27 olan 
yıllık enflasyonun yüzde 53,26’ya gerileye-
ceğini hesaplamıştı. 

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ 
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), 

ocakta yıllık bazda madencilik ve taş ocak-
çılığında yüzde 101,51, imalatta yüzde 
70,49, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında 
yüzde 237,14, su temininde yüzde 116,64 
artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre, Yİ-ÜFE, ocakta geçen aya 
göre yüzde 4,15, geçen yılın aynı ayına 
göre yüzde 86,46 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 125,53 artış gösterdi. Ocakta 
yıllık bazda Yİ-ÜFE değişimi son 13 ayın 
en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. 
Yİ-ÜFE Aralık 2021’de 79,89 seviyesindeydi. 
Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, 
madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 
101,51, imalatta yüzde 70,49, elektrik, gaz 

üretimi ve dağıtımında yüzde 237,14 ve 
su temininde yüzde 116,64 artış olarak 
gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık 
değişimleri incelendiğinde, ara malında 
yüzde 60,98, dayanıklı tüketim malında 
yüzde 69,42, dayanıksız tüketim malında 
yüzde 97,14, enerjide yüzde 188,23 ve ser-
maye malında yüzde 60,19 artış görüldü. 
Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimleri 
incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılı-
ğında yüzde 6,08, imalatta yüzde 5,12 ve 
su temininde yüzde 2,15 artış olurken, 
elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 
3,13 azalış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının 
aylık değişimlerine bakıldığında ise ara ma-
lında yüzde 3,46, dayanıklı tüketim malında 
yüzde 7,34, dayanıksız tüketim malında 
yüzde 8,19 ve sermaye malında yüzde 6,29 
artış olurken, enerjide yüzde 0,64 azalış 
oldu. Yıllık Yİ-ÜFE’ye göre 19 alt sektörde 
daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek de-
ğişim görüldü. Yıllık en düşük artış yüzde 
28,97 ile ana metaller, yüzde 43,33 ile kağıt 
ve kağıt ürünleri, yüzde 47,77 ile kauçuk 
ve plastik ürünler alt sektörlerinde gerçek-
leşti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve 
iklimlendirme yüzde 237,14, diğer maden-
cilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 147,26, 
diğer metalik olmayan mineral ürünler 

yüzde 145,09 ile endekslerin en fazla arttığı 
alt sektörler oldu. Aylık Yİ-ÜFE’ye göre 12 
alt sektör daha düşük, 17 alt sektör daha 
yüksek değişim gösterdi. Aylık en yüksek 
azalış, yüzde 9 ile ham petrol ve doğal gaz, 
yüzde 3,13 ile elektrik, gaz, buhar ve ik-
limlendirme alt sektörlerinde gerçekleşti. 
Buna karşılık içecekler yüzde 20,42, kömür 
ve linyit yüzde 15,37, diğer ulaşım araçları 
yüzde 13,57 ile endekslerin en fazla arttığı 
alt sektörler oldu. 

TÜFE’DE ANA HARCAMA  
GRUPLARINDA EN YÜKSEK  
ARTIŞ YÜZDE 77,22 İLE  
SAĞLIKTA GÖRÜLDÜ 
Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) yer 

alan ana harcama gruplarında ocakta yıllık 
bazda en yüksek artış yüzde 77,22 ile sağlık 
grubunda oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 
verilerine göre, TÜFE, ocakta bir önceki 
aya kıyasla yüzde 6,65, geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 57,68 ve 12 aylık ortala-
malara göre yüzde 72,45 artış gösterdi. 
Ana harcama grupları itibarıyla ocakta aylık 
bazda artışın en yüksek olduğu gruplar, sı-
rasıyla yüzde 18,35 ile sağlık, yüzde 12,73 
ile lokanta ve oteller, yüzde 11,19 ile alkollü 
içecekler ve tütün oldu. Ocakta aylık bazda 
düşüş gösteren grup ise yüzde 1,53 ile 

giyim ve ayakkabı olarak belirlendi. En az 
artış gösteren ana gruplar yüzde 3,31 ile 
konut, yüzde 4,46 eğitim ve yüzde 5,58 ile 
ev eşyası olarak kaydedildi. 

YILLIK DEĞİŞİMLER 
TÜFE’de yıllık bazda en yüksek artış 

yüzde 77,22 ile sağlık, yüzde 75,13 ile 
lokanta ve oteller, yüzde 71 ile gıda ve al-
kolsüz içecekler grubunda görüldü. Ocak 
2022’ye göre artışın düşük olduğu ana 
gruplar sırasıyla yüzde 24,24 ile giyim ve 
ayakkabı, yüzde 37,87 ile haberleşme, yüzde 
41,70 ile eğitim, yüzde 47,69 ile ulaştırma 
olarak belirlendi. Ocakta, endekste kapsanan 
143 maddeden 12’sinin ortalama fiyatında 
düşüş gerçekleşirken 2 maddenin ortalama 
fiyatında değişim olmadı, 129 maddenin 
ortalama fiyatında ise artış kaydedildi. 

ÖZEL KAPSAMLI  
TÜFE GÖSTERGELERİ 
Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi 

göstergelerine bakıldığında, ocakta aylık 
bazda en az yükseliş yüzde 6,13 ile “işlen-
memiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürün-
leri hariç TÜFE” göstergesinde görüldü. 
Yıllık bazda ise en yüksek artış, yüzde 59,97 
ile “Mevsimlik ürünler hariç TÜFE” gös-
tergesinde oldu. (AA)

TÜİK’in internet sitesinde yer alan 
bilgiye göre, her yıl fiyat derlenen yerleşim 
yerleri ve iş yerleri, endeks sepetinde yer 
alan ürünler ve ağırlıkları ile ürünlerin ta-
nımları güncelleniyor. Tüketici fiyat endeksi 
(TÜFE) sepeti ve ağırlıkları ile açıklanan 
değişim oranları tek birey ya da belirli bir 
gelir grubuna ait olmayıp, ülke ortalamasını 
ifade ediyor. 2019 yılından itibaren Gelir 
İdaresi Başkanlığından (GİB) iş yerlerine 
ait ciro verilerinin elde edilmesi ile perakende 
sektöründe yer alan marketler ve giyim 
mağazaları için ciro değerleri kullanılarak 
iş yeri örneklemi yapılıyor. Her yıl aralık 
ayında en güncel ciro verileri incelenerek, 
il bazında fiyat derlenen iş yerleri gözden 
geçiriliyor. Perakende ticaret sektöründe 
yer alan iş yerlerinin il bazında ciro büyük-
lükleri esas alınarak tüketicilerin o ilde 
yoğun olarak tercih ettiği, en çok satış 
yapan zincir ve yerel firmalardan fiyat der-
lenmesi amaçlanıyor. 2023 yılında TÜFE’de 
81 ilin tamamı ve 228 ilçe kapsamında, 27 
bin 411 iş yeri ve 5 bin 246 konuttan (kira), 
404 madde, 895 madde çeşidi için her ay 
yaklaşık 564 bin 710 fiyat derlenecek. Her 
yıl aralık ayında yapılan güncellemede, 
ağırlığı artan mal ve hizmetler endeks se-
petine dahil edilirken, ağırlığı azalan ürünler 
sepetten çıkartılıyor. Bu nedenle, TÜFE se-

petinde yer alan ürünlerin sayısı her yıl de-
ğişim gösteriyor. Güncellemeye göre, bu 
yıl sepete giren tek madde kadın tayt (penye) 
oldu. Sepetten çıkan maddeler ise kakaolu 
toz içecek, pamuklu kumaş, çocuk gömleği, 
plastik mutfak eşyaları, hastane yatak ücreti 
ve diğer kültürel faaliyetler olarak belirlendi. 
Ayrıca sigara, otomobil (dizel), otomobil 
(benzinli), uçak bileti ücreti, cep telefonu 
görüşme ücreti, otoban geçiş ücreti, magazin 
ve dergi, elektrikli süpürge, kablolu-özel 
televizyon yayın hizmetleri, telefon yedek 
parçaları, diğer sağlık ürünleri, cilt ve vücut 
ürünleri ve balık maddeleri altında kapsanan 
madde çeşitleri ve madde çeşit ağırlıkları 
güncellendi. 

ANA GRUP AĞIRLIKLARI 
TÜFE hesaplamalarında kullanılacak 

ana grup ağırlıkları da belirlendi. Buna 
göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı 
yüzde 25,32’den yüzde 25,43’e, konutun 
ağırlığı yüzde 14,12’den yüzde 16,61’e çı-
karken, ulaştırmanın ağırlığı yüzde 16,8’den 
yüzde 15,08’e geriledi. Sağlık, eğlence ve 
kültür, lokanta ve otellerin grup ağırlıkları 
artarken, alkollü içecekler ve tütün, giyim 
ve ayakkabı, ev eşyası, haberleşme, eğitim, 
çeşitli mal ve hizmetler gibi grupların ağırlığı 
azaldı. Söz konusu ağırlıklar, alkollü içe-
ceklerde ve tütünde yüzde 3,57, eğitimde 
yüzde 1,67, giyim ve ayakkabıda yüzde 
6,41, ev eşyasında yüzde 8,66, sağlıkta 
yüzde 3,53, haberleşmede yüzde 3,3, eğlence 
ve kültürde yüzde 3,25, lokanta ve otellerde 
yüzde 7,82, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 
4,63 olarak belirlendi. (AA)

FAO’dan yapılan açıklamaya göre, 
gıda ürünlerinin uluslararası fiyatla-
rındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO 
Gıda Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki 
aya kıyasla yüzde 0,8 düşerek 131,2 
puan oldu. Böylece, endeks art arda 
düşüşünü 10. aya taşıdı. FAO açıkla-
masında, endeksin Rusya-Ukrayna sa-
vaşı başlamasının ardından geçen yılın 
mart ayındaki rekor seviyesinden yak-
laşık yüzde 18 (28,5 puan) düştüğü 
belirtti. Endeks, Rusya-Ukrayna sava-
şının başlamasından sonra Mart 
2022’de 159,7 puana ulaşarak rekor 
kırmıştı. Küresel gıda fiyatlarının 
ocakta bitkisel yağlar, süt ürünleri ve 
şeker kaynaklı düşüş göstermesi dikkati 
çekti. Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, ayçiceği 
tohumu ve koza yağı fiyatlarının düş-
mesi nedeniyle aylık bazda yüzde 2,9 
azaldı. Endeks bir yıl önceki seviyesinin 
yaklaşık yüzde 25 altına inerek 140,4 
puan oldu. Tahıl Fiyat Endeksi, aylık 
bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 
4,8 artış gösterdi. Uluslararası buğday 

fiyatları, Avustralya ve Rusya’da üretim 
beklentilerinin aşılmasıyla küresel 
arzın artmasıyla ocakta yüzde 2,5 düş-
tü. Buna karşın pirinç fiyatları tedarikin 
sıkı olması, Asya’da güçlü yerel talep 
ve döviz kuru hareketlerinin etkisiyle 
aylık bazda yüzde 6,2 arttı. Şeker Fiyat 
Endeksi, dünyanın en büyük şeker ih-
racatçısı olan Brezilya’da uygun hava 
koşullarının verimli üretim beklenti-
lerini artırması nedeniyle aylık bazda 
yüzde 1,1 geriledi. Aynı dönemde FAO 
Süt Ürünleri Fiyat Endeksi yüzde 1,4 
ve Et Fiyat Endeksi de yüzde 0,1 düşüş 
gösterdi. FAO, küresel üretim, tüketim, 
ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin de-
ğerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz 
ve Talep Özeti Raporu’nu da yayımladı. 
Rapora göre, FAO, 2022’de küresel 
tahıl üretimi tahminini 2 miyar 756 
milyon tondan 2 milyar 765 milyon 
tona çıkardı. Raporda, Avustralya ve 
Rusya’nın buğday üretimini yukarı 
yönlü revize etmesi sayesinde 2022’de 
rekor bir küresel buğday üretimi bek-
lendiği belirtildi. FAO, küresel pirinç 
üretim tahminini ise Çin’deki üretimin 
beklenenden düşük olması nedeniyle 
aralık tahminine göre 1,2 milyon ton 
düşürerek 512 milyon tona çekti. Ra-
porda, 2022-2023’te küresel tahıl kul-
lanımının 2021-2022 seviyesinin yüzde 
0,7 altına inerek 2 milyar 779 milyon 
tona gerileyeceği öngörüldü. (AA)

Enflasyon 11 ayın en 
düşük seviyesinde!

Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE), ocakta aylık 

bazda yüzde 6,65, Yurt 
İçi Üretici Fiyat 

Endeksi (Yİ-ÜFE) 
yüzde 4,15 artış 
gösterdi. Yıllık 

enflasyon tüketici 
fiyatlarında yüzde 

57,68, yurt içi üretici 
fiyatlarında yüzde 86,46 

olarak gerçekleşti.

TÜİK enflasyon sepetini 
güncellediTürkiye İstatistik Kurumu 

(TÜİK), enflasyon sepetinde 
yer alan ürünleri ve 
ağırlıklarını güncelledi, sepette 
404 madde ve 895 madde 
çeşidi dikkate alınacak.

Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO), küresel 
gıda fiyatlarının, bitkisel yağ 
ve şeker fiyatlarındaki 
gerilemenin etkisiyle ocakta 
düşüşünü art arda 10. aya 
taşıdığını duyurdu.

Tüketici fiyat endeksi ana grup ağırlıkları şöyle:  
Ana harcama grupları            2022          2023 
Gıda ve alkolsüz içecekler     25,32         25,43 
Alkollü içecekler ve tütün     4,31           3,57 
Giyim ve ayakkabı                  6,42           6,41 
Konut                                       14,12         16,61 
Ev eşyası                                  8,86           8,66 
Sağlık                                       3,24           3,53 
Ulaştırma                                 16,8           15,08 
Haberleşme                             3,78           3,3 
Eğlence ve kültür                   3,06           3,25 
Eğitim                                      2,03           1,67 
Lokanta ve oteller                  7,11            7,82 
Çeşitli mal ve hizmetler        4,96           4,63

FAO: “Küresel gıda fiyatları 
düşüşünü 10. aya taşıdı”

UİB’in ocak ayı 
ihracatı 2,8 milyar 
dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) 
ocak ayı ihracatı, geçen senenin aynı 
ayına göre yüzde 20 arttı. 

UİB’den yapılan açıklamaya göre, 
2022’nin ocak ayına kıyasla dış satı-
mını yüzde 20 artırarak yurt dışına 
2 milyar 829 milyon 751 bin dolarlık 
ürün satan birliklerin geriye dönük 
12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 
32,8 milyar dolar oldu. Geçen ay bir-
liklerin içinde en fazla dış satımı Ulu-
dağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) yaptı. OİB’in ihracatı, 
2022’nin aynı ayına oranla yüzde 23 
artarak 2 milyar 349 milyon 492 bin 
dolar seviyesinde gerçekleşti. Ocak 
ayında, Uludağ Tekstil İhracatçıları 
Birliği 109 milyon 408 bin, Uludağ 
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği 83 milyon, Uludağ Meyve 
Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği 
16 milyon 752 bin, Uludağ Yaş Meyve 
Sebze İhracatçıları Birliği ise 11 milyon 
44 bin dolarlık ihracata imza attı. 
UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan 
ve “diğer” başlığı altında listelenen 
sektörlerin ocak ihracatı, 259 milyon 
997 bin dolar olarak açıklandı. Açık-
lamada görüşlerine yer verilen UİB 
Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ge-
çen yıl ihracatta yakaladıkları ivmenin 
bu senenin ilk ayında da devam etti-
ğini belirtti. Bunun memnuniyet 
verici olduğunu vurgulayan Çelik, 
“Dünyada bu kadar belirsizliğin ol-
duğu, küresel çapta resesyonun ko-
nuşulduğu bir ortamda dış ticaret 
beklentilerinin düştüğü de göz önünde 
bulundurulursa ulaşılan ihracat tu-
tarları başarının göstergesidir. Biz ih-
racatçılar olarak üretmeye ve kıyasıya 
rekabetin yaşandığı dış pazarlarda 
ürünlerimizin satışına devam edece-
ğiz.” ifadelerini kullandı. (AA)

Togg, yeniden  
“Great Place to Work”  
sertifikası kazandı

Great Place to Work Enstitüsü ta-
rafından yapılan “Çalışan Deneyimi 
Araştırması”nda, Togg, Trugo ve Siro 
ekiplerinin kurum kültürü açısından 
ortak noktaları ise ekiplerin şirketlerine 
duyduğu gurur ve takım ruhu oldu. 

Togg, grup şirketleri Siro ve Trugo 
birlikte kurum kültürü konusunda 
küresel ve bağımsız bir otorite olan 
Great Place to Work Enstitüsü’nün 
düzenlediği çalışan deneyimi araştır-
masında, kendi çalışanlarının yaptığı 
değerlendirmeler sonucunda “Great 
Place to Work” sertifikasını üst üste 
ikinci kez almaya hak kazandı. Togg 
açıklamasına göre, insan ve güven 
odağında inşa ettiği başarılı kurum 
kültürünü, 2021 yılında aldığı “Great 
Place to Work” sertifikası ile ispatlayan 
Togg, Great Place to Work Enstitüsü 
tarafından Togg, Trugo ve Siro çalı-
şanları arasında yapılan değerlendirme 
ile aynı sertifikayı üst üste ikinci kez 
almaya layık görüldü. Enstitü tara-
fından yapılan “Çalışan Deneyimi Araş-
tırması”nda, Togg, Trugo ve Siro ekip-
lerinin kurum kültürü açısından ortak 
noktaları ise ekiplerin şirketlerine duy-
duğu gurur ve takım ruhu oldu. Ulus-
lararası alanda kurum kültürü konu-
sunda otorite olan, 5 kıtada ve 60’tan 
fazla ülkede araştırmalar yapan Great 
Place to Work Enstitüsü, gerçekleş-
tirdiği çalışan deneyimi araştırmasında 
güvenilirlik, saygı, hakkaniyet, takım 
ruhu ve gurur konularını temel kriter 
olarak alıyor. Bu konular etrafında 
ortak sonucu ise çalışanların şirkete 
duyduğu güveni ve memnuniyeti ölçen 
“güven endeksi” sonuçları belirliyor. 
Dünya çapında 100 milyonu aşkın ça-
lışan bağlılığı anketinden derlenen 
verilerle desteklenen çalışma, Togg’un 
yüksek güven kültürüne sahip bir iş 
yeri olduğunu gösteriyor. (AA) 



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantin 
Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı 
Santiago Cafiero ile Dışişleri Bakanlığının İs-
tanbul Temsilciliğindeki görüşmesinin ardından 
düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. 
Türkiye’ye yönelik olarak güvenlik uyarısı ya-
yımlayan ve bu çerçevede Türkiye’deki bazı 
diplomatik temsilciliklerini ve konsolosluklarını 
geçici olarak kapatan 9 ülkenin büyükelçileri 
ve temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığına çağ-
rılması hakkındaki soru üzerine Çavuşoğlu, 
bazı Batılı ülkelerin büyükelçilikleri, konsolosluk 
birimleri dahil büyükelçiliklerde tüm hizmetleri 
durdurduğunu, hatta kapattıklarını söyledi. 
Söz konusu misyonların, diplomatik temsil-
ciliklerini ve konsolosluklarını “bir terör 
tehdidi” olduğunu söyleyerek geçici olarak 
kapattıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, şu ifadeleri 
kullandı: “Bir terör tehdidi varsa, hele hele 
müttefikse bu tehdidin nereden kaynaklan-
dığını, kimden kaynaklandığını bize bildirmeleri 
gerekmez mi? Bize söylüyorlar, ‘somut bilgi-
lerimiz var, bir tehdit var, o nedenle kapatı-
yoruz’. Peki kimden geldi, nerede, kim yapacak? 
O konularda bir bilgi yok. Doğru olan bu 
bilgileri güvenlik birimlerimize, istihbarat bi-
rimlerimize aktarmaları ve böyle bir tehdit 
varsa bu bir saldırıya dönüşmeden önce 
bertaraf edilmesi gerekiyor.” Somut bir bilgi 
paylaşımının olmadığına dikkati çeken Ça-
vuşoğlu, “Peki siz kapattınız da böyle bir 
tehdit var. Bu saldırıya dönüştüğü zaman ne 
olacak? Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz?” 
dedi. Çavuşoğlu, burada bu açıklamaların ve 
kapatmaların maksatlı olduğunu düşündük-
lerini vurgulayarak, büyükelçileri Bakanlığa 
çağırarak tam da bunu söylediklerini aktardı. 

“BİRAZ DÜRÜSTLÜK VE  
SAMİMİYET BEKLİYORUZ” 
Dün bazı bakanlarla, Hollanda Dışişleri 

Bakanı Wopke Hoekstra ile de görüştüğünü 
kaydeden Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri 
Bakanlığı ve Hollanda’nın Ankara Büyük-
elçiliğinin buradan aldıkları başvuruları İs-
tanbul’a göndererek hafta sonu da vize 
işlemi yapacağını, bunun bir iyi niyet gös-
tergesi olduğunun altını çizdi. Dışişleri Ba-
kanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Bu kon-
soloslukları ya da büyükelçilikleri kapatırken 
bizimle detayları paylaşmadan önce bu 
adımları atmaları, tüm ülkeler için söylü-
yorum, maksatlı. Burada ‘Türkiye istikrarsız, 
Türkiye’de terör tehdidi var’ imajı vermek 
istiyorlarsa bu dostluğa da sığmaz, mütte-
fikliğe de sığmaz. Hele hele seçim öncesi 
Türkiye’yi, AK Parti iktidarını, bizleri zor 
durumda düşürmeye çalışıyorlarsa bizim 
halkımız da bunun arkasında ne olduğunu 
çok iyi biliyor. Bunun da onlara bir faydası 
yok, amaçlarına hizmet etmez. O yüzden 
biraz dürüstlük ve samimiyet bekliyoruz.” 

9 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİLERİ VE  
TEMSİLCİLERİNE VERİLEN MESAJ 
Büyükelçilere “burada terör örgütlerinin 

sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiği” 
mesajını verdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, 
Türkiye’nin DEAŞ ve PKK/YPG dahil tüm 
terör örgütleriyle mücadele ettiğini, yabancı 
terörist savaşçılarla en çok mücadele eden ül-
kenin Türkiye olduğunu vurguladı. Bakan Ça-
vuşoğlu, Kur’an-ı Kerim yakma eylemlerinin 
ardından İçişleri Bakanlığının özellikle bazı 
ülkelerin misyonlarına yönelik güvenlik ted-
birlerini artırdığını belirterek, bu konularda 
hassas olduklarını ifade etti. Bu olayla hiç 
ilgisi olmayan bazı Avrupa ülkelerinin de mis-
yonlarını kapattığına dikkati çeken Çavuşoğlu, 
şunları kaydetti: “Bazı ülkelerin diğerlerine 
de ‘bu eyleme, yani kapatma eylemine siz de 
katılın’ dediğini de biliyoruz. Bizim elimizde 
bu tür bilgiler de var. Hangi açıdan bakarsanız 
bakın bu açıklamalar ve kapatma eylemleri 
maksatlıdır ve biz de gerekli uyarıları yaptık. 
Bundan sonra eğer somut bilgi ve belge pay-
laşmadan bu tür yöntemlere giderlerse bizim 
de ilave bunlara yönelik atacağımız adımlar 
da olacaktır. Bu mesajı da dün kendilerine 
verdik.” (AA)
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“Çılgın Türklerin yürüyüşü 
daha yeni başlıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çılgın 
Türklerin yürüyüşü daha yeni başlıyor, buna 
inanıyoruz. Tayyip Erdoğan bir tane otomobil 
yapabildi ama yaptı. Tayyip Erdoğan’ın ye-
tiştirdiği nesiller, göreceksiniz dünyaya ne 
otomobiller yapacaklar, daha yeni başlıyoruz.” 
dedi. Soylu, ATO Congresium’da düzenlenen 
“5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı”nın açılış re-
sepsiyonunda yaptığı konuşmada, geçmiş 
Türkiye ve bugünkü Türkiye arasında büyük 
farklar olduğunu ifade etti. Türkiye’nin 21. 
asrın başından itibaren, dünyanın, gelişmiş 
ülkelerinin “caka sattığı” bütün teknolojilerine, 
bütün altyapılarına kavuştuğunu dile getiren 
Soylu, şöyle konuştu: “Biz biraz öz güven ek-
sikliğiyle yetiştik. ‘Yapamazsınız, edemezsiniz, 
gerçekleştiremezsiniz’ diye bir öz güven ek-
sikliğiyle yetiştik. Biz, Türkiye’de insanların 
kendisini ifade edemediği bir iklimde yetiştik. 
İnsanların kendi inancını, kendi kimliğini, 
kendi değerlerini ifade edemediği bir Türkiye’de 
yetiştik. Biz sürekli Amerika’nın, Avrupa’nın, 
İngiltere’nin, Almanya’nın her şeyi 10, 20, 
50, 100 yıl planlayabildikleri, hepimize büyük 
bir baskı koydukları bir iklimde yetiştik. Sanki 
attığımız adımı izleyen bir Amerika var, bir 
Almanya var. Bir şey söylersek onlar kızarlar, 
darılırlar ve biz büyüdüğümüz zaman bir iş 
yapmaya kalkarsak önümüze, ‘Siz bize, za-
manında bunu söylemişsiniz’ diye sicilimizi 
koyabilecekleri bir anlayıştan ürkerek ve kor-
karak büyüdük. Çünkü onların adamları vardı 
bu ülkede, istedikleri otomobilleri, uçakları 
ürettirmezlerdi. Onların adamları vardı ‘Ben 
iyi bir şey yapmaya çalışıyorum’ diyen insanlara 
bu ülkede deli muamelesi yapılırdı. Biz böyle 
bir iklimde yetiştik. Biz bu iklimde yetişirken 
‘Biz bunu ne zaman yırtarız da ne 
zaman öz güvenimizle buluşuruz’ 
anlayışını hep içimizde dert 
ettik.” Türkiye’nin 300 yıldır 
sürekli olarak düştüğü yerden 
kalkmaya çalışan bir ülke 
olduğunu belirten Soylu, 
21. asrın başından itibaren 
geçmişte elde ettiği tecrü-
belerle Türkiye’nin geldiği 
yeri ve yaptığı yatırımları an-
lattı. Türkiye’nin hem kişi ba-
şına gelir seviyesini hem de gay-
risafi milli hasılasını yükselttiğini 
belirten Soylu, sözlerini şöyle sür-
dürdü:” ‘Siz araba yapamazsınız’, di-
yenlere, ‘Biz araba yapabiliyoruz’, 
‘Siz terörle mücadele eder-
siniz ama bizim mühim-
matımıza ihtiyacınız 

var’ diyenlere, ‘Hayır biz bunu da iyi bir 
şekilde yaparız’ diyebilen bir Türkiye var. ‘Siz 
e-Devlet nedir, ne anlarsınız, zaten hepiniz 
köylülersiniz, Orta Doğu insanısınız’ diye 
bize tepeden bakanlara, e-Devlet konusunda 
belki de dünyaya örnek bir adım atabilme 
kabiliyetini gösteren bir anlayışı sergiledik. 
Yetmedi, Türkiye’de üniversiteye ne zaman 
gireceğim diye çaba sarf edenlere Türkiye’nin 
81 vilayetinde herkesin üniversite imkanına 
erişebilmesini ve ondan sonra da o üniversi-
telerin sadece çocuklarımızı okutmadığı, aynı 
zamanda her gittikleri vilayette sosyal kal-
kınmanın da en önemli dinamiklerinden 
birisi olduğu gerçeğini ortaya koydu. Şırnak’a 
kamyon gitmiyordu, Şırnak’a şimdi doçent 
ve profesör gidiyor. Türkiye hangi noktadan, 
hangi noktaya geldi?” Kısıtlarla ve özgürlüklerin 
daraldığı alanda yetiştiklerini belirten Soylu, 
bugünkü gençlerin ve Türkiye’nin ise her şeyi 
istediği gibi konuşabilen, istediği gibi düşü-
nebilen, istediği gibi kendini ifade edebilen 
bir anlayışla büyüdüğünü kaydetti. 

“TÜRKİYE BAMBAŞKA  
BİR NOKTAYA GİDİYOR” 
Soylu, Türkiye’nin bambaşka bir noktaya 

gittiğini söyleyerek, “Şu anda şu verimlilik 
fuarında yaşadıklarımız, gördüklerimiz, gö-
receklerimiz yıllardan beri tekamülünü kendi 
gözlerimizle izlediğimiz bu anlayış, önümüz-
deki yıllarda bütün dünyaya parmak ısırtacak 
bir noktaya varmıştır.” diye konuştu. Bakan 
Soylu, 2017’de “Dağlarda teröriste nefes al-
dırmayacağız.” dediklerinde, muhalif medya 
ve terör örgütü medyasının kendileriyle dalga 
geçtiğini anlatarak, “Bugün Türkiye’nin dağ-
larında teröristler gezmeye korkuyorlar. Kan-
dil’den gelen talimatlarda ‘aman sığınaklardan 
çıkmayın’ diye tembihatlar da bulunuluyor. 
Niye? Zaten 100’ün altında kaldılar, daha 
fazla orada derdest olmasınlar diye. Türkiye 
her alanda önemli bir büyüme ortaya koy-
maktadır ve devam etmektedir.” değerlen-
dirmesini yaptı. Süleyman Soylu, Tendürek 
Dağı’nda bugün teröristin olmadığını ancak 
dağın tepesinde jandarmanın uzay üssü gibi 
bir üs bölgesi olduğunu anlattı. “Türkiye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı 
29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bizim 

neslin, hem birinci asrı hem de 
ikinci asrı göreceği bir gün olarak 
tarihe nakşedilecektir.” diyen Soy-

lu, Kastamonu ziyaretinde genç-
lerin kendisi ve Cumhurbaş-
kanı Erdoğan için “Yorulmuyor 
musunuz?” diye sorduğunu be-

lirtti ve “Biz meseleye iş olarak 
bakmıyoruz, biz meseleye 

büyük bir Türkiye davası 
olarak bakıyoruz.” dedi. 

(AA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“Tayyip Erdoğan bir tane 
otomobil yapabildi ama yaptı. 
Tayyip Erdoğan’ın yetiştirdiği 
nesiller, göreceksiniz dünyaya 
ne otomobiller yapacaklar, daha 
yeni başlıyoruz.” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 
bazı ülkelerin Türkiye’deki 
misyonlarını detay 
paylaşmadan geçici olarak 
kapatmasının “maksatlı” 
olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, emeklilikte 
yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili yeni şart getirmediklerini 
belirterek, “Kanun teklifiyle kademeli prim sistemi 
getirildiği şeklindeki söylem yalan, iftira.” dedi. 

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin 
Akbaşoğlu,  Plan ve Bütçe Komisyonunda dün kabul 
edilen EYT düzenlemesini içeren Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin AA muhabirine değer-
lendirmelerde bulundu. Teklifi, salı günü TBMM 
Genel Kuruluna getirmeyi ve aynı gün yasalaştırmayı 
öngördüklerini ifade eden Akbaşoğlu, vatandaşların, 
düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren baş-
vurularını yapabileceğini belirtti. Başvurularda e-
Devlet’in tercih edilmesinin hem başvuranlar hem 
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için rahatlık verici 
olacağını dile getiren Akbaşoğlu, “Arzu eden SGK’ye 
bizzat gidip başvuru yapabileceği gibi posta yoluyla 
da başvuru yapabilme imkanı söz konusu. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bunu kamuoyuna 
duyuracaktır. Bunun teknik altyapı çalışması da 
yapıldı.” diye konuştu. Yürürlükteki mevzuata göre, 
EYT’lilerin, hangi ay müracaat ettilerse takip eden ay 
başından itibaren emeklilik maaşını almaya hak ka-
zandığına değinen Akbaşoğlu, “EYT’liler 1 Mart’tan 
itibaren emeklilik maaşını almaya hak kazanabilecekler.” 
dedi. Akbaşoğlu, 1999’daki yasal düzenleme kapsa-
mında prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını 
taşıyanların emekli olabildiğini anımsattı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu-
günkü mevzuata göre, prim gün sayısını ve sigortalılık 
süresini dolduran, 9 Eylül 1999’dan önce sisteme 
giren veya yürürlükteki kanunlara göre borçlanma 
yoluyla sigortalılık başlangıcını bu tarihten önceye 
taşıyabilen herkesin istisnasız şekilde emekli olabileceği 
müjdesini verdiğini anımsatan Akbaşoğlu, şöyle 
devam etti: “Biz de bu çerçeveyi kanun teklifine dön-
üştürmüştük. Mevcut olan üç şarttan yaş şartını kal-
dırmıştık. Zaten EYT platformlarının taleplerinin 
ana odak noktası buydu. Bunun yanında tabii başka 
başlıklar altında farklı taleplerde bulunan toplumsal 
kesimler de söz konusu oldu. Biz bu konularla ilgili 
her zaman çalışmalarımızı, değerlendirmelerimizi 
yapageldik. Bundan sonra da toplumun sorunları 
bizim sorunumuzdur. Onlara çözüm bulmak da her 
zaman bizler tarafından ortaya koyulmuştur. Asgari 
ücreti, sözleşmeli personeli, 3600 ek göstergeyi 
Cumhur İttifakı olarak bizler yaptık. Bundan sonra 
sırasıyla bütün sorunlarla ilgili değerlendirmelerimizi 
yapacağız.” 

Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT düzenlemesi 
konusunda algı yönetimi oluşturulmaya çalışıldığını 
söyleyerek, “Büyük bir reformu gerçekleştiren, müjdeyi 
sunan, toplamda 5 milyon insanın yararlanabileceği 
bir kanun teklifinin yasalaşma sürecini sabote etmek, 
çarpıtmak isteyen bir muhalefet ve onlarla beraber 
hareket eden bir yapı söz konusu. Bu, gerçeği saptır-
maktır.” ifadesini kullandı. “EYT teklifiyle ilave şartlar 
getirildi” iddiasına değinen Akbaşoğlu, “Bu, külliyen 
yalan, iftira. Hukuken dezenformasyon anlamında 
kamuoyunu yanıltmaya dönük bir yanlış. Asla yeni, 
ilave şart getirmiyoruz, daha önceden var olan üç 
şarttan yaş şartını tamamen kaldırıyoruz. Şart ilave 
etmiyoruz, tam tersine yaş şartını kaldırıyoruz. İşin 
hakikati budur, bunun dışında hiç kimseye itibar edil-
memesi lazım. Muhalefet, bu konuyu sabote etme, 
değersizleştirme noktasında çarpık bir zihniyetle, 
EYT’lilerin sevincini ortadan kaldırmaya dönük bir 
tutumla hareket ediyor.” değerlendirmesini yaptı.  (AA) 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Tematik Kış Kampları Kapanış 
Programı’na gönderdiği video mesajda, 15 
ilde 15 farklı temada hayata geçirilen kış 
kamplarının yedincisinin tamamlandığını 
belirtti. Kış kamplarının düzenlenmesinde 
emeği ve katkısı olanları tebrik eden Erdoğan, 
30 Ocak Pazartesi gününden bu yana devam 
eden kamplarda, benzer ilgi alanlarına sahip 
gençlerin bir araya geldiğini dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin kamp-
larda arkeolojiden kış sporlarına, dijital ile-
tişimden güzel sanatlara, mühendislikten 
psikoloji ve edebiyata kadar geniş bir yel-
pazede eğitim aldığını vurguladı. Kamp ve-
silesiyle gençlerin hem daha önce ziyaret 
etmediği şehirleri gezme hem de akademik 
ve entelektüel birikimini geliştirme imkanı 
bulduğunu anlatan Erdoğan, sözlerine şöyle 
devam etti: “Sizler büyük bir kardeşlik hanesi 

oluşturarak dayanışmanın, paylaşmanın, 
birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini 
sergilediniz. Sizleri Batı’dan devşirdikleri 
tanımlara ve harflere hapsetmeye çalışanlara 
inat, TEKNOFEST gençliğinin nasıl olması 
gerektiğini gösterdiniz. Her birinizin bu 
kamp dönemini yeni dostluklar kurmak, 
yeni beceriler kazanmak suretiyle verimli 
bir şekilde değerlendirdiğinize inanıyorum. 
Biz de ülkemizin farklı illerinden binlerce 
gencimizin kamp programlarına gösterdiği 
teveccühünden dolayı son derece memnu-
nuz. Tüm bu kazanımların hayatınız boyunca 
yolunuzu aydınlatmasını temenni ediyor, 
kamplarımıza konuşmacı ve eğitimci olarak 
iştirak eden tüm katılımcılara teşekkür edi-
yorum. Tematik kamp ve faaliyet çalışma-
larının önümüzdeki dönemde de devam 
edeceğinin müjdesini buradan sizlerle pay-
laşmak istiyorum. Son 20 yılda gençlerimizle 

omuz omuza vererek nasıl ülkemizi tarihinin 
en büyük başarısıyla tanıştırmışsak, inşallah 
‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonumuzu da yine siz 
gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Bu 
süreçte sizlerden tek beklentimiz devletinize 
güvenmeniz, kendinize inanmanız, büyük 
bir milletin evladı olduğunuzu asla unut-
mamanızdır. Yaklaşık 40 senedir gençlerle 
beraber yol yürümüş bir siyasetçi olarak, 
inandığı ve azmettiği zaman bu ülkenin 
gençlerinin neleri başarabileceğini çok iyi 
biliyorum. Yeter ki siz çalışın, üretin, hayal 
kurun, geleceğe dair umutlarınızı asla kay-
betmeyin. Allah’ın izniyle gerisi muhakkak 
gelecek ve zafer sizlerin olacaktır. Rabb’im 
yolunuzu, bahtınızı açık etsin.” 7. Tematik 
Kış Kamplarının gençler için hayırlı olmasını 
dileyen Erdoğan, kamplara katılan gençlere 
sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir gelecek 
temennisinde bulundu. (AA)

BM Güvenlik Konseyi’nin, 30 Ocak’ta aldığı Kıbrıs 
Adası’nda konuşlu BM Barış Gücü’nün görev süresini 
bir yıllığına uzatan kararına da değinen Oktay, bu 
kararla Kıbrıs konusunda yıllardır yapılan yanlışlara 
bir yenisinin eklediğini söyledi. Oktay, Barış Gücü’nün 
görev süresi uzatılırken, Rum kesiminden tek taraflı 
rıza alınmasının ne insani ne diplomatik ne de hukuki 
bir karşılığı olduğuna işaret ederek, konseyin bu 
kararıyla denenmiş ve başarısızlığı ispatlanmış çözüm 
modelleri üzerindeki ısrarından vazgeçmediğini gös-
terdiğini, uluslararası toplum kılıfında Akdeniz’de kor-
sanlığın devam ettiğini kaydetti. BM Güvenlik Konse-
yi’nin Maraş konusunda da at gözlüğünü çıkarmadığını 
anlatan Oktay, kararda, Kıbrıs Türk Devleti toprağı 
olan Maraş’ta atılan ve atılacak adımlara dair kullanılan 
tehditkar ifadelerin, Rumların çarpık zihniyetinin 
Konseyi nasıl rehin aldığını gösterdiğine dikkati çekti. 
Oktay, bu tehditlerin ne Kıbrıs Türk Devleti makamlarını 
ne Türkiye’yi korkutabileceğinin altını çizerek, şöyle 
devam etti: “Herkes bunu böyle bilsin. Adada barışın 
teminatı BM Barış Gücü değil garanti antlaşmasından 
doğan hak ve yükümlülükleriyle Türkiye’nin garantörlüğü 
ve adada bulunan Türk askeridir. Eğer BM samimiyse 
çözümde samimiyse Barış Gücü’nün devamında sa-
mimiyse masaya oturur ve var olan Kıbrıs Türk Devleti 
ile de konuşur, görüşür, sonrasındaysa da Barış Gücü 
veya başka ne tür çözümse de bunlar konuşulur, de-
ğerlendirilir. Ama tek taraflı kararlar alamaz. Alırsa da 
tanımayız. BM Güvenlik Konseyi’ni ve uluslararası 
toplumu bir kez daha Kıbrıs Türklerinin egemen 
eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tescil etmeye, 
Kıbrıs Türk Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz. Kıbrıs 
meselesinde, yalnızca Kıbrıs Adası’nın değil, Doğu Ak-
deniz bölgesinin de istikrar ve refahına katkı sağlayacak 
bir çözüm için gayret göstermeye devam edeceğiz. 
Kıbrıs Türk Devleti’nin gelişmesi yönünde her alanda 
kalkınma desteklerimizi de sürdüreceğiz. Bu kaza-
nımların sürmesi için Kıbrıs’ta istikrar son derece 
önemlidir. Gündelik polemiklerle değil ancak Kıbrıs 
Türkü’nün istiklali ve istikbali için dertlenen meka-
nizmalarla metotlarla yapılarla mümkündür.” Bugün 
olduğu gibi bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, 
Kıbrıs Türk Devleti’nin yanında ve Kıbrıs Türk halkı 
ile omuz omuza olmaya devam edeceklerinin altını 
çizen Oktay, gönderilen malzemelerin en kısa sürede 
Kıbrıs Türk Devleti’ne ulaşmasını temenni etti ve 
eğitim materyallerinin Kıbrıs Türkü evlatları için hayırlı 
olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 
başta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve ekibi olmak 
üzere, yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür 
etti. Oktay, konuşmasının ardından Bakan Özer tara-
fından takdim edilen Yeşil Cami kubbe deseninden 
uyarlanan ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsünce kalem 
işi tekniğiyle hazırlanan hediyeyi kabul etti. Daha 
sonra Oktay ve Özer ile etkinliğe katılan çok sayıdaki 
davetli, KKTC’ye hareket edecek 14 tırı uğurladı ve 
Ders Aletleri Yapım Merkezi tarafından üretim yapılan 
atölyeleri gezdi. (AA)

BM’ye Çağrı:  
KKTC’yi tanı !

“Kademeli prim sistemi 
getirildiği’ şeklindeki 
söylem yalan”

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 

“Türkiye Yüzyılı” 
vizyonunu gençlerle 

birlikte inşa edeceklerini 
belirterek, “Sizlerden 
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güvenmeniz, kendinize 
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“Sadece kendinizi mi 
düşünüyorsunuz?”  
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Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 
hazırlanan 195 sayfalık iddianame, 
Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesince 
kabul edildi. Davanın görülmesine, 
tarih belirlenmesinin ardından Bartın 
1. Ağır Ceza Mahkemesinde başla-
nacak. İddianamede, tutuklu Amasra 
Müessese Müdürü Cihat Özdemir, 
İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş 
Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi 
Volkan Soylu ve Başmühendis Meh-
met Tural hakkında 42 kez “olası 
kastla öldürme” suçundan toplam 
840 yıldan 1050 yıla kadar, 4 kez 
“olası kastla yaralama” suçundan da 
toplam 4 yıl 16 aydan 12 yıla kadar 

hapis cezası talep ediliyor. Bu 4 zan-
lının iki suçtan toplam 844 yıl 16’şar 
aydan 1062’şer yıla kadar mahkumi-
yeti talebinde bulunulan iddianamede, 
diğer 4’ü tutuklu 19 şüphelinin ise 
“bilinçli taksirle birden fazla kişinin 
ölümüne ve yaralanmasına neden 
olma” suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 
yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına 
çarptırılması isteniyor. 

İDDİANAMEDE İHMAL  
VE KUSURLARA YER VERİLDİ 
İddianamede, metan gazı değer-

lerinin patlama anına kadar yüzde 
1 ikaz seviyesini 85, yüzde 1,5 alarm 
seviyesini ise 5 kez, karbonmonoksit 
değerlerinin 25 ppm ikaz seviyesini 
47 kez, 50 ppm alarm seviyesini 13 
kez geçtiği, havalandırma vantilatörü 
değerlerinin 53 kez ikaz, 355 kez 
alarm seviyesinde değerleri gösterdiği 
göz önünde bulundurulduğunda ge-
rekli tedbirlerin alınmadığının an-
laşıldığı belirtiliyor. “Patlamanın ger-
çekleştiği kısımda bulunan fanın ça-
lışmadığı, 1 gün öncesinden itibaren 
sürekli uyarı ve alarm kayıtları ol-
masına rağmen gerekli tedbir ve ta-
mir işleminin yapılmadan patlatma 

yapıldığı” tespitine yer verilen id-
dianamede, 2018’deki eksik hususlara 
ilişkin 11 Ekim 2022’de düzenlenen 
teftiş raporunda mevzuata aykırılıkla 
ile eksiklerin giderilmediğinin anla-
şıldığı aktarılıyor. Kurum yetkilile-
rinin gerekli modernizasyon işlerini 
yaptırmayıp ihmalde bulundukları 
vurgulanan iddianamede, şunlar kay-
dediliyor: “Bu kapsamda grizulu hale 
gelen maden ocağında merkezi izleme 
sistemine bildirimi düşen havalan-
dırma arızasının giderilmemesi ile 
alakalı 08.00-16.00 vardiyasında üre-
tim görevlilerinin arızayı merkez iz-
leme sistemine bildirdiği ancak bu 
vardiyada iş güvenliği önlemleri alın-
madığı ve tamirin yapılmadığı, 16.00-
00.00 vardiyasında giderilmeyen arı-
zaya rağmen üretime devam edildiği 
ve zorunlu hale getirilen havalan-
dırma sisteminin modernizasyonu 
işleminin halen yerine getirilmemiş 
olduğu anlaşılmıştır.” 

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? 
Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK 

Amasra Müessesesine ait maden 
ocağında 14 Ekim Cuma günü saat 
18.15 sıralarında meydana gelen 

patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 
10 işçi yaralanmıştı. Bir işçi ise sevk 
edildiği hastanede 4 Kasım 2022’de 
yaşamını yitirmişti. Amasra Cum-
huriyet Başsavcılığınca yürütülen 
soruşturma kapsamında aralarında 
TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat 
Özdemir’in de 24 şüpheli gözaltına 
alınmıştı. Şüphelilerden TTK Amasra 
Müessese Müdürü Cihat Özdemir, 
Müessese Müdür Yardımcısı Salih 
Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ek-
mekci, İş Güvenliği ve Eğitim Baş-
mühendisi Volkan Soylu ve Başmü-
hendis Mehmet Tural ile kartiyeler-
den (birkaç üretim ünitesinden olu-
şan ocak) sorumlu maden mühend-
isleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan 
Mengeş ve emniyet mühendisi Şahan 
Kahraman “bilinçli taksirle birden 
fazla insanın ölümüne ve yaralan-
masına neden olmak” suçundan tu-
tuklanmış, 4’üne adli kontrol hü-
kümleri uygulanmış, 3’ü çıkarıldıkları 
hakimlikçe, 9’u savcılık sorgularının 
ardından serbest bırakılmıştı. Bu ki-
şiler arasında yer alan bir kişi hak-
kında da soruşturma sürecinde “ta-
kipsizlik” kararı verilmişti. (AA)

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 
2018 yılında yürütülen ihaleye fesat ka-
rıştırma soruşturmasında, 2013 yılında 
Ataşehir Belediyesine büro malzemeleri 
alım ihalesinde usulsüzlük yapılarak 2 
milyon lira haksız kazanç elde edildiği 
öne sürüldü. Ayrıca Ataşehir Belediye-
sinin açık hava reklam panolarının 3 yıl 
süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili iha-
lelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamu za-
rarına yol açıldığı iddiası üzerine başla-
tılan soruşturmada da firma yetkilisi 
ve belediye görevlilerinin aralarında bazı 
şüpheliler tespit edildi. Her iki soruş-
turma kapsamında haklarında gözaltı 
kararı verilen 30 şüphelinin yakalanması 
için çalışma başlatan polis, belirlenen 
adreslere düzenledikleri operasyonlarda, 
Ataşehir Belediyesinin 2, Kadıköy Be-
lediyesinin 1 başkan yardımcısının da 
yer aldığı 28 kişiyi yakaladı. Operasyonda 
gözaltına alınan 28 şüpheli, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünün Vatan Cadde-
si’nde bulunan yerleşkesine getirildi. 
Aralarında Ataşehir Belediye Başkan 
yardımcıları Sadık S.K. ve Orhan Ç. ile 
Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Gül 
C’nin de bulunduğu şüphelilerin ifade 
alma işlemlerine başlandı. Soruşturma 
kapsamında aranan şüphelilerden firma 
yetkilisinin sosyal medya uzmanı Fevzi 
T. ile İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığında sosyolog olarak görev yapan 
Kezban A’nın yurt dışında olduğu tespit 
edildi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal 
İlgezdi’nin de soruşturma kapsamında 
ifadesine başvurulacağı öğrenildi. 

“USULE AYKIRI İHALELER  
SÜREKLİ BELİRLİ  
FİRMALARA VERİLDİ” 
Soruşturma kapsamında, Ataşehir 

Belediyesinin pazarlık usulü ihalelerinde 
usulsüzlük yapıldığı, Kamu İhale Kuru-
munca ilan edilen eşik değerler itibarıyla 
açık ihale usulüyle karşılanması gereken 
ihtiyaçların, parçalara bölünerek pazarlık 
usulü ihale yöntemiyle karşılandığı be-
lirlendi. Usulsüzlük yönteminin pazarlık 
usulü ihalelere yalnızca idarenin davet 
ettiği firmaların katılabilmesinden dolayı 
tercih edildiği ve bu şekilde düzenlenen 
usule aykırı ihalelerin sürekli belirli fir-
malara verildiği öne sürüldü. Soruştur-
maya konu firmalardan birinin ihale ön-
cesi yatırması gereken teminat tutarını 
yatırmamasına rağmen kurum görevli-
leriyle iştirak halinde yatırmış gibi gös-
terildiği ve ihalelere katılımı yasaklanan 
yetkilinin de hileli yöntemle tekrar ihaleye 
katıldığı bildirildi. Çalışmalar kapsamında 
3 bilirkişi raporunda 6 ihalede usulsüzlük 
yapıldığı kaydedildi. 

ATAŞEHİR BELEDİYESİNDEN  
AÇIKLAMA 
Ataşehir Belediyesinden yapılan açık-

lamada ise Anadolu Cumhuriyet Baş-
savcılığınca 2013’te yapılan 2 farklı ihale 
dosyasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı 
ifade edildi. “Mobilya ihaleleri” konulu 
soruşturma dosyasının, daha önce İçişleri 

Bakanlığı tarafından yapılan inceleme 
ve soruşturmalar ile yargılamalar neti-
cesinde soruşturma izni verilmemesi ve 
mahkemeler nezdinde beraat kararlarıyla 
sonuçlandığı aktarılan açıklamada, diğer 
dosyanın ise billboard ihalesi hakkında 
olduğu kaydedildi. Açıklamada, söz ko-
nusu ihalenin 2013’te yapıldığı ve Sayıştay 
denetiminden geçtiğine yer verilerek, 
kamu zararına ilişkin eleştiri ya da mev-
zuata aykırı herhangi bir tespitin de ya-
pılmadığı ifade edildi. Bunun geçen yıl 
yapılan şikayet üzerine İçişleri Bakanlı-
ğınca ön inceleme konusu yapıldığı be-
lirtilen açıklamada, dosyanın soruştur-
masının hala devam ettiği anlatıldı. Ba-
sında olayın “milyonlarca liralık ihale 
yolsuzluğu” olarak ifade edildiği aktarılan 
açıklamada, şunlar kaydedildi: “Bazı 
basın kuruluşlarının maksatlı yapmaya 
çalıştığı algıya karşın belirtmek isteriz 
ki milyonlarca liralık ihale değil, sadece 
55 bin liralık Billboard ihalesi ile ilgili 
inceleme halen devam etmektedir. Tüm 
kamuoyu bilmelidir ki; Belediyemizde 
yapılan bütün ihaleler başta Sayıştay ol-
mak üzere ilgili merciler tarafından de-
netlenmiş, herhangi bir usulsüzlüğe rast-
lanmamıştır.” (AA)

Anayasa Mahkemesi, kamulaştırma 
bedelinin 10 yıllık zamanaşımı gerekçesiyle 
ödenmemesine ilişkin başvuruda, mül-
kiyet hakkının ihlal edildiğine hükmetti. 
Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer 
alan karara göre, Ankara’da bir kişiye ait 
1962’de inşa edilen gecekondu, Kara 
Harp Okulu’nun genişleme arazisinde 
kaldığı gerekçesiyle 1974’te Milli Savunma 
Bakanlığınca kamulaştırıldı. Kamulaştırma 
bedeli olan 37 bin 14 lira mahkeme ka-
rarıyla gecekondu sahibi adına açılan he-
saba yatırıldı. Kamulaştırmadan vazge-
çilmesi üzerine bu bedel tahsil edilemedi. 
Bakanlığın isteği üzerine de 1982’de be-
lediye gecekonduyu yıktı. Gecekondunun 
ve ağaçların bedelinin tazmini istemiyle 
1982’de açılan davada mahkeme, 1987’de 
400 bin lira olarak belirlediği tazminat 
miktarının gecekondu sahibine ödenme-
sini kararlaştırdı. Hükmedilen tazminatın 
ödenmemesi üzerine gecekondunun sa-
hibi, 2016’da Ankara 32. İcra Dairesi Mü-
dürlüğüne başvurdu. Daire, faiziyle birlikte 
3 milyon 330 bin liranın ödenmesini ka-
rarlaştırdı. Bakanlık tarafından Ankara 
3. İcra Hukuk Mahkemesine yapılan iti-
razda, 10 yıllık zaman aşımı süresinin 
dolduğu belirtilerek miktar ödenmedi. 
Kararın Yargıtay tarafından onanması 
üzerine gecekondu sahibi, hak ihlali id-
diasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel 
başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme, 
Anayasa’nın 35’inci maddesinde güvence 
altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edil-
diğine hükmetti ve ihlalinin sonuçlarının 
ortadan kaldırılması adına yeniden yar-
gılama yapılmak üzere, kararın Ankara 
3. İcra Hukuk Mahkemesine gönderil-
mesine karar verdi. 

KARARIN GEREKÇESİNDEN 
Anayasa Mahkemesinin kararında, 

bu tip el atmalarda ihlalin tespit edilme-
sinin yeterli olmadığı belirtilerek, “Gerçek 
manada giderimden söz edilebilmesi için 
taşınmazın el koyma tarihindeki gerçek 
değerinin malike ödenmesi gerekir.” hük-
müne yer verildi. Ankara 12. Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 1987’de verdiği 
kararla hükmedilen tazminatın başvu-
rucuya ödenmediği, daha sonraki baş-
vuruda da 10 yıllık zaman aşımı nedeniyle 
ödemenin yapılmadığı ifade edildi. Bu 
durumun Anayasa’nın 2’nci maddesinde 
belirtilen “hukuk devleti” ilkesiyle bağ-
daşmadığına işaret edilen kararda, “Hukuk 
güvenliğinin ve hukukun üstünlüğünün 
sağlanması için devletin işlem ve eylem-
lerine karşı yargı yolunun açık tutulması 
yeterli olmayıp yargı mercileri tarafından 
verilen kararların gecikmeksizin uygu-
lanması da gerekir. Hukuk güvenliği ve 
hukukun üstünlüğü sadece hukuka ay-
kırılıkların tespit edilmesiyle değil bunların 
tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasıyla 
sağlanabilir.” değerlendirmesine yer ve-
rildi. Başvurucunun mahkeme tarafından 
hükmedilen tazminatın ödenmesi iste-
miyle kararın kesinleşmesinin üzerinden 
yaklaşık 26 yıl sonra idari kuruma baş-
vurmasının bir kusur olarak değerlendi-
rilebileceği aktarılan kararda, “Bu durum 
idarenin mahkeme kararını icra etme 
sorumluluğunu ortadan kaldırmamak-
tadır.” tespiti yapıldı. Kararda, şu ifadelere 
yer verildi: “Somut olayda kamulaştır-
masız el atma sebebiyle doğan zararına 
karşılık olarak mahkeme tarafından hük-
medilen tazminatın başvurucuya zaman 
aşımı gerekçesiyle ödenmemesi Anaya-
sa’nın 35’inci maddesiyle bağdaşmamak-
tadır. İhlalin giderimi amacıyla hükme-
dilen tazminatın ödenmemesi, mülkiyet 
hakkının ihlalinin devam ettiğini gös-
termektedir. Açıklanan gerekçelerle Ana-
yasa’nın 35’inci maddesinde güvence al-
tına alınan mülkiyet hakkının ihlal edil-
diğine karar verilmesi gerekir.” (AA)

AYM’den,  
kamulaştırmayla  
ilgili hak ihlali kararı

Pençe-Kilit  
bölgesinde 2 PKK’li 
imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından 
(MSB), Pençe-Kilit Operasyonu 
bölgesinde 2 PKK’lı teröristin et-
kisiz hale getirildiği bildirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 
“Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına 
ne de zorlu arazi şartları durdura-
bilir. Pençe-Kilit Operasyonu böl-
gesinde 2 PKK’lı terörist etkisiz 
hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı 
Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle 
bir etmeyi azim ve kararlılıkla sür-
dürecek.” ifadesi kullanıldı. (AA)

Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) Amasra 
Müessesesine ait maden 
ocağında 14 Ekim 2022’de, 
42 işçinin hayatını 
kaybettiği, 10 işçinin 
yaralandığı patlamaya 
ilişkin 8’i tutuklu 23 şüpheli 
hakkında dava açıldı.

Gündem

Ataşehir Belediyesinde ihaleye 
fesat karıştırdıkları iddia edilen 
kişilere yönelik soruşturma 
kapsamında aralarında Ataşehir 
Belediyesinin 2, Kadıköy 
Belediyesinin 1 başkan 
yardımcısının da bulunduğu 
28 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir Belediyesi’nde ihaleye 
fesat operasyonu

Ünal Çetin 
ve 4 şüpheli 
adliyeye 
sevk edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçe-
sinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla 
düzenlenen operasyonda gözaltına 
alınan İlçe Belediye Başkanı Ünal 
Çetin’in de aralarında bulunduğu 
5 zanlı, adliyeye sevk edildi. 

Çanakkale Cumhuriyet Baş-
savcılığınca yürütülen soruşturma 
kapsamında yakalanan Gökçeada 
Belediye Başkanı Ünal Çetin, Be-
lediye İmar Müdürü S.D, kamu 
çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. 
ve B.B’nin emniyet müdürlüğün-
deki işlemleri tamamlandı. Sağlık 
kontrollerinin ardından Çanakkale 
Adliyesine getirilen şüphelilerin 
savcılıktaki sorguları sürüyor. İl 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekiplerince 31 Ocak’ta Gök-
çeada’da bazı adreslere düzenlenen 
operasyonda Belediye Başkanı Çe-
tin ile S.D, E.B, R.G. ve B.B. göz-
altına alınmıştı. Zanlılar arasında 
başka bir suçtan tutuklu müte-
ahhit K.Ç’nin de bulunduğu bil-
dirilmişti. (AA)



Gündem8 4 Şubat 2023 Cumartesi

4 Şubat 
2023 

Cumartesi

Anlayış Basın Yayın İletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 
Adına Tüzel Kişi Temsilcisi

İnternet Web Editörü  
Dilvin ALTIKARDEŞ

Haber Merkezi 
Deniz AKIN 

Kadir Umut PEHLİVAN 
Elif SUCU 

Kemal BENEK

Sayfa Sekreteri  
Zeynep GÜMÜŞ 

Fatma Hatun ALTIKARDEŞ

Konak Mah. Lefkoşe Cad. No:14 D:2 Nilüfer/BURSA 
Tel: 0.224.225 15 62-63 - Fax: 0.224.225 15 69

Basıldığı Yer: ARSLAN GÜNEYDOĞU GAZETECİLİK MATBAACILIK VE KAĞITÇILIK A.Ş. 
Osmangazi Mah. 3143. Sk. No: 6/2 Esenyurt/İSTANBUL

DAĞITIM TEMA BASIN DAĞITIM SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ

Bu gazete basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.

sehirmedya.com

Yazı İşleri Müdürü   
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2714

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

Eskiden gramofonlar vardı (gerçi 
meraklısı için halen var) işte o gramo-
fonlarınve plaklarınen popüler mar-
kasının adı “His Master’s Voice” yani 
Türkçesi “Sahibinin Sesi” 

Köpek maması logosu olacakken 
dünyanın en meşhur logolarından 
biri olduSahibinin Sesi TheGramop-
hone CO. Plak firması; sonradan dün-
yanın en ünlü logosu olacak 
gramofon borusunun önünde plak 
dinleyen köpek resmi, 17 Ekim 1899 
yılında Ressam Francis Barraud’dan 
satın alındı 

Ressam sevgili köpeği Nipper’in 
borudan gelen sesleri dinlerken ta-
kındığı sevimli durumunu resmet-
mişti ve aslında bir köpek maması 
firmasına satmayı tasarlıyordu. 
TheGramophoneCo. On yıl kadar 
resmi logo olarak, değişik plak etiket-
lerinde kullandı.  

Nipper; ‘His Master’s Voice’ başlığı 
ile ilk kez 1910 yılında birlikte gö-
rüldü... Odeon, Columbia gibi artık 
tüm dillere girmiş bir isim olmadığı 
için de firmanın İngiltere’deki yetkili-
leri yerel firmaları özgür bıraktı... His 
Master’s Voice başlığı; Fransa’da, ‘La 
Voix de Son Maitre’, İtalya’da ‘La Voce 
del Padrone’, İspanya’da La Voz de Su 
Amo’, Almanya’da ‘DieStimmeSeines-
Herrn’, Türkiye’de ise ‘Sahibinin Sesi’ 
olarak bilinip, tanındı 

Millet İttifakı Ortak politikalar 

Mutabakat metnine ilişkin tek 
cümle kurmam istense “Sahibinin 
Sesi” derdim 

244 sayfalık metin ABD’ye, 
AB’ye, NATO’ya bağlılık metnidir 
bu çok net 

Geçelim metnin hazırlanış şekline, 
metni dikkatli şekilde okuduğunuzda 
eklektik bir metin olduğu, birkaç ka-
lemden farklı mekanlarda ve zaman-
larda hazırlandığı çok net anlaşılıyor 

Metnin bir sayfasında Cumhur-
başkanlığı uçaklarının sayısının azal-
tılmasından bahsedilirken başka bir 
sayfasında uçakların satılacağı yerine 
yangın söndürme uçağı alınacağı gibi 
alakasız boş slogan var 

Yine bir sayfada Merkez bankasının 
İstanbul ofislerinin Ankara’ya geri ta-
şınması gibi reklam kokan absürt vaat 
varken başka bir sayfada İstanbul’un fi-
nans merkezi yapılması vaadi var 

Yani çocukça, alelacele, liyakatsiz 
kişiler tarafından hazırlandığı çok 
belli olan bir komedi metni 

Metin yazmakta bile anlaşamayan 
partilerin tek ortak noktası Büyük ve 
Bağımsız Türkiye’ye engel olmak, baş-
kaca ortak noktaları yok ve bu hedef 
için yapmayacakları oyunda yok. 

Metni sayfa sayfa burada tartış-
mak bu mandacı metne kıymet ver-
mek olur ama önemli gördüğümüz 
birkaç satırı tarihe utanç notu olması 
açısından yazmak lazım 

• Olağanüstü Hal Kanun Hük-
münde Kararnamelerinden kaynakla-
nan mağduriyetlere son vereceğiz. 
(Syf:14) 

Bu satırı okuduğumda “sahibinin 
sesi” ve Nipper canlandı gözümde, 
işte dedim bunlar Nipper, bunlar NA-
TO’nun, ABD’nin çocukları 

KHK mağduriyeti diye bir ifadeyi 
bu metne sokanlar bu ülkenin bu hal-
kın düşmanlarıdır, 15 Temmuz’da ya-
pamadıklarını seçimde kazanarak 
yapmak isteyenlerdir 

Bunların sahibi de aynen böyle de-
memiş miydi? “Başka yöntemlerle değil, 
bu defa seçimle yıkmalıyız iktidarı” 

• Yerel yönetimlerde seçme ve se-
çilme hakkını yok sayan kayyum uy-
gulamalarına son vereceğiz. (Syf:15) 

Belediye başkanları, devletten al-
dığı parayla yerel halka hizmet etmek 

için seçilirler, Terör örgütlerine kaynak 
aktaran, yardım, yataklık yapan bele-
diye başkanlıklarına kayyum atanması 
kadar doğal bir şey olamaz, bu konuda 
özgürlük istemek sadece teröre ve 
onun patronuna yaranmaya çalışanla-
rın aklına gelebilecek bir şeydir  

• Kanal İstanbul projesini göreve 
başladığımız gün iptal edecek, bu-
güne kadar yapılan iş ve işlemleri hu-
kuki, ekonomik, ekolojik ve teknik 
olarak incelemeye alacağız. 

Bu ülkenin büyümesine, bağımsız 
halegelişine, gelişmesine kaynak olan 
her şeyi yıkmak istiyorlar  

• Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi 
olmamız ve Anayasamızın gereği ola-
rak, AİHS’ne ve Konsey’in diğer hu-
kuki belgelerine uyum sağlayacak, 
AİHM kararlarını uygulayacağız. 

Aslında söylenen şu; Yargıyı eski 
Türkiye’deki gibi siyasallaştıracağız, 
güçlülerin yargısını hakim kılacağız, 
biz AB’nin mandasıyız ne isterse yapa-
cağız dolayısıyla Osman Kavala ve Se-
lahattin Demirtaş’ı serbest bırakacağız 

• Türkiye’nin yeniden F-35 proje-
sine dönmesi için girişimlerde bulu-
nacağız 

F-35 Projesine dönmenin şartı, 
NATO saldırısından korunmak için 
Rusya’dan satın aldığımız S-400’leri 
iade etmek, dolayısıyla S-400’leri iade 
edecek NATO’ya biat edeceğiz diyorlar.  

Tamda ABD Ulusal Güvenlik da-

nışmanı Bolton “Türkiye NATO’dan 
atılmalı” başlığıyla makale yazmışken, 
Yunanistan medyası “Türkiye NATO’ 
dan atılmalı manşetleri patlamışken, 
İsveç NATO başvurusunu bizim se-
çimlerin sonuna bırakmışken, Millet 
İttifakı adlı bu mandacı güruhun NA-
TO’ya biat ifadeleri hayra alamet değil 

Bu dört maddeye bakarak; “bunlar 
FETÖ’ye göz kırpıyor”, “bunlar 
PKK’ya yanaşıyor” gibi cümleler kuru-
labilir ama aslında gerçek şu; bunların 
sahibi ABD ve bunlar sahibinin sesi 
rolünü oynuyor 

Metnin tamamını okudum; bu 
dört maddeyi utanmadan, sıkılmadan 
bu metne koyanlarla onların sahiple-
riyle olan mücadelemiz nefes aldıkça 
sürecek 

Bu metni özellikle bu mandacıitti-
fakın seçmenlerine dostane bir şe-
kilde anlatmak hepimizin boynunun 
borcudur 

“Çocuktan al haberi” misali ittifa-
kın en genç genel başkanı Babacan bu 
metni çok güzel ifade etti “AB bize 
aferin diyecek” işte tam bir sevilmeyi 
bekleyen Nipper örneği 

2023 seçimlerinde ABD, AB, 
NATO çocuklarına bu halk güzel bir 
ders verecek, yıllar sonra kazandığı ik-
tidarı tekrar onlara teslim etmeyecek 

Selam ve saygıyla

Abdülkadir 
KARAKAYA

Sahibinin 
sesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından dü-
zenlenen anma programı, Muradiye Kül-
liyesi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup 
Canbolat, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi 
Yavuzyılmaz, Osmangazi Kaymakamı 
Ali Partal, Uludağ Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Doğan Yavaş ve İl Müftü Yar-
dımcısı Nurullah Koçan’ın katıldığı anma 
programında 2. Murad Han için Kuran-
ı Kerim okundu. II. Murad Han’ı, en 
önemli eserlerinden biri olan Muradiye 
Külliyesi içinde andıklarını hatırlatan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş, “3 Şubat 1451 tarihinde rahmet-i 
Rahman’a kavuşan Sultan 2. Murad 
Han’ın vefatının 572’nci sene-i devriyesi. 
Murad Han, ince ruhlu, hassas, lütufkar, 
adil, merhametli, sözünde sadık, cesur 
ve tedbir sahibi, kumanda kabiliyeti yük-
sek bir devlet adamıydı. Ve bütün ömrünü 
gaza meydanlarında geçirdi” dedi. 

İMAR 
İŞLERİNİ ASLA 
AKSATMADI 

Sultan 2. Murad Han’ın Bursa’nın 
imar ve ihyasına da çok değer verdiğini 
kaydeden Başkan Aktaş, “Saltanat dö-
neminde Bursa ve başka şehirlerde yok-
sullar için imaretler, vakıflar ve ulema 

için 
medre-

seler yaptırdı. 
Osmanlı toprak-

larını 880 bin kilomet-
reye çıkardı. Ben bu vesi-

leyle, Ertuğrul Gazi’den Osman 
Gazi’ye, Orhan Gazi’den Yıldırım 

Han’a, Murad Hüdavendigar’dan Çelebi 
Mehmed ve İstanbul’un fethinden sonra 
da Bursa’nın imar ve ihyasına değer 
veren tüm ecdadımıza rahmet diliyorum. 
Cenab-ı Hak onlardan razı olsun, ruhları 

şad olsun” diye konuştu. Uludağ Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi Doğan Yavaş 
da “Bursa’da yatan 6 tane padişahın 
eserleri bizim için en önemli kaynaklar. 
Bütün sanatımız, kültürümüz kendini 
burada ifade ediyor. Mübareklerimizin 
yaptığı eserleri sayfalarca yazıyoruz bit-
miyor. Muradiye külliyesinin nasıl değerli 
olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bu ya-
pılar konuşmakla yazmakla bitmez. Ruhu 
şad olsun” dedi. Törenin sonunda Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından vatan-
daşlara çorba ikramı yapıldı. (AA)

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, boşan-
mış çiftleri yakından ilgilendiren bir karara 
imza attı. Yüksek Mahkeme; müşterek 
çocuğun okul ve servis giderleri için yapılan 
harcamaların iştirak nafakası borcuna 
mahsuben yapıldığına ilişkin bir açıklama 
yoksa iştirak nafakası borcunun devam 
edeceğine hükmetti. 

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift bo-
şandı. Mahkeme, davalı kocanın iştirak 
nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti. 
Oğlunun özel okul taksiti ve servis ücretini 
iştirak nafakası yerine ödediğini düşünen 

koca, nafakayı ödemedi. Mağdur kadın, 
okul taksiti ve servis ücreti ödemesinin 
nafaka borcu yerine geçemeyeceğini öne 
sürerek eski kocası hakkında icra takibi 
başlattı. Takibe eski koca itiraz etti. Mah-
kemenin yolunu tutan eski koca, özel 
okulda eğitim gören çocuğun okul ve 
servis masraflarını iştirak nafakasına kar-
şılık olmak üzere ödendiğini, ödenen mik-
tarın hükmoolunan iştirak nafakasından 
çok daha fazla olduğunu dile getirdi. Na-
fakanın eğitim masarfı yanında çocuğun 
sair giderlerini kapsadığını gözeten ve oğ-

lunun daha iyi bir eğitim almasını istediğini, 
bu nedenle karşı tarafın talebini kabul 
ettiğini söyledi. Yargıtay 12. Hukuk Dai-
resi’nin bir içtihadında bu ödemelerin na-
faka borcunun hesabında dikkate alınması 
gerektiğine işaret edildiğini hatırlattı. 
Takip dönemi içerisinde bu suretle toplamk 
26 bin TL ödeyen davacının takipte iste-
nilen miktarın çok üzerinde ödendiğini 
ileri sürdü. Takip nedeniyle borçlu lmadı-
ğının tespitirne karar verilmesini istedi. 
Davalı kadın eski kocasının nafaka öde-
mekten kaçınıdğını öne sürdü. Mahkeme 

davanın kabulunüe hükmetti. Davalı ka-
dının temyizi üzerine devreye giren Yargıta, 
kararı bozdu. Yeniden yapılan yargılamada 
Mahkeme, ilk kararında direndi. Davalı 
kadın bu kararı da temyiz edince devreye 
bu kez Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. 
Emsal nitelikte bir karara imza atan Kurul; 
müşterek çocuğun okul ve servis giderleri 
için yapılan harcamaların iştirak nafakası 
borcuna mahsuben yapıldığına ilişkin bir 
açıklama yoksa iştirak nafakası borcu de-
vam edeceğine hükmetti. Kurul mahkeme 
kararını bozdu. (İHA)

Sakarya’da yaşayan börek 
hastası İlyas Yılmaz, Bursa’da 
beyin ölümü gerçekleşen kişiden 
nakledilen organla sağlığına ka-
vuştu. 

İl Sağlık Müdürlüğünden ya-
pılan açıklamaya göre, Sakarya 
Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 
(SEAH) böbrek yetmezliği ne-
deniyle iki yıldır tedavi gören 
59 yaşındaki İlyas Yılmaz’ın 
doku uyumu, Bursa’da beyin 
ölümü gerçekleşen ve organ ba-
ğışı yapılan hasta ile tam eşleşti. 
Bursa’dan getirilen böbrek, ba-
şarılı operasyonla hastaya nak-
ledildi. Açıklamada görüşlerine 
yer verilen SEAH Böbrek Nakli 
Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim 
Üyesi Necattin Fırat, tam doku 
uyumunun tek yumurta ikizle-
rinde görüldüğünü, anne baba 
bir kardeşler arasında bile çok 
nadir olduğunu belirtti. Tam 
doku uyumu sayesinde nakil 
sonrası böbrek reddi olayının 
daha az yaşandığını anlatan Fı-
rat, “Bursa’dan gelen haber üze-
rine, pazar günü hastamızın ha-
zırlıkları yapıldı. Cerrahi ekibi-
miz başarılı operasyonla böbreği 
hastaya nakletti. Nakil bekleyen 
hastalarımız için doku uyumu 
çok önemli. Hastamız tam 
uyumlu böbrekle hayatına sağ-
lıklı şekilde devam edecek.” ifa-
desini kullandı. Yılmaz da iki 
yıldır böbrek yetmezliği sıkıntısı 
çektiğini, 1 yıldır da haftada üç 
gün diyalize girdiğini ifade ede-
rek, şunları kaydetti: “Diyalizden 
kurtulduğum için çok mutlu-
yum, çok zor oluyordu, herkes 
çok ilgiliydi. Allah tüm hekim-
lerimizden, hemşirelerimizden, 
personellerimizden razı olsun. 
Bana ikinci hayatımı verdiler. 
İnşallah organ nakli konusunda 
vatandaşlarımız daha duyarlı 
olurlar, bizim gibi hastalara 
umut olurlar.”  

(AA)

Bursa’dan 
giden böbrek 
hayat verdi

Osmanlı’nın ikinci 
kurucusu sayılan Çelebi 
Mehmed’in oğlu olarak 
dünyaya gelen 2. Murad 
Han, vefatının 572. 
yılında Bursa’daki 
hazîresi başında 
dualarla yâd edildi.

Sultan 2. Murad Han dualarla anıldı

Okul taksiti ve servis ücreti nafaka yerine geçmez
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığının (TİKA) destekleriyle
Türkiye'den Çad’a giden sağlık ekibi,
Çad vatandaşlarına ücretsiz sağlık hiz-
meti sundu. TİKA'dan yapılan yazılı
açıklamaya göre, TİKA, Dost Eli Der-
neği ve Çad Sağlık Bakanlığı işbirli-
ğinde "Sağlığa Dost Eli Projesi"
kapsamında Türkiye'den Çad'a giden
12 kişilik sağlık ekibi, Encemine 8.
Bölge Ndjari semtinde bulunan Nama
Hastanesi'nde ücretsiz sağlık hizmeti
verdi. 20-29 Ocak'ta sunulan sağlık
hizmeti ile 78 cerrahi operasyon, 1535
diş tedavisi, 952 kişiye kulak, burun ve
boğaz tedavisi gerçekleştirilirken 957
kişiye de genel sağlık taraması yapıldı.
2 bin 862 erkek çocuğu sünnet eden
Türk sağlık ekibi, 8 günün sonunda
yerel kurumlar ve Çad Sağlık Bakanlığı
yetkilileri ile görüşerek ülkede yapıla-
bilecek yeni sağlık projeleri hakkında
bilgi alışverişinde bulundu. (AA)

Türk sağlık ekibi
Çad'da şifa dağıttı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),
Çin’e ait bir yüksek irtifalı istihbarat
balonunun ABD üzerinde uçuş yaptı-
ğını ve Amerikan ordusunun balonu
takip ettiğini açıkladı. Çin tarafı ise id-
diaları doğrulamaktan kaçındı. Gaze-
tecilere telekonferans yöntemi ile
açıklama yapan Pentagon Sözcüsü
Tuğgeneral Patrick Ryder, "ABD hükü-
meti, ABD anakıtası üzerinde yüksek
irtifalı gözetleme balonu tespit etti ve
şu anda takip ediyor. Kuzey Amerika
Hava Savunma Komutanlığı
(NORAD) dahil ABD hükümeti balonu
yakından izliyor. Balon şu anda sivil
hava trafiğinin çok üzerinde bir irti-
fada ve yerdeki insanlar için herhangi
bir fiziksel veya askeri tehdit teşkil et-
miyor." ifadelerini kullandı. Bu tür
balon olaylarının daha önce de yaşan-
dığını hatırlatan Ryder, tespit edildik-
ten hemen sonra söz konusu balonun
istihbarat toplamaması için gerekli
tedbirleri aldıklarını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Irak Başba-
kanı Muhammed Şiya es-Sudani, telefon
görüşmesinde Irak'ın ekonomik kalkın-
masının yanı sıra bölgesel ve küresel gü-
venlik konularını ele aldı. Beyaz Saray'dan
yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı
Biden ile Irak Başbakanı Sudani'nin tele-
fonda görüştüğü bildirildi. Biden'ın, gö-
rüşmede, ABD'nin Irak ile imzalanan
Stratejik Çerçeve Anlaşması'na bağlılığını
teyit ettiği belirtilen açıklamada, Suda-
ni'nin Irak'ın egemenlik ve bağımsızlığını
güçlendirme çabalarını da takdir ettiği
kaydedildi. Açıklamada, liderlerin, Suda-
ni'nin Irak'ın ekonomisine yönelik politi-
kalarını ele aldıkları ve ABD'nin bu
politikaları onaylamaya hazır olduğu
ifade edildi. Açıklamada, Biden'ın, Irak
Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in gelecek
hafta Washington'a yapacağı ziyareti de
memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.
"İki lider, DEAŞ'ın bir daha asla Irak halkı,
bölgesel ve uluslararası güvenliği tehdit
etmemesini temin etme taahhüdünde
bulundu." ifadesi kullanılan açıklamada,
liderlerin gelecek aylarda işbirliği içinde
kalmaya karar verdikleri belirtildi.(AA)

Biden, Irak Başbakanı
Sudani ile görüştü

PALUDAN REZALETİ BİTMİYOR!

TRT World'ün haberine göre, Pa-
ludan, 18 yaşından küçük olduğunu
bilmesine rağmen sosyal medya plat-
formu Discord üzerinden çocuklarla
cinsel içerikli sohbet etti. Ses ka-

yıtlarına göre, Paludan, bu sohbet-
lerde bir öğretmenin sınıfın önünde
bir çocuğa cinsel tacizde bulunması
gibi senaryolar içeren rahatsız edici
ve cinsel temalı konuşmalar yapıyor.
Grup sohbetlerinden birinde konu-
şanların, Paludan'a yaşlarının 13 ile
17 arasında olduğunu söylediği, ken-
disine yaşı sorulduğunda ise 39 ce-
vabını verdiği de duyuluyor. İsveç'te
reşit olma yaşı 15 iken Paludan,
Discord platformunda 13 ve 14 yaş-
larındaki çocuklarla cinsel içerikli
konuşmalarını sürdürdü. Paludan,
11 Ağustos 2021'de kaydedilen bir
sohbette, katılımcılardan birinin bir
marketin arkasında cinsel ilişkiye
girdiğini iddia etti. İddia üzerine
Kullanıcı 1 isimli çocuk, "Markette
çalışmıyorum ve 14 yaşındayım."

yanıtını verdi. Bir başka grup soh-
betinde Paludan, çocuklara mutfakta
çıplak dolaştığını söyledi. Paludan
bir defasında da İslam dinini "öğ-
retme" veya "açıklama" amacıyla
sohbet ettiğini savunduğu erkek ço-
cuklarına, "İslam'ı neden sevmedi-
ğini" anlattı. Şubat 2022'de YouTube
hesabı kapatıldıktan sonra Discord
kullanmaya başlayan Paludan hak-
kında, cinsel içerikli sohbetleri yü-
zünden herhangi bir hukuki işlem
yapılmazken, geçmişte ırkçılık, ka-
ralama ve trafik cezaları dahil 14
ceza aldı.

İSVEÇ VE DANİMARKA'DA 
KUR'AN-I KERİM'İN YAKILMASI
İsveç'in başkenti Stockholm'de,

21 Ocak'ta, Türkiye'nin Stockholm

Büyükelçiliği önünde polis koruma-
sında Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus
Paludan'ın yanına kimsenin yaklaş-
masına izin verilmemişti. İsveç hü-
kümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması
için Paludan'a izin vermesine, Tür-
kiye başta olmak üzere çok sayıda
Müslüman ülke tepki göstermişti.
Paludan, 27 Ocak'ta da Danimar-
ka'da cami karşısında ve Türkiye'nin
Kopenhag Büyükelçiliği önünde
Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Hollanda'da
da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına
Karşı Vatansever Avrupalılar (PE-
GIDA) hareketi lideri Edwin Wa-
gensveld, Lahey kentinde Kur'an-ı
Kerim yırtmıştı. Türkiye ve birçok
ülkede, İsveç, Hollanda ve Dani-
marka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan
saldırılar protesto ediliyor. (AA)

İsveç ve Danimarka'da
polis korumasında
Kur'an-ı Kerim yakan
Danimarkalı aşırı sağcı
Sıkı Yön Partisi lideri
Rasmus Paludan'ın,
çocuklarla yaptığı cinsel
içerikli sohbetlerin ses
kayıtları ortaya çıktı.

Pentagon, ABD üzerinde
Çin istihbarat balonu tespit
ettiklerini açıkladı

AB'nin Rus rafineri petrol ürünlerine
yönelik ithalat yasağı devreye girecek

AB ülkelerinin geçen yıl haziran ayında
kabul ettiği Rusya'dan deniz yoluyla ta-
şınan rafineri petrol ürünleri ithalat ya-
sağını da içeren 6'ncı yaptırım paketi, 8
aylık geçiş sürecinin sona ermesiyle 5
Şubat Pazar günü uygulamaya girecek.
Yaptırım kapsamında, AB ve G7 ülkele-
rine ait gemilerin Rus menşeli dizel, gaz
yağı, sıvı yakıt gibi çeşitli rafineri petrol
ürünlerini taşıması yasaklanacak. Ayrıca,
Batı şirketleri, Rus rafineri ürünleri ta-
şıyanlara sigorta, finansman ve komis-
yonculuk gibi çeşitli hizmetleri sunama-
yacak.

AB ve G7, Rusya'nın üçüncü ülkelere
yapacağı rafineri petrol ürünleri ihracatına
da sınırlamalar getirmeye hazırlanıyor.
Bu çerçevede, AB ve G7 ülkeleri Rusya'ya
yüksek değerli ve düşük değerli rafineri
ürünleri olmak üzere iki farklı tavan
fiyat uygulanması üzerinde çalışmalar
yapıyor. AB, Rus dizeline ve gaz yağına
varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı
yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de
varil başına 45 dolar tavan fiyat getiril-
mesini istedi. Bu konuda halen üye

ülkeler arasında müzakereler devam edi-
yor. Tavan fiyatta bir uzlaşı sağlanırsa
Batılı şirketler, Rusya'dan üçüncü ülkelere
rafineri petrol ürünleri ihracatına ancak
söz konusu ürünün belirlenecek tavan
fiyatın altında satılması halinde hizmet
sunabilecek. AB ülkelerinin Rusya'dan
deniz yoluyla taşınan petrole yönelik it-
halat yasağı ve varil başına 60 dolar
tavan fiyat kararlarının uygulanmasına
5 Aralık'ta başlanmıştı. Bu kapsamda,
Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirle-
nen fiyattan daha yüksek bir seviyede
satılması durumunda, G7 ve AB ülkele-
rindeki şirketler bu petrole nakliye,
sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri
sunamıyor. Bu hizmetlerin sağlanabilmesi
için Rus petrolünün tavan fiyatın altında
işlem görmesi gerekiyor. Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB)
Rus petrol ürünlerine yönelik yaptırım-
larına olumsuz baktıklarını belirterek,
"Doğal olarak bu, küresel enerji piyasa-
larında daha fazla dengesizliğe yol açacak."
dedi. Peskov, başkent Moskova'da gaze-
tecilere yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin
Rus petrol ürünlerine yönelik 5 Şubat'ta
yürürlüğe girecek ambargosunu değer-
lendirdi. Söz konusu yaptırımlara, diğer
yaptırımlara olduğu gibi olumsuz yak-
laştıklarını vurgulayan Peskov, "Doğal
olarak bu, küresel enerji piyasalarında
daha fazla dengesizliğe yol açacak." ifa-
desini kullandı.  (AA)

Avrupa Birliği (AB)
ülkelerinin Rusya'dan dizel
ve sıvı yakıt (fuel-oil) gibi
çeşitli rafineri petrol ürünleri
ithalat yasağı uygulaması, 
5 Şubat'ta başlayacak.

Belçika'nın "emekli"
tankları kıymete bindi

Hükümet, tankları Ukrayna'ya
göndermek için şirketten "makul bir
fiyata" geri almayı düşünüyor ancak
henüz bunda başarılı olamadı. Belçika
ordusu, yaklaşık 10 yıl önce paletli
ağır tankları artık kullanmama kararı
aldı ve kara unsurlarındaki Leopard
1 tanklarını "operasyonel olmadıkları"
gerekçesiyle emekliye ayırdı. Bunun
üzerine tanklar şu anda adı OIP Land
Systems olan Belçikalı savunma sanayi
alanında faaliyet gösteren şirkete
geçti. Ukrayna'da Rusya ile savaşın
patlak vermesi üzerine Batılı ülkeler
Ukrayna'ya yardımlarını artırırken
bir süre önce bu ülkeye tank gönde-
rilmesi söz konusu oldu. Belçika hü-
kümeti de aynı şeyi yapmayı planladı
ancak bunun için Belçika'nın elinde
hiç tank bulunmuyordu. Bunun üze-
rine emekli edilen tanklar hükümetin
gündemine geldi. Tankların şu anda
sahibi olan ve Fransa sınırı yakınındaki
Tournai kentinde devasa hangarlarda
tutan OIP şirketiyle Belçika hükümeti
arasındaki ilginç polemik de bundan
sonra ortaya çıktı ve basına yansıdı.

Belçika Savunma Bakanı Ludivine

Dedonder, Bel-RTL radyosuna yaptığı
açıklamada, şirketin tankları birkaç
yıl önce tanesi 10 bin ila 15 bin avro
civarında bir tutardan satın aldığını,
şimdi ise fahiş karlarla satmak iste-
diğini söyledi. Dedonder, "Geri alma-
mızı engelleyecek bir şey yok ama
bunlar çalışır halde değil. Bunlara
mantıksız fiyatlar verecek halimiz
yok. Şu anda fahiş fiyatlar isteyen
Belçikalı şirketler var." dedi. Ukray-
na'ya kapsamlı askeri yardımda bu-
lunacaklarını belirten Dedonder, bu
yardım paketinde tank bulunmadığını
ifade etti.

FAHİŞ FİYAT 
SUÇLAMASINA TEPKİ
Fahiş fiyat istemekle suçlanan,

tankların tanesine 500 bin avro iste-
diği iddia edilen OIP Land Systems
Üst Yöneticisi (CEO) ise bu iddialara
tepki gösterdi. AA muhabirinin To-
urnai'deki hangarda konuştuğu CEO
Freddy Versluys, kendisinin açgözlü
bir "silah tüccarı" gibi gösterildiğini,
yıllardır bu sektöre yatırım yaparak
bir iş modeli oluşturduklarını söyledi.
"Şu anda hükümetle bazı görüşmeler
yaptığımız doğru." diyen Versluys,
görüşmelerin detayı hakkında bilgi
vermedi. Ancak sadece askeri araçların
tutulduğu hangarların maliyetinin
bile yılda 2,5 milyon avro olduğunu,
tankları modernize etmek için yatırım
gerektiğini, dolayısıyla bütün bunların
yüksek maliyet oluşturduğunu aktardı.
(AA)

Belçika ordusunun
envanterinden yıllar önce
çıkarılan ve bir savunma
sanayi şirketine satılan
Alman yapımı Leopard 
1 tankları bir süredir
Belçika'da gündemde.
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Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz,
Divan Kurulu Toplantısı’nda, “2006 doğumlu
oyuncumuz Tuğhan Yıldız için Dünya
futbolunun en önemli takımlarından Roma
ve Inter kulüplerinden ilgi mektubu almış
bulunmaktayız. Aslında ne kadar büyük bir
hazinenin Bursaspor’un temellerini
oluşturduğunun farkında olmalıyız” dedi.

Bursaspor Kulübü Olağan Divan Kurulu
Toplantısı, Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda
gerçekleştirildi. Söz alan Bursaspor Başkanı
Ömer Furkan Banaz, “Göreve başladığımız
günden beri Bursaspor’un gelir gider dengesini
bütün şeffaflığı ile ortaya koymaya çalışıyoruz.
Bununla birlikte alternatif gelir kalemleri
planlamaya, uzun vadeli kalıcı gelirler oluş-
turmaya da çalışıyoruz. Fakat hepinizin bildiği
mevcut borcumuz 13 yılda bu noktaya gelmiştir,
1 yıl gibi sürede borcu ancak tanımlayabildik.
Bundan sonra hep bera-
ber yapacağımız
planlar ile Bursas-
por’u yaşataca-
ğız, 60. Yılımız
Bursaspor’un
bütün paydaş-
ları için bir
milât olmalı-
dır. Bursas-
por’u yaşat-
mak adına, şe-
hir tarafından
yalnız bırakıldı-
ğımızı üzülerek
belirtmek isti-
yoruz. Ay-

rıca genele ya-
yılmasa da alacak-
larından feragat eden,
borçlarını silen, kampan-
yalarımıza destek olan herkese
de teşekkürü bir borç biliriz.
Bursaspor’u 60. Yılında bütün
değerleri ile yaşatacağımıza,
değerli Divan Kurulu önünde
tekrar söz veriyoruz. Üstümüze
atılan ‘bitirme planı’ gibi yakı-
şıksız ifadeleri asla kabul et-
miyoruz. Bu mücadelemizde
bütün paydaşları da safları sık-
laştırmaya davet ediyoruz” diye
konuştu.

“TUĞHAN YILDIZ’A ROMA VE 
INTER’DEN İLGİ VAR”
Başkan Ömer Furkan Banaz,

hem stadyumla ala-
kalı hem de
Tuğhan Yıl-
dız’la ala-
kalı dikkat
çeken açık-
lamalar ya-
parak, “UEFA ta-
rafından yapılan denetimler neti-

cesinde stadyumumuz dördüncü
kategori ile derecelendirilmiştir. Yani

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stad-
yumumuzda Şampiyonlar Ligi
maçları dahi oynanabilecektir.
Uzun uğraşlar sonucunda stad-
yumumuza katkı sağlayan Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız
Alinur Aktaş, TFF Başkan Vekili
İbrahim Burkay ile birlikte
emeği geçen herkese teşekkür
ederim. Orhan Özselek Va-

k ı f -
köy Tesislerimize çok

önem veriyoruz. Orayı ge-
liştirmeye ve büyütmeye de-

vam ediyoruz. Bursaspor’un ge-
leceği ve gözbebeği olarak baktı-

ğımız akademimize bu yıl forma
sponsorlukları gibi çeşitli reklam

alanlarıyla ciddi kaynaklar sağladık. Çı-
karttığımız oyuncular Dünya çapında adlarını
duyurmaya devam ederlerken bunlara da ye-
nilerini eklemek bizim için ayrı bir gurur kay-
nağıdır. Son olarak 2006 doğumlu oyuncumuz
Tuğhan Yıldız için Dünya futbolunun en önemli
takımlarından Roma ve Inter kulüplerinden
ilgi mektubu almış bulunmaktayız. Aslında
ne kadar büyük bir hazinenin Bursaspor’un
temellerini oluşturduğunun farkında olmalıyız.
Daha önceki dönemlerde bir transfer sezonunda
şu anki borcumuzun yarısı kadar oyuncu satışı

yapıldığı hepimizin malumu. Kurtuluşumuz
altyapıya ve futbola yatırım yapmaktan geç-
mektedir; bu bağlamda sportif planlamaya
ciddi bir emek vermekteyiz" ifadelerini kul-
landı.

“ÇABAMIZ HİÇBİR ZAMAN 
POPÜLİZM YAPMAK OLMADI”

Transfer tahtası ile ilgili de bilgi
veren Başkan Ömer Furkan Banaz,
“Tahta yasağı ve FIFA tarafından al-
dığımız transfer yasakları içinde ciddi
bir mesai harcamaktayız. Bu konu
ile alakalı ilk aşama olarak kulüp

lisans işini çok şükür çözdük.
Bundan sonraki gündemimiz

ise Filiz Lisans problemini çö-
zebilmek, tekrar hatırlatmak
isterim ki bu aşamalarda
çözülen dosyalar tahta-
mızdan da kalkmaktadır.

Çabamız hiçbir zaman po-
pülizm yapmak olmadı. Tahtayı

5 dakikalığına açıp, Bursaspor’u daha
büyük borçların altına sokmak iste-

medik. Tek isteğimiz Bursaspor’un
bu prangalardan tamamen kurtul-

masıdır. Kulübümüzün geleceğini,
doğru bir şekilde inşa etmemiz ge-

rekiyor. Yaptığımız her uzlaşmanın ödene-
bilir ve sürdürülebilir olması bizim için olmazsa
olmazımızdır, bu aşamada bizlere kolaylık
gösterenlere de ayrıca teşekkür ederiz. Benzer
kolaylıkları Bursaspor’u yaşatmak adına diğer
muhattaplardan da bekliyoruz. 60. yaşımızı
kutlayacağımız 2023 yılı Bursasporumuz için
her şeyin yeniden başladığı bütün şehrin tekrar
Bursaspor çatısı altında buluştuğu bir yıl
olması dileğiyle, hepinizi saygı ve sevgi ile se-
lamlıyorum” açıklamasında bulundu. (İHA)

TOFAŞ Manisa deplasmanında galibiyet peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper
Ligi 18. hafta mücadelesinde TOFAŞ,
Manisa Büyükşehir Belediyespor’a
konuk oluyor. Takımda yaşanan ba-
şantrenör değişikliği sonrası Orhun
Ene yönetiminde çıktığı ilk maçta
sahasında AYOS Konyaspor’u yene-
rek moral bulan Bursa temsilcisi,
bu çıkışını Manisa deplasmanında
da sürdürmeyi hedeflerken, 7 gali-
biyet-10 mağlubiyet ile play-off po-
tası takibini sürdüren Mavi Yeşilli-
lerde bu maç öncesinde eksik oyuncu
bulunmuyor. Ligdeki son 3 maçında
Galatasaray NEF, Pınar Karşıyaka
ve Beşiktaş Emlakjet’i mağlup ederek

3’te 3 yapan Hakan Demir idare-
sindeki Manisa Büyükşehir Beledi-
yespor ise 6 galibiyet-11 mağlubiyet
ile 13. sırada yer alıyor. Ligin ilk
yarısında iki takım arasında Bursa’da
oynanan mücadeleyi TOFAŞ Bas-
ketbol Takımı, 90-69 kazanmayı ba-
şarmıştı. Bugün Muradiye Spor Sa-
lonu’nda oynanacak mücadele saat
13.00’de başlayacak. beIN SPORTS

Haber’den şifresiz olarak canlı ya-
yınlanacak karşılaşmayı Can Mavisu,
Alper Özgök, İsmail Binbir hakem
üçlüsü yönetecek. TOFAŞ Basketbol
Takımı, bu mücadelenin ardından
ligde sıradaki maçını 11 Şubat Cu-
martesi günü evinde Pınar Karşıyaka
ile oynayacak. Nilüfer TOFAŞ Spor
Salonu’ndaki maç saat 18.00’de baş-
layacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı,
ligin 18. haftasında
deplasmanda Manisa
Büyükşehir Belediyespor ile
karşı karşıya gelecek. Bugün
Muradiye Spor Salonu’nda
oynanacak mücadele saat
13.00’de başlayacak ve beIN
SPORTS Haber’den şifresiz
olarak canlı yayınlanacak.

� Kadir Umut PEHLİVAN

Taraftarlardan İnegölspor'a moral ziyareti

Meşale yakan ve havai fişek gösterisi
hazırlayan taraftarlar oyunculara moral
vererek Düzce maçı için 3 puan sözü
aldılar. İnegölspor Kulüp Başkanı Kani
Ademoğlu, kulüp tesislerine gelerek
futbolculara moral veren taraftarlara
teşekkür etti. Taraftarlar adına açıklama
yapan Tribün Lideri Amigo Tevfik
Taşkın ise “Kulüp olarak zorlu günler

inşallah geride kalacak. Bizler gerek
hocamıza gerek teknik ekibimize gerekse
de oyuncularımıza güveniyoruz. Bu
arada teknik direktörümüz Bahaddin
Güneş’e tekrar geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyor, Allah’tan acil şifalar diliyoruz.
İnşallah yakında tekrar takımın başında
yer alacak. Bizler bugün sürpriz yaparak
tesislerimize gelmek ve oyuncularımıza
destek vermek istedik. İnşallah Düzce
maçından 3 puan ile döneceğiz. Ar-
dından da Çarşamba günü sahamızda
Menemen Futbol Kulübü’nü yenerek
yukarılara doğru tırmanışımıza başla-
yacağız. Bizler her zaman oyuncuları-
mızın yanındayız ve onlara güveniyo-
ruz.”ifadelerini kullandı.

İnegölspor’un bugün saat
14.00’da deplasmanda
karşılaşacağı Düzce Cam
Düzcespor maçı öncesi,
taraftarlar kulüp
tesislerinde sürpriz ziyaret
gerçekleştirdiler.

� Kadir Umut PEHLİVAN
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Diyanet İşleri Başkanlığı, İs-
lam'ın evrensel mesajlarını,
Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini ve
Hazreti Peygamber'in örnek ah-
lakını tüm insanlara ulaştırmak
için Dini Yayınlar Genel Müdür-
lüğü bünyesinde çalışmalar yürü-
tüyor.

50 DİLDE 1170 
ESER YAYIMLANDI
Bu kapsamda, çocuk ki-

tapları, gençlik yayımları,
İslam'ın inanç, ibadet
esaslarına dair bilgilerin
yer aldığı eserlerden
oluşan 50 dilde
1170 eser yayım-
landı. Ayrıca,
tüm insanlığı
K u r ' a n ' ı n
hakikati
ve an-
l a m

dünya-
sıyla buluş-
turma hedefiy-
le de aralarında
Kürtçe, Samoaca, Sho-
naca, Swahili ve Yorubaca
gibi dillerin de bulunduğu 35
dil ve lehçede Kur'an mealleri
hazırlandı. Bu eserlerin ya-
nında, Türkiye'ye gelen ya-
bancılara İslam'ı tanı-
tacak, Müslümanla-
ra, Kur'an'a, Haz-
reti Peygamber'e
dair doğru, kısa,
net ve öz bilgiler-

den oluşan broşürler de 20 dilde
turistlerin istifadesine sunuldu.
İslam'ı araştıranlar için merak et-
tikleri soruların cevaplarını bu-
labilecekleri eserler, yurt dışındaki
temsilcilik, ataşelik ve büyükelçi-

likler, üniversiteler
ve sivil toplum

kuruluşla-
r ı

aracılığıyla ücretsiz ulaştırılıyor.
Çalışmalara ilişkin açıklama-

larda bulunan Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Dini Yayınlar Genel Mü-
dürü Fatih Kurt, Kur'an-ı Kerim'in
mesajını, anlamını duymayan,
Hazreti Muhammed'in örnekliğini
okumayan kimse kalmamasını
amaçladıklarını anlattı. İnsanların
Hazreti Muhammed'i doğru bir
şekilde tanıması ve Kur'an-ı

Kerim'e dair bilgileri
sahih bir şekil-

de doğ-
r u

elden öğrenmesini arzuladıklarını
belirten Kurt, "birilerinin" yanlış
bir şekilde oluşturmaya çalıştığı
Müslüman imajı yerine doğru ve
olması gereken Müslüman profi-
linin tanınması ve bilinmesini is-
tediklerini
söyledi.

Kurt, 6 dilde meal hazırlama ça-
lışmalarının da devam ettiğini bil-
dirdi.

"İSLAM'IN SESİ, 
AVRUPA'DA HER GÜN 
YÜKSELİYOR"
İslam'ın doğru anlaşılmasına

yönelik çalışmaların yurt dışında
da ciddi anlamda karşılık buldu-
ğunu ifade eden Kurt, son gün-

lerde Avrupa'da Müslümanlara
ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı-

ların gerçekleştiğini ha-
tırlattı. Kurt, "İslam'ın

sesi sedası, Avru-
pa'da her gün

y ü k s e l i y o r .
K u r ' a n ' ı n

mesajıy-
la Av-

r u p a
i n s a n ı

her gün
daha yakinen

buluşuyor ve tanı-
şıyor. Dolayısıyla bun-

dan rahatsızlık duyan in-
sanların da kendince bir ça-

bası ve gayreti var ama ne
yaparlarsa yapsınlar Allah
nurunu tamamlayacak ve
yüce kitabımızın hakikatleri
tüm insanlığa inşallah biz-
lerin gayret ve çabalarıyla

da ulaşacaktır." ifadelerini
kullandı. (AA)

Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından, Kur'an-ı Kerim'in

hakikatlerini ve Hazreti
Peygamber'in örnek ahlakını

tüm insanlara ulaştırma
hedefiyle 35 dil ve lehçede

Kur'an meali hazırlandı.

Kur'an'ın mesajı 35 dil ve lehçede 

Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Ha-
tayspor'un da simgesi olan "gazella gazella"ları
merkezde görmeye gelenler, onları doğal
ortamlarında gözlemleyebiliyor, yemleme
saatlerinde de yakından görüp fotoğrafla-
yabiliyor. Üretim merkezinin yanı sıra et-
rafındaki "Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı
Geliştirme Sahası"nda da varlıklarını sür-
düren dağ ceylanlarının popülasyonu da
her yıl artıyor. Sahada 2018'de yapılan sa-
yımlarda 757 olarak belirlenen dağ ceylanı
sayısı 2019'da 925, 2020'de 1141, 2021'de
1280, geçen yıl da 1331 olarak kayıtlara
geçti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şu-
besi Kırıkhan Şefi Nuri Akın, AA muhabirine,
merkezin kurulduğu 2014 yılında sadece 2

dağ ceylanının bulunduğunu şimdi
ise bu sayının 48'e ulaştığını

anlattı. Yaban hayatı geliş-
tirme sahasında ise

en son 1331
ce y -

lan
s a -

yıldığını aktaran
Akın, popülasyonu
artan dağ ceylanla-
rının insanlar ta-

rafından çok me-
rak edildiğini

s ö y l e d i .
Merke-
zin bu

a n -
lam-
d a
g e -
ç e n
y ı l

ağırladığı 3 bin ziyaretçiyle doğa turizmine
de ciddi katkı sağladığını belirten Akın,
şöyle devam etti: "Burası bir üretim merkezi,
buranın amacı dağ ceylanının çoğaltılıp daha
sonra yaşadığı alanlara salınması. Fakat za-
manla şunu gördük; bu türe karşı insanların
çok ciddi ilgi ve alakası oluştu. Yani emin
olun hayvanat bahçesine gitse bu kadar il-
gilerini çekmiyor. Bir türün doğal ortamında
görmek herkes için çok gurur verici bir olay.
Yani buraya gelenler türün nasıl bir ortamda
yaşadığını, beslendiğini, arazi yapısını, her
şeyini gördüğü için çok ilgi duyuluyor. Ger-
çekten okullardan gelen artık taleplere ye-
tişemiyoruz. Buraya gelen ziyaretçileri en
iyi şekilde ağırlıyoruz. Onlara tür ve yaşam
ortamı hakkında bilgi veriyoruz. İnsanlar
bu türü ne kadar tanırsa, bilirse, o kadar iyi
koruyacağına inanıyoruz." Gaziantep'ten
gelen Ali Sezer, dağ ceylanlarını Hatay'da
yakından görme fırsatı bul-
duğunu söyledi. Kahraman-
maraş'tan gelen öğretmen
Ayşe Çolak da dağ ceylan-
larının kentteki varlığını in-
ternette yaptığı araştırmayla
öğrendiğini belirterek, "Ye-
ğenlerimle geldim. Okulda
öğrencilerimle de buradaki
deneyimimi paylaşacağım.
Hatta buraya öğrencilerimle
bir gezi düzenlemek istiyo-
rum, eminim öğrencilerim
de burayı çok severler." dedi.
Medine Eda Yıldız ise karne
hediyesi olarak annesinin ken-
disini dağ ceylanları üretim
merkezine getirdiğini, burada
eğlenceli vakit geçirdiğini dile
getirdi. (AA)

Türkiye'de sadece Hatay'da
yaşayan koruma altındaki
"gazella gazella" türü dağ
ceylanlarını, doğal
ortamlarında geçen yıl 3 bin
kişi ziyaret etti. Kırıkhan
ilçesindeki Suriye sınırında
yaşamlarını sürdüren dağ
ceylanlarının korunması ve
neslinin devamı için 2014'te
Hatay Dağ Ceylanı Üretim
Merkezi oluşturuldu.


