
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), ku-
rumun sahip olduğu tüm laboratuvar alt-
yapılarını güçlendirmeye devam ediyor. 
Yatırım ve destekler sayesinde her geçen 
gün modernleşen birimlerde görev yapan 
akademisyenler de güçlü bilimsel çalışmalara 
imza atıyor.  n 4. sayfada

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı 
CES 2023, geniş katılımlı Türk girişimlerin 
inovatif ürünlerine ev sahipliği yaptı. ABD’nin 
Las Vegas kentinde düzenlenen fuar, Türk gi-
rişimcilerin gövde gösterisine sahne oldu. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle 
ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen CES 
2023 fuarına katılan 52 teknoloji tabanlı giri-
şim, dünyanın dört bir yanından gelen katı-
lımcıların büyük ilgisini gördü.  n 5. sayfada

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 
HDP’nin terör örgütüyle bağının bilinen gerçek 
olduğunu belirterek “Devletin ülkesi ve mille-
tiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin 
odağı haline geldiğini delillerle ortaya koydu-
ğumuzu bildirdik” dedi. n 7. sayfada

Gemlik’te tartıştığı ar-
kadaşını bıçaklayarak ölü-
müne neden olduğu iddia-
sıyla yargılanan sanığın 
müebbet hapisle cezalan-
dırılması talep edildi. Bursa 
4. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmaya tutuklu 
sanık Mustafa T. (44) ve 
taraf avukatları katıldı.  

n 3. sayfada
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Türk girişimciler  
dünya sahnesine çıktı

Meydan 
üzerine 
yeniden!
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TURSAB Güney Marmara BYK Başkanı 
Murat Saraçoğlu ve AK Parti Bursa Mil-
letvekili Mustafa Esgin, Bursalı turizmcilerle 
bir araya geldi. Yenişehir Havalimanı’nı 
daha işlevsel kılacaklarını söyleyen Esgin, 
“ulaşılabilir şehir” olmanın önemini vur-
gularken, yeni başlayacak Ortadoğu ve 
Balkan seferlerinin müjdesini verdi. 

TURİZMCİLERLE İSTİŞARE EDİLDİ 

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa 
Esgin yaptığı açıklamada, “Bursa sanayi, 
ekonomi, istihdam şehri, diğer taraftan 
önemli bir tarım merkezi, bir diğer taraftan 
da potansiyeli çok yüksek bir turizm şehri. 
Bu güne kadar turizm şehri olma ile ilgili 
süreci iyi değerlendirdiğimizi söyleyemeyiz. 
Bu noktada bugün gerçekten çok verimli 
bir toplantı gerçekleştirdik. TURSAB Güney 
Marmara Başkanımız Murat Saraçoğlu ve 
yönetim kuruluyla önemli bir istişare ger-
çekleştirdik. Bursa bir taraftan baktığımızda 
inanç tarihî ve kültür turizmi başlığını çok 
güçlü bir şekilde temsil eden bir şehir. 
Doğa turizminin çok önemli bir merkezi. 
Sağlık ve termal turizminde çok önemli 
bir potansiyeli var. ‘Bunları nasıl şehrin 
enerjisine dönüştürebiliriz?’ bu başlıkta ça-
lıştık. Bursa’nın kendi içerisinde yoğunla-
şabileceğimiz merkezleri ele aldık. Bir tarafta 
Uludağ, diğer tarafta Karacabey, Mustafa-
kemalpaşa’nın turizm zenginlikleri, aslında 
Türkiye ve dünya turizminin çok da iyi bil-
mediği keşfedilmeyi bekleyen turizm ha-
reketliliğini ele aldık” diye konuştu. 

ORTADOĞU VE BALKAN  
SEFERLERİ BAŞLAYACAK 

Ortadoğu ve Balkan ülkelerine başla-
yacak seferlerin müjdesini veren Esgin, “ 
Burada ‘ulaşılabilir bir şehir olmak’ başlığı 
çok önemli. Bu noktada Bursa Yenişehir 

Havalimanımızın daha işlevsel hâle gelmesi 
önemli bir gündem maddesiydi. Önümüz-
deki günlerde Bahreyn uçuşları başlıyor 
ve yine Umman Maskat uçuşları ile ilgili 
sürecimize devam edeceğiz. Mayıs haziran 
aylarında bu uçuşlar da başlayacak. Kuveyt, 
Katar ve Suudi Arabistan’dan uçuşların 
yapılması ile ilgili sıcak bir gündemimiz de 
olacak. İstişare ettiğimiz konuların başlık-
larından birisi bu. Bu noktada biz de tu-
rizmcilerin bu sürecine destek olacağız. 
Bunun son derece önemli olduğunu düşü-
nüyoruz, çünkü Bursa Arap destinasyo-
nunun Türkiye’de en çok bildiği ve gelmek 
istediği şehirlerin başında geliyor. Bunun 
yanı sıra Balkan uçuşları ile ilgili bir sürecimiz 
var. Bulgaristan uçuşları son derece önemli, 
Filibe, Varna, Sofya ve bu şehirlerin yanı 

sıra Üsküp, Priştine ve Saraybosna uçuşları 
öncelikli gündem maddelerimizden birisi. 
Burada bu uçuşları da anlamlı hâle getirecek 
turizm hareketliliğimiz, Bursa’nın turizm 
potansiyelini bundan sonraki süreçte en 
iyi şekilde değerlendirme gayreti içerisinde 
olacağız” şeklinde konuştu. 

“TÜRKİYE YÜZYILINA  
EN ÖNEMLİ KATKI  
SAĞLAYACAK ŞEHİR BURSA” 

Cumhuriyetin 100. yılında yeni Türkiye 
yüzyılı hedeflerinde Türkiye’ye en çok katkı 

sağlayacak şehrin Bursa olduğunu ifade 
eden Esgin, “Cumhuriyetimizin 100. yılına 
girdik. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği 
gibi yeni Türkiye yüzyılından bahsediyoruz. 
Bütün bu saydığım başlıklarla birlikte yeni 
Türkiye yüzyılına katkı sağlayacak en önemli 
şehrin de Bursa olduğunun bilincindeyiz. 
Bunun altyapısı ve süreci ile ilgili sivil 
toplum kuruluşlarımızdan, meslek odaları 
ve turizmcilerimizle birlikte çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

TURİZMCİLER 2023’DEN UMUTLU 

Bursa uluslararası turizmde yeni pa-
zarlar aradığını belirten TURSAB Güney 
Marmara BYK Başkanı Murat Saraçoğlu, 
“Balkan pazarı için ciddi çalışmalar yürü-
tüyoruz” dedi. Turizmcilerin 2023 yılından 

umutlu olduğunu dile getiren Başkan Sa-
raçoğlu, “2022 yılı Türkiye’de turizm açı-
sından çok başarılı geçti. Dünya üzerinde 
hareketlilik vardı, Türkiye’de bundan nasibini 
aldı. Bilhassa Bursa ve güney Marmara 
Bölgesi olarak, 2022’yi çok iyi bir şekilde 
kapattık. Şimdi önümüzde Cumhuriyeti-
mizin 100. yıldönümü olan 2023 senesi 
var ve sadece turizm değil bütün ekonomik 
değerler olarak hepimiz için özel bir sene. 
Biz de 2023 yılının turizm planlamasını 
yapmak üzere milletvekilimiz Mustafa 

Esgin ile beraber çeşitli istişarelerde bu-
lunduk. Bursa hem uluslararası hem de 
ulusal ve yerel olarak güçlü bir atağa kalkmış 
vaziyette. Uluslararası durumda oturmuş 
bir Arap ve Ortadoğu pazarımız var. Bununla 
beraber yeni pazar arayışları içerisindeyiz. 
Balkan pazarı ile ciddi çalışmalar yürütü-
yoruz. Burada milletvekilimiz üstün gayretler 
sarf ediyor, her konuda yardımcı oluyor. 
Ulusal olarak da Türkiye’nin her yerinden 
Bursa’ya daha çok turist gelmesi için, 
Bursa’yı daha ön plana çıkarmak için çalış-
malar yürütüyoruz. Bu bağlamda daha çok 
İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere bu 
üçgende ve bununla birlikte Kayseri, Konya, 
Trabzon üzerinden yurt içi pazarlama ağına 
yönelmiş vaziyetteyiz. Artık hafta sonları 
Bursa’da 200’e yakın tur otobüsleri göre-
bilmek mümkün. Bir takım altyapı sorun-
larımız var, bu konuda Büyükşehir Beledi-
yemiz bu konuda gayret sarf ediyor. Bu 
sorunlar da halledildiğinde daha çok turist 
sayısında daha çok artış göreceğiz. Yerel 
olarak da halkımızın turizme bakış açısını 
biraz daha pozitife çevirmek için, yani tu-
rizmin de bir gelir kaynağı olduğunu olarak 
göstermek için çalışıyoruz. Bu bağlamda 
kırsal turizm çok önemli, kırsal kalkınma 
hedefi içerisinde eko-turizm, hasat turizm 
dediğimiz başlıklar altında çalışmalar ya-
pıyoruz. Bu anlamda Karacabey, Mustafa-
kemalpaşa bölgesindeki turizm beldelerini 
önümüzdeki günlerde ziyaret edeceğiz. 
Yeni destinasyonlar çıkarmak için çaba sarf 
edeceğiz. Bununla ilgili milletvekilimiz 
Mustafa Esgin ile birlikte çalışmalar yürü-
tüyoruz. Dağ ilçeleri çok önemli, orada da 
çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek için 
çok umutluyuz. Geleceğin en büyük baş-
langıç noktası olarak da 2023 yılını görü-
yoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)

Esgin müjdeyi verdi, 
yeni seferler başlıyor
Esgin müjdeyi verdi, 
yeni seferler başlıyor
Esgin müjdeyi verdi, 
yeni seferler başlıyor

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 
TURSAB Güney Marmara BYK Başkanı Murat 
Saraçoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, 
Bursalı turizmcilerin taleplerini dinledi. 

Turizmde “ulaşılabilir şehir” olmanın 
önemini vurgulayan Esgin, Yenişehir 
Havalimanı’nda yeni seferler 
başlayacağının müjdesini verdi.

Başkan Tanır, hava kirliliğine dikkati çekti ve uyardı:

“Sanayiciler bacalarına taktıkları 
filtreleri çalıştırsınlar”

Sanayicilere çağrıda bulunan 
Kestel Belediye Başkanı Önder 
Tanır, “Bacalara takılan filtrelerin 
çalıştırılmasını rica ediyorum. 
Görülen o ki, yaşamış olduğumuz 
kirliliğin önemli sebeplerinden 
bir tanesi, takılan filtrelerin ça-
lıştırılmaması ve bunların bakım-
larının yaptırılmamasıdır. Sana-
yicilerimiz, insanların temiz hava 
alma hakları konusunda kul hak-
kına girmesinler” dedi.

n 4. sayfada

“Siyasi kurgu 
yapıyorlar”

Bahçeli:
 bu kez  

esnafa müjde

Erdoğan’dan

n Haberi 6’da n Haberi 6’da

Arkadaş katiline  
müebbet istendi

“HDP, PKK’nın asker 
alma şubesi gibi çalışıyor”

BUÜ modern  
laboratuvarlarında 
bilim üretiyor
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Orhangazi’de bir kişi ölümü 
hatırlamak için hayattayken kendi 
mezarını yaptırdı. Her gün gidip 
kendi mezarındaki çiçekleri sulayan 
vatandaş en az bir saat kendi me-
zarının üzerinde yatıp vakit geçi-
riyor. 

Orhangazi’ye bağlı Narlıca Ma-
hallesi’nde ikamet eden evli 3 çocuk 
babası eski futbolcu Ali Aytekin 
(67) hayattayken kendi mezarını 
yaptı. Elleriyle inşaa ettiği meza-
rının üzerine çiçekler eken Aytekin, 
her gün sulamaya gittiği mezarının 
üzerine uzanıp ölümü hatırlıyor. 
Amacının herkese ölümü hatırlat-
mak olduğunu belirten Ali Aytekin 
gözşayları içerisinde “Ölüm var, 
ölüm” derken, “Bir gün kabristana 
geldim kim zengin kim fakir an-
lamadım. Bir gün gelecek biz de 
bu kabire gireceğiz. Yerin üzerini 
değil altını düşünmek lazım, her-
kesin ölüm aklına gelsin, herkese 
örnek olsun diye kendi mezarımı 
yaptım” diye konuştu. Kendi me-
zarının başına tabela da koyan Ali 
Aytekin, ‘Son durak. Mezarlığı zi-
yaret ettim. Kimin zengin kimin 
fakir olduğunu anlayamadım. An-
ladığım tek şey hepsi Fatiha bek-
liyor” yazdırdı. (İHA)

Tarihi ve kültürel miras çalışmalarında 
8500 yıllık Arkeopark’tan 2300 Bitinya 
surlarına, 700 yıllık Osmanlı eserlerinden 
Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği 
yapılara kadar hayata geçirdiği restoras-
yonlarla Bursa’yı açık hava müzesine 
dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, diğer 
taraftan geçmişle geleceği müzelerde bu-
luşturmaya devam ediyor. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Müzeler 
Şube Müdürlüğü bünyesin-
deki 10 müze, 6 türbe ve 
Zindankapı & Güncel Sanat 
Galerisi 2022 yılında ziya-
retçi akınına uğrarken, top-
lam 2 milyon 833 bin 97 
ziyaretçi müzeleri gezdi. 
UNESCO Dünya Mirası Lis-
tesi’nde yer alan Sultan Kül-
liyeleri, yerli ve yabancı 2 
milyonu aşkın ziyaretçi ile 
en fazla konuk ağırlayan 
mekanlar oldu. 

REKOR KENT MÜZESİ’NDE 
Geçtiğimiz yıl 19’uncu kuruluş yılını 

kutlayan Bursa Kent Müzesi, geçen yıl 

Nisan ayında açılan “Nazif’in Düğmeleri” 
başlıklı sergi ile merak uyandırdı. Bursa’da 
en fazla ziyaret edilen müze yine Kent 
Müzesi olurken, yıl boyunca 103 bin ki-
şinin ziyaret ettiği Bursa Kent Müze-
si’ndeki atölye çalışmalarına 4 bine yakın 
müze meraklısı katıldı. 

ZİNDANDA ZAMAN YOLCULUĞU 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tara-

fından restore edildikten sonra müze 
ve güncel sanat galerisi olarak ziyarete 
açılan Zindankapı, müze meraklılarının 
ilgiyle ziyaret ettiği mekanlar arasında 
yer oldu. Yeni diji-
tal teknolojilerin 
kullanıldığı Zin-
dankapı & Gün-
cel Sanat Galeri-

si, 2022 yı-
lında Küra-
tör Derya 
Yücel, Sanat-
çılar Deniz Sağ-
dıç, Hakan Yılmaz ve Ömer Kaleşi gibi 
önemli isimlere ve sergilerine ev sahipliği 

yaptı ve yıl boyunca 60 bin 766 ziya-
retçiyi ağırladı. 

KARAGÖZ’E BÜYÜK İLGİ 
Karagöz ve Hacivat gölge oyunu fi-

gürlerinin bulunduğu, pazartesi hariç 
hafta içi ve cumartesi günleri çocuklara 
yönelik gölge oyunlarının sergilendiği 
Karagöz Müzesi, geçtiğimiz yıl 86 bin 
867 ziyaretçiye ulaştı. Müzede, Karagöz 
ve Hacivat gölge oyunu yıl boyunca 453 
kez perdeye yansıdı ve 20 bin 601 seyirci, 
geleneksel Türk gölge oyununu izleme 
fırsatı buldu. 

ARKEOPARK KENTİ  
REKORUNU KIRDI 
Avrupa’nın en büyük 

tarih öncesi parkı un-

vanı-
na sahip Aktopraklık 
Höyük Arkeopark ve Açık 
Hava Müzesi ise 2022 yılında kendi 
rekorunu kırdı. Günümüzden 8.500 
yıl önceki döneme ait canlandırmaların 
bulunduğu Arkeopark, geçtiğimiz yıl 37 

bin 140 müze dostunu yaptığı etkinlikler 
ve atölyeler ile tarih öncesi yolculuğa çı-
kararak bir önceki yıla oranla ziyaretçi 
sayısını 10 bin artırdı. 

MÜZEDE HAYAT VAR 
Yıl boyunda pek çok farklı etkinlik 

ve atölye çalışmalarına da ev sahipliği 
yapan müzelerden, Merinos Tekstil 
ve Sanayi Müzesi, Bursa Vakıf Kültürü 
Müzesi ve Göç Tarihi Müzelerinin her 
biri 2022’de 54 bin 635’in üzerinde 
ziyaretçi sayısına ulaştı. Padişah Ab-
dülmecid için 19 gün gibi kısa sürede 
inşa edilen ve Atatürk’ün Bursa’daki 
ikametgahı olan Hünkâr Köşkü de 
müze meraklıları tarafından yoğun 

ilgi gördü. Müze, geçtiğimiz yıl 
37 bin 379 ziyaretçi sayısına 

ulaştı. Bursa Yaşam Kültürü 
Müzesi 17 bin 843, Mura-
diye Kur’an ve El Yazma-
ları Müzesi de 59 bin 908 
ziyaretçiyi ağırladı. 2022 

yılında Bursa Müze, 10 gün 
boyunca 10 farklı mekanda 
gerçekleştirilen Evvel Za-
man Masal Şenliği ile 100 
farklı “Türk Dünyası” an-
latısını 60 bin şehirliyle bu-
luşturdu. Bu yıl ikincisi dü-
zenlenen Arkeofest - Ar-
keoloji Festivali ile 15 bin, 
unutulmaya yüz tutmuş 
oyunların oynandığı Bursa 

Sokak Oyunları Şenliği de 40 bin 
katılımcı sayısına ulaştı. (İHA)

Bursa’da ulaşımdan altyapıya, tarihi 
mirastan çevreye kadar her alanda önemli 
yatırımları devreye alan Büyükşehir Be-
lediyesi, diğer taraftan vatandaşların be-
lediyeye erişimi önündeki tüm engelleri 
de ortadan kaldırdı. Halkla İlişkiler Şube 
Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren 
Alo 153, Beyaz Masa ve Santral perso-
nelleri, erişim sağlayan vatandaşların 
talep, öneri ve şikayetlerini ilgili birimlere 
yönlendirilerek, sorunlara kısa sürede 
çözüm üretildi. 

103 SANİYEDE 1 ÇAĞRI 
Telefon başında Bursalıların çağrı-

larını bekleyen ve 24 saat esasına göre 
çalışan 34 personel, vatandaşlardan 
2022 yılında gelen 313 bin 622 çağrıya 
cevap verdi. Geçen yıl günde 859, saatte 
ise 35 çağrı alan ekipler, yıl boyunca 
gelen aramalardan 124 bin 874’ü için 
talep oluşturdu. Oluşturulan talepler, 
ilgili birimlere yönlendirilirken; geri dö-

nüşlerle ilgili vatandaşlar da süreç hak-
kında bilgilendirildi. Oluşturulan talep-
lerin yüzde 74’ü vatandaş lehine olumlu 
sonuçlanırken, halen 6 bin 533 taleple 
ilgili süreç devam ediyor. 

MEMNUNİYETTE İLK SIRADA 
Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler 

ekibinin gösterdiği başarılı performans, 
düzenli olarak yapılan Kurum Dışı 
Memnuniyet Artışı Anketine de yansıdı. 
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
tarafından düzenli olarak yapılan an-
kette, kurum içindeki birimler arasında 
en fazla memnuniyet artışı halkla iliş-
kiler biriminde gözlendi. Halkla İlişkiler 
Şube Müdürlüğü, bir önceki yıla göre 
‘Talep Yöneticim Sürecinde’ yüzde 40’lık 
memnuniyet artışı sağlarken; Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, özveriyle çalışan birim perso-
nelini tebrik etti. Birim çalışanları ile 
birlikte 1’incilik pastasını kesen Başkan 
Aktaş, “Türkiye’nin en özel şehirlerin-
den birini yönetiyoruz. Doğumdan ölü-
me hayatın her alanında varız. Bu şehri 
markalaştırmak için elimizden gelen 
gayreti ortaya koyuyoruz. Hepimiz bir 
bütünün parçasıyız. Vatandaşlarımızın 
her türlü talebini ulaştırdığı ilk iletişim 
kanalı halkla ilişkiler personelimiz. 1 
yıl içinde gösterdikleri yüzde 40’lık 
memnuniyet artışına katkı veren, emeği 
olan tüm personelimize teşekkür edi-
yorum” dedi. (İHA)

Yıldırım Belediyesi, kısa film yapımını 
özendirmek ve genç sanatçıların gelişimine 
katkı sağlamak amacıyla Uludağ Kısa Film 
Yarışması’nın bu yıl ikincisine ev sahipliği 
yapıyor. Geçtiğimiz yıl ‘Korona Günlerinde 
İnsan Olmak’ temasıyla gerçekleştirilen Uludağ 
Kısa Film Yarışması’nın bu yıl teması ‘Göç’ 
oldu. Katılımcıların düşünce ve yaklaşımlarını 
sinema yoluyla aktarmasını hedefleyen 
Yıldırım Belediyesi, genç sinemacılara 
destek vererek Türkiye sinemasına yeni 
bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Jüri baş-
kanlığını Yazar, Yönetmen Derviş Zaim, 
jüri üyeliklerini Akademisyen Yazar 
Ali Sait Liman ve Yazar Nevzat Çalı-
kuşu’nun yürüttüğü kısa film ya-
rışmasının başvuruları sona erdi. 
85 projenin katıldığı yarışmanın 
değerlendirme sonuçları 14 
Ocak’ta Bursa Teknik Üniver-

sitesi Mimar Sinan Yerleşkesi’nde bulunan 
Turkuaz Salonu’nda düzenlenecek olan galada 
açıklanacak. Toplam 45 bin TL ödül verilecek 
yarışmanın 1’incisi 20 bin, 2’ncisi 15 bin, 
3’üncüsü 10 bin lira ile ödüllendirilecek.  Yıl-
dırım Belediyesi olarak sanata verdikleri 
önemi her fırsatta çeşitli etkinlikler, programlar 
ve projelerle yansıttıklarını belirten Yıldırım 
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Geçen sene 
ilkini gerçekleştirdiğimiz ve özellikle genç yö-
netmenlerin yoğun ilgi ve katılım gösterdikleri 
Uludağ Kısa Film Yarışması’nın bu sene ikin-
cisini gerçekleştiriyoruz. Göç ve göçün insan 
hayatına etkilerini konu alan kısa filmler, jü-

rimiz tarafından değerlendirildi. Göç ko-
nusunu sanatsal çerçeveden en etkili 
şekilde beyaz perdeye aktaran filmlerden 
dereceye girenler cumartesi günü düzen-

leyeceğimiz galada ödüllendirilecek. 
Türkiye sinemasının gelişmesine 

katkı sağlamak, genç sinema-
cıları desteklemek amacıyla bu 
yıl ikincisini düzenlediğimiz 
Uludağ Kısa Film Yarışması ödül 
törenine tüm sinemaseverleri 
bekliyoruz” dedi. (Bülten)

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Ko-
rosu yeni yılın ilk konserinde, izleyicileri 
Anadolu’nun farklı yörelerinden söyledikleri 
türkülerle keyifli bir yolculuğa çıkardı. 

Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 
2023 yılının ilk günlerinde Nazım Hikmet 
Kültürevi’nde yeni yıl özel konseri verdi. Türkü 
sevenlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, farklı 
yörelerden türküleri seslendiren koro ve solo 
performanslar büyük beğeni topladı. Şef Yaşar 
Kemal Alim yönetimindeki Türk Halk Müziği 
Korosu, “Devrent Deresi”, “Kahve Koydum 
Fincana”, “Gam Elinden Benim Zülfü Siyahım” 
ve “Kırmızı Buğday” gibi çeşitli yörelere ait 

türküleri seslendirdiği konserde alkış aldı. Tür-
külerle Anadolu’nun dört bir köşesini dolaşan 
izleyiciler de büyük bir keyifle türkülere eşlik 
etti. Konserin sonunda Şef Yaşar Kemal Alim’e 
çiçek vererek kutlayan Nilüfer Belediye Başkan 
Yardımcısı Zafer Yıldız, “Türkülerimizle kâh 
hüzünlenerek, kâh eğlenerek çok güzel bir 
akşam geçirdik. Adeta türkülerle Anadolu’yu 
karış karış gezdik. Emeği geçen tüm arkadaşlara 
teşekkür ederim” dedi. Nilüfer Belediyesi’nin 
sanatın ve sanatçının her zaman yanında ol-
duğunu belirten Şef Yaşar Kemal Alim ise, 
desteği nedeniyle Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem’e teşekkür etti. (İHA)

  
3 milyon kişi ziyaret ettiTarih başkenti Bursa’da 

geçmişle geleceğin buluşma 
noktası olan Büyükşehir 
Belediyesi bünyesindeki 
müze, sultan külliyeleri ve 
türbeler, 2022 yılında 3 
milyona yakın ziyaretçiyi 
zamanda yolculuğa çıkardı.

Her 103 saniyede 1 çağrıya 
cevap verildiBursalıların Büyükşehir Belediyesi 

ile en kolay bağlantı noktası olan 
Alo 153, Santral ve Beyaz Masa 
birimleri, her 103 saniyede 1 gelen 
çağrılara cevap vererek 
Bursalıların takdirini kazandı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Kurum Dışı 
Memnuniyet Artışında bir önceki 
yıla göre yüzde 40’lık iyileşmenin 
gözlendiği Halkla İlişkiler Şube 
Müdürlüğü personelini tebrik etti.

Yıldırım Belediyesi, 2. Uludağ 
Kısa Film Yarışması 
kazananlarını 14 Ocak’ta 
Bursa Teknik Üniversitesi’nde 
düzenleyeceği gala ile 
açıklayacak.

Uludağ Kısa Film Yarışması’nda 
ödül heyecanı

Nilüfer’de türküler geçidi!

Gençlik evi 
ilgi görüyor

Nilüfer Belediyesi’nin, genç-
lerin kullanımına yönelik düzen-
leyerek hizmete açtığı Nilüfer 
Gençlik Evi, büyük ilgi görüyor. 
Nilüfer’deki gençlerin buluşma 
adresi haline gelen Gençlik Evi, 
son bir ayda yaklaşık 3 bin kişiyi 
ağırladı. 

Nilüfer Belediyesi’nin 2020 
yılında yeniden düzenleyerek Gö-
rükle’de hizmete sunduğu Nilüfer 
Gençlik Evi, gençlerin buluşma 
noktası haline geldi. 15-29 yaş 
aralığındaki gençlerin kullanımına 
açık olan Nilüfer Gençlik Evi, 
Aralık ayında 2 bin 782 genci 
ağırladı. Özellikle üniversite gen-
çliği ve öğrenci topluluklarının 
aktif olarak kullandığı tesis, zi-
yaretçilerine toplantı, etkinlik ve 
ders çalışma alanlarıyla zamanı 
verimli kullanmaları için imkan 
sağlıyor. Her gün saat 24.00’e ka-
dar öğrencilere yönelik hizmet 
veren merkez, sınav dönemle-
rinde ise öğrencilere ders çalışma 
olanağı sağlamak için 24 saat bo-
yunca açık kalıyor. Son bir ayda 
2 bini aşkın öğrencinin ders ça-
lışmak için ziyaret ettiği Nilüfer 
Gençlik Evi’nde 23 farklı öğrenci 
topluluğu 43 etkinlikte 750 genci 
konuk etti. Merkezde çalışmala-
rını sürdüren öğrenciler sunduğu 
imkandan dolayı Nilüfer Beledi-
yesi’ne teşekkür ederek, uygula-
manın örnek olmasını diledi. Fi-
ziki şartları gereği ders çalışma 
noktasında Nilüfer Gençlik 
Evi’nin ayrı bir motivasyon sağ-
ladığını belirten öğrenciler, bu 
mekanın kendilerine hem sos-
yalleşme, hem de ders çalışma 
olanağı sağladığını dile getirdiler. 
Ekonomik olarak zor günler ya-
şanan günümüzde öğrenci top-
luluklarına da çalışmak için me-
kan olanağı sağlanmasının öne-
mine dikkat çeken gençler, ken-
dilerini geliştirmeye yönelik pro-
jelerin içerisinde bulundukları 
için mutlu olduklarını da sözlerine 
ekledi. (İHA)

Kendi mezarını  
yaptıdı, her gün gidip 
üzerinde yatıyor



Türkiye’de her şeyi bahane göste-
rerek zam yapan marketinden berbe-
rine, manavından kasabına kadar her-
kesi karşısına alan Bursalı esnaf, sattığı 
ucuz ekmekle vatandaşın dua ve tak-
dirini kazanmaya devam ediyor. Mus-
tafakemalpaşa ilçesinde 40 yıllık fırın-
cılık yapan Kazım Balaban, ucuz ekmek 
satarak vatandaşların gönlüne taht 
kurdu. 800 gram ekmeği 7,5 liradan 
satan Balaban, vatandaşlara ucuz ekmek 
sunup her gelen müşterinin hayır dua-
sını alıyor. Günde 3 bine yakın ekmek 

satılırken, bazı saatlerde uzun kuyruklar 
oluşuyor. Eskiden olduğu gibi yine ek-
meği ucuza satmaya devam ettiklerini 
belirten Balaban Fırın Müdürü Galip 
Demirel, “Bu zor dönemde halkımızın 
yanında olmaya çalışıyoruz. Şu an biz 
büyükşehirlerin sattığı halk ekmekle-
rinden bile ucuza ekmek satıyoruz. 
800 gram ekmeği 7,5 liradan vatanda-
şımıza sunuyoruz. Bizde aracı yok. Biz 
halkın kendisine ürettiğimiz ekmeği 
veriyoruz. Devam eden dava sürecimiz 
var. Şu an Yargıtay’da görülüyor. Ucuz 
ekmek sattığımız için bizi dava ettiler. 
Ama biz ucuz ekmek satmaya ve hal-
kımızın yanında olmaya devam edece-
ğiz. Piyasanın altında satıyoruz. Bundan 
da zarar değil, kar da ediyoruz. Kar et-
tiğimizi, haksız rekabet etmediğimizi 
de belgeleriyle ispat ettik” diye konuştu. 
Ekmek almak için kuyruğa giren va-
tandaşlar ise, “Bu fırının fiyat politi-
kasını çok güzel buluyoruz. Yıllardan 
beri buradan ucuz ekmek alıyoruz. Te-
şekkür ederiz. Bunun gibi birkaç tane 
daha fırın olsa çok güzel olur. İnsanlar 
pahalı almazlar” dedi. (İHA)

Türkiye her gün market 
raflarındaki fiyatlar artış 
gösterirken, o fırın ‘ucuz 
ekmek satıyor’ diye açılan 
davanın Yargıtay’dan gelecek 
sonucunu bekliyor. 800 gram 
ekmeği 7,5 liraya alan 
vatandaş ise fırın sahibine dua 
ediyor. Her gün binlerce 
kişinin akın ettiği fırında 
ekmekler diğer satıcıların yarı 
fiyatına satılıyor ve zaman 
zaman kuyruk oluşuyor.
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

12/8

11/9

8/7

13/10
13/11

13/10

8/6

14/7

10/6
13/8

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:49
08:19
13:16
15:43
18:04
19:28

BURSA
ÇARŞAMBA

12/8

CUMA

10/6

PERŞEMBE

13/6

13/6 İMSAK İYE

Bursa merkezli 5 ilde yapılan 
operasyonda uyuşturucu ticareti 
yaptıkları belirlenen 33 kişi gözaltına 
alındı. Şüpheli şahısların uyuştucudan 
elde ettiği gelirle satın aldıkları be-
lirlenen milyonlarca lira değerinde 
14 ev, 12 araç 2 arsa 1 tarla ile 366 
bin 855 TL’ye el konuldu. İnegöl 
Cumhuriyet Başsavcılığıkoordine-
sinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü tarafından “Suç İşlemek 
Amacıyla Örgüt Kurmak”, “Örgüte 
Üye Olmak”, “Örgüt Dahilinde Uyuş-
turucu veya Uyarıcı Madde Ticareti 
Yapmak” ve TCK 282. maddesinde 
belirtilen “Suçtan Kaynaklanan Mal 
Varlığını Aklama” suçuna ilişkin İne-
göl merkezli olarak başlatılan ve 
Bursa, İzmir, Kocaeli, Adana ve Bingöl 
olmak üzere 5 ayrı ilde, 26 ayrı 
adreste yapılan eş zamanlı operas-
yonlarda birbiri ile bağlantılı 33 şüp-
heli gözaltına alındı. Yapılan planlı 
operasyonda uyuşturucu baronları-
nın uyuşturucu ticaretinden elde et-
tikleri gelirle aldıkları tespit edilen 
14 adet ev, 12 adet araç, 2 adet arsa, 
1 adet tarla ile 366 bin 855 TL’ye el 
konuldu. Bursa’ya getirildikten sonra 
sorguları tamamlanan 33 şahıs hak-
kında TCK 282. Uyuşturucu veya 
Uyarıcı Madde Ticaretinden Elde 
Edilen Suç Gelirlerini Aklama su-
çundan yürütülen adli tahkikatın 
devam ettiği bildirildi. (İHA)

Nilüfer ’e bağlı 
29 Ekim Mahalle-
si Özlüce ve Yü-
züncüyıl Metro 
İstasyonlarının et-
rafından bulunan 3 
ayrı eve giren hırsızlar 
güvenlik kameralarına yaka-
landı. Güvenlik kameralarına yan-
sıyan hırsızların önce etrafı kolaçan 
ettikten sonra su borularından yu-

karı tırmandığı görüldü. Ev sahip-
lerinin ihbarı üzerine Asayiş Şube 
Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik 
Büro Amirliği ekipleri harekete geç-
ti. Yaklaşık 150 güvenlik kamerasını 

inceleyen ekipler hırsızların 
kimliklerini belirleye-

rek arama çalışması 
başlattı. Şüpheli-
lerin (19) H.S. ve 
(17) Y.E.T. oldu-

ğunu belirleyen 
ekipler Yıldırım il-

çesi Arabayatağı Metro 
İstasyonu civarında yakala-

yarak gözaltına aldı. Adliyeye çı-
karılan iki şüpheli tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. (İHA)

Bursa’da balık tutmak için evden 
çıkan ve kendisinden 12 saat boyunca 
haber alınamayan kişi, Uludağ’ın etek-
lerindeki ormanlık alanda polis ekipleri 
tarafından ayağı kırık şekilde bulundu. 
Polisin yanısıra AFAD ve 112 ekiplerinin 
seferber olduğu 43 yaşındaki Mustafa 
Çetin hastaneye kaldırıldı 

Yıldırım’daki olay Balaban Mahalle-
si’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, önceki gece saat 00.00 sıralarında 
Uludağ’ın eteklerinde bulunan Balaban 
Şelalesi ve deresine balık tutmaya giden 
Mustafa Çetin’den (43) ailesi yaklaşık 
12 saat boyunca haber alamadı. Aile du-
rumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdi. 
Sinyal çalışması ve ailenin tarif ettiği 

bölgede arama çalışması yapan ekipler, 
yaralanmış şekilde yerde yatan Mustafa 
Çetin ile karşılaştı. Çetin, düşerek mahsur 
kaldığı yerde ilk müdahalesinin yapıl-
masının ardından polis ve AFAD ekipleri 
tarafından ambulansın bulunduğu alana 
indirildi. Çetin tedavisi yapılmak üzere 
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Balık tutmak için çı-
kan Çetin’in düşerek ayağını kırdığı ve 
yüzünün çeşitli yerlerinde kanamalar 
nedeniyle mahsur kaldığı öğrenildi. Mus-
tafa Çetin’in telefonun çekmemesi ne-
deniyle ailesine ulaşamadığı ve haber 
veremediği belirtildi. Mustafa Çetin’in 
sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, 
konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)

Osmangazi’deki olay Hamitler Ma-
hallesi Hamidiye caddesi üzerinde bu-
lunan bir cep telefonu mağazasında 
meydana geldi. İş yerinin güvenlik ka-
merasına yansıyan görüntülerde elinde 
çekiç bulunan hırsız vitrinin camını 
çekiçle kırdı. Daha sonra elinde bulunan 

poşete vitrindeki cep telefonlarını dol-
durup hızla bölgeden uzaklaştı. Sabah 
dükkanı açmaya gelen iş yeri sahibi 
camın kırık ve telefonlarının yerinde 
olmadığını görünce 112 acil çağrı mer-
kezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine 
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hır-
sızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği 
ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera-
larını incelemeye alan ekipler şüphelinin 
eşkaini belirleyerek arama çalışması 
başlattı. 13 adet suç kaydı bulunan 
(23) M.E.T. çaldığı telefonlarla birlikte 
yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye 
çıkarılan şüpheli tutuklanarak ceza 
evine gönderildi. (İHA)

Arkadaş katiline 
müebbet istendi 
Arkadaş katiline 
müebbet istendi 

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya tutuklu sanık Mustafa T. 
(44) ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme 
başkanı, maktul Taner Durgut’un babası 
Osman Durgut’un beyanının alındığını 
ve davaya katılmasına karar verildiğini 
belirtti. Esas hakkındaki mütalaasını 
açıklayan savcı, sanığın “kasten öldürme” 
suçundan müebbet hapisle cezalandırıl-
masını istedi. Sanık ve avukatının mü-
talaaya karşı süre talebini kabul eden 
mahkeme heyeti, Mustafa T’nin tutuk-

luluğunun devamına karar vererek du-
ruşmayı erteledi. Gemlik’e bağlı Osma-
niye Mahallesi Sümer Sokak’ta geçen yıl 
ocak ayında bir evde Mustafa T. ile ar-
kadaşı Taner Durgut (45) arasında tar-
tışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dö-
nüşmesi üzerine Durgut bıçakla yara-
lanmıştı. Mustafa T’nin durumu bildir-
mesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekip-
leri sevk edilmiş ve Durgut’un öldüğü 
belirlenmişti. Gözaltına alınan katil zan-
lısı Mustafa T. tutuklanmıştı. (AA)

Gemlik’te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak ölümüne 
neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın  
müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ucuz ekmek davası 
Yargıtay’da

Balık  
tutmaya 
gitti az 
daha  
ölüyordu

Balkona tırmanan  
hırsızlar yakayı ele verdi

Bursa’da evlere balkondan 
tırmanarak giren hırsızlar 
kameralara yansıdı. Bursa 
polisi tarafından yakalanan 
hırsızlar tutuklandı.

Bursa’da bir cep telefonu 
mağazısının camını çekiçle kırıp 
içeri giren ve 100 bin lira 
değerinde cep telefonu çalan 
şüpheli polis ekipleri tarafından 
kısa sürede çaldıklarıları 
telefonlarla bilikte yakalandı.

Yüzbinlik soygun kameraya takıldı

Yanık kokusu 
hastaneyi  
alarma geçirdi

Bursa’da, bir hastanenin ek bi-
nasındaki kablolardan yanık kokusu 
gelmesi üzerine tedbir amacıyla acil 
servisteki hasta muayeneleri bir sü-
reliğine durduruldu. 

Alınan bilgiye göre, Bursa Yüksek 
İhtisas Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nin Osmangazi ek binasının ta-
vanındaki kablolardan yanık kokusu 
geldiğini fark eden görevliler durumu 
112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 
Bunun üzerine sevk edilen itfaiye 
ekipleri hastanede incelemelerde bu-
lundu. Ekiplerin incelemeleri sıra-
sında acil servisteki hastalar dışarı 
çıkarıldı. İtfaiye görevlileri yaptıkları 
çalışmada herhangi bir yangına rast-
lamadı. Yaklaşık 1saat süren kont-
rolün ardından hastanede yeniden 
hasta kabulüne başlandı. (İHA)

Lodos İznik’te  
yıkıp geçti

İznik’te kuvvetli lodos nedeniyle 
bazı araçlar ve binaların çatıları zarar 
gördü. Selçuk Mahallesi’nde kuvvetli 
lodosta bir binanın dış cephe kapla-
masından kopan parçalar, sokakta 
park halindeki otomobilin üzerine 
düşerek hasara yol açtı. Mustafa Ke-
mal Paşa Mahallesi ve Lefke Kapı 
mevkilerinde de bir bina ve kafeter-
yanın çatısında zarar oluştu. Eşref-
zade Mahallesi’nde bir binanın üze-
rinden güneş enerjisi panelleri, bir 
otomobilin üzerine düştü. İznik Be-
lediyesine bağlı ekipler, çatılardan 
kopan parçaların temizlenmesi için 
çalışma başlattı. (AA)

Uyuşturucu  
baronlarına baskın!
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Osmangazi Belediyesi’nin mil-

yonlarca lira kamulaştırma yaptık-
tan sonra meydan yapacağım diye 
yola çıkıp gelinen noktada daha 
modern bir göçmen pazarına dön-
üştürdüğü alanla ilgili tartışmalar 
devam ediyor.  

Binalar yükseldikçe çirkinliği da 
her gün daha net ortaya çıkan mey-
danımsı alanla ilgili konu geçtiği-
miz günlerde Osmangazi Belediye 
Meclisi’ne geliyor. Sefa Yılmaz, 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum’un kendisine 
ticari alanları çıkartın demesine 
rağmen neden bunun uygulanma-
dığını soruyor.  

Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Bakan Ku-
rum’un kendisine böyle bir tali-
mat vermediğini söylüyor. Oysa 
bu talimatı verdiğinde teke tek 

değiller ve duyan onlarca kişi var. 
Mustafa Dündar’ın işine gelme-
miş anlaşılan.  

Oysa aynı şeyi Hisar Bölgesi’yle 
ilgili de biliyoruz ki Bakan Murat 
Kurum, Hisar’ın Hanlar Bölgesi 
projesini de kapsayacak bütüncül 
bir proje olarak ele alınmasını ve 
bunun Büyükşehir eliyle yapılması 
talimatını veriyor. Dahası bölgenin 
planları da hazır durumda olmasına 
rağmen hala Mustafa Dündar, Hi-
sar’la ilgili algı yürütmeye çalışıyor.  

Osmangazi’deki meydan konu-

suna tekrar dönelim. Bir çok kez 
buradan yazdık… AK Partililer gel-
diğinde biz meydanı cami için yapı-
yoruz o derece mühim cami bizim 
için diyen ve ekibine de bu propa-
gandayı yaptıran Dündar, muhale-
fete ve sol kesime sevimli 
görünmek için bu projenin adını 
kamuoyu önünde anmıyor bile.  

Soralım.  
Proje kapsamında artık ekono-

mik ömrünü tamamlamış olan ca-
minin yıkalarak yeni bir proje ile 
yapılmasıyla ilgili bir çalışmanız var 
mı?  

Devam edelim.  
Bugün gelinen noktada Osman-

gazi Meydanı diye anlatılan alan 
Bursa-Ankara yolundan bakılınca 
görünmüyor bile. Katlı yapılıp ça-
tıyla sivrildiği için devasa bir kütle 
olarak tüm çirkinliği ile kentin tam 
orta yerinde duruyor. Heyhat her 
konuya el atan akademik odalar 
suskun, kamuoyu suskun. Siyaset 
suskun.  

Daha enteresan bir durum var. 
Bursa’da işlerin nasıl ve neye göre 
yürüdüğüne dair. Çok değil 3 
dönem önce rahmetli Hikmet 
Şahin döneminde inşa edilen Kent 
Meydanı AVM konusunda Cavit 
Çağlar’ın Olay Medyası aylarca 
yayın yaptı.  

Hikmet Şahin’i yerden yere 
vurdu. Bakın Kent Meydanı 
AVM’nin önündeki meydan bile 
Osmangazi’nin meydan dediği yer-
den çok daha büyük oysa.  

Aynı Çağlar’ın aynı Olay’ı ise 
eleştiri bile sayılmayacak iki cümle 
kurdu diye gazetecisi işten kovdu. 
Orası meydan değil de burası mey-
dan mı şimdi?  

Mevzu o değil. Birincisi Cavit 
Çağlar da bir süre anladığımız ka-
darıyla Mustafa Dündar’ın Büyük-
şehir Belediye Başkanı olacağına 
inanmış. Dündar, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olursa Sifaş ve Polylen 
arazilerinde hayalini kurduğu kule-
leri dikmenin hayaliyle değil bir ga-

zeteci, tüm Olay’ı bile kovabilir.  
İkinci önemli nokta ise Çağlar’la 

Dündar’ın hemşehri olmaları. Yani 
Batı Trakya dayanışması. Hikmet 
Şahin’e gelince tü-kaka, Dündar ya-
pınca meydanı gezip metiyeler dizi-
yor Cavit Ağa.  

Ne  yazık ki yıllarca rant ve ser-
maye odakları Bursa’da her istedik-
lerini yaptılar. Tavuk çiftliklerinin 
olduğu tarım arazileri dandik belde 
belediye meclislerinde kulelerin ya-
pıldığı imar kıyaklarıyla bu odak-
lara verildi. Bir gelenek oluştu 
böylece. Bu rant ve sermaye odak-
ları ne isterse emir telakki etti siya-
set ve bürokrasi. Adamlar da alıştı 
tabi her istediklerinin olmasına.  

Neyse son bir bilgiyle tamamla-
yalım yazımızı. Cavit Çağlar’ın ga-
zetesinin manşetinden yayınlanan 
bir demeci vardı. Bursa’ya üniver-
site yapacağım Bademli’deki arazi 
kampüs olacak diye. Bir inşaat şir-
ketiyle anlaşmış. Ama üniversite 
yapmıyor o kadarını söyleyeyim.

Meydan üzerine 
yeniden! 

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Hizmetlerin gerçekleşmesi, medeni-
yetimizin gelişmesi açısından gazetecilik 
mesleğinin yerel yönetimler kadar önemli 
olduğuna değinen Kestel Belediye Başkanı 
Önder Tanır, gazetecilik mesleğini yapan 
tüm çalışanları emeklerinden dolayı kut-
ladı. Kestel Belediyesi’nin yapmış olduğu 
çalışmalara da değinen Başkan Tanır, 
“Türkiye’nin en ucuz ekmeğini ilçe halkıyla 
buluşturuyoruz. Buluşturmaya da devam 
edeceğiz. Buna sosyal bir halka olarak 
buğdayımızı yetiştirme projesini ekledik. 
Geldiğimiz noktada bin 300 dönüm hedef 
koymuştuk. Bin 50 dönümü yakaladık. 
Tohumları toprakla buluşturduk. Bazı 
arazileri kiralayarak, yaptığımız çalışmada 
ekmeğimizin buğdayını kendimiz ürete-
ceğiz” dedi. 

“KESTEL 23 NİSAN’DA  
MEYDANINA KAVUŞUYOR” 
Kestel ilçesinin merkezine meydan 

projesinin 23 Nisan tarihinde hizmete 
açılacağının müjdesini veren Başkan Tanır, 

“7 bin metre kare alanda yapılacak projede, 
yerin altında 330 araçlık otopark, festival 
alanı, akıllı teknoloji aydınlatma ve sulama 
sistemiyle zamana meydan okuyacaktır. 
En büyük bütçeli projelerimizden bir ta-
nesidir. Kaba inşaatını bitirdik. İnce işçiliği 
kaldı. Hayatın en yoğun yaşandığı kent 
meydanında kültür sanat ve faaliyetlerin 
olduğu bir alana sahip olacağız. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 
birlikte açmayı hedefliyoruz. Ocak ayının 
sonu itibariyle otoparkını kullanacağız” 
diye konuştu. 

“ÇOCUKLARA HAYVAN  
SEVGİSİNİ AŞILAYACAĞIZ” 
Bursa’nın en modern barınaklarından 

bir tanesini hayata geçirmenin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını belirten Tanır, “2 etap 
olarak biz bunu projelendirmiştik. Birinci 
etabı kullanılmaya başlandı. Zeminden 
ısıtmalı olan merkezde can dostlarımızı 
dışarıdan alıp tedavisi tamamlandıktan 
sonra doğal yaşam alanlarına bıraktığımız 
geniş bir mekanı ilimize kazandırdık. İçe-
risinde ayrıca, çocuklarımızın hayvan sev-
gisini aşılamak adına konferans salonun-

dan, klinik ve otel bulunacak” dedi. 
“SANAYİCİLER LÜTFEN  
BACALARINDAKİ  
FİLTRELERİ ÇALIŞTIRSIN” 
Kestel ilçesinden 4 tane sanayi bölgesi 

olduğunu belirten Başkan Önder Tanır, 
“Bunlardan 3’ü organize, bir tanesi ise 
belediyemize bağlı bir sanayi bölgemiz 
var. 500’e yakın farklı uğraş alanları içe-
risinde ekonomimize ciddi katkı sağlayan, 
ihracat gerçekleştiren, istihdam sağlayan 
bölgelerimize sahibiz. Ancak madalyonun 
diğer yüzünde de, başta su kirliliği olmak 
üzere havamız kirlenmektedir. Bununla 
alakalı başta tekstil fabrikalarının baca-
larından çıkan yağ atıklarının atmosfere 
karışmasına yönelik kirlilikle mücadelemiz 
devam ediyor. Özellikle bu tekstil fabri-
kalarının bacalarına takılması gereken 
filtre işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. 
Ancak, sanayicilerimize çağrıda bulunmak 
istiyorum. Takılan filtrelerin çalıştırılmasını 
rica ediyorum. Görülen o ki, yaşamış ol-
duğumuz kirliliğin önemli sebeplerinden 
bir tanesi, takılan filtrelerin çalıştırılma-
ması ve bunların bakımlarının yaptırıl-

mamasıdır. Sanayicilerimiz, insanların te-
miz hava alma hakları konusunda kul 
hakkına girmesinler” dedi. 

“BİZ GEREKEN  
DENETLEMELERİ SAĞLIYORUZ” 
Yerel ilçe ve büyükşehir belediyesi ola-

rak sanayicilere ceza yazma yetkilerinin 
olmadığını belirten Tanır, “Bu denetle-
meyeceğimiz veya denetlemediğimiz an-
lamına gelmez. Biz ilgili zabıta ve çevre 
müdürlüğü ekiplerimiz havayı veya suyu 
kirleten kim olursa olsun tespitini sağlıyor. 
Bununla alakalı fotoğraf veya video ile 
kayıt altına almaktadırlar. Bunu da çevre 
şehircilik il müdürlüğüne iletiyoruz. Çevre 
kirliliği bu bölgede gerçekten sorun diye-
bileceğimiz noktaya geldi. Biz asla sanayiye 
karşı değiliz. Mevcut sanayicilerin mo-
dernleştirilmesi gerekiyor. İlçemizde bu-
lunan 1 nolu sanayi bölgesinin kentsel 
dönüşüm mantığı adı altında derlenip 
toparlanıp buradan taşınması gerekiyor. 
Soğuksu bölgesinde sanayici arkadaşla-
rımızın bir takım planları var. TOKİ ile 
kontakta oldukları bir süreç var. Bunu 
destekliyoruz” dedi. (İHA)

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. 
Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun 
Yılmaz ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu 
ile birlikte Mühendislik Fakültesi bün-
yesinde hizmet veren tüm laboratu-
varları ziyaret etti. Fakülte Dekanı Prof. 
Dr. Akın Burak Etemoğlu ve akade-
misyenlerin de eşlik ettiği ziyarette, 
devam eden çalışmalar ve talepler ko-
nusunda görüş alışverişi yapıldı. 

BAŞARI MOTİVASYON  
GEREKTİRİR 

BUÜ Mühendislik Fa-
kültesi’ne ait tüm bö-
lümlerdeki labora-
tuvarları tek tek 
gezen ve görevli 
personel ile görü-
şen Rektör Prof. Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz, 
daha güçlü bir akademik 
ve bilimsel altyapının oluşturul-

ması adına çalışmayı sürdürdüklerini 
vurguladı. Fakülte yönetimleri ve aka-

demisyenler ile sıkı bir iletişim 
ağı kurduklarını aktaran 

Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz, “Yakaladı-
ğımız sinerji saye-
sinde huzurlu bir 
çalışma ortamı 

oluştu. Bu da aka-
demik personelimizin 

kendilerini daha fazla bi-
limsel çalışmalara yönlendirmesine ve-

sile oluyor. Araştırma Üniversiteleri 
arasında yer alıyoruz. Bu sorumluluk 
ile hareket etmek ve kendimizi üst se-
viyelerde tutabilmek için ana hedefle-
rimizden kopmadan çalışmaya devam 
etmeliyiz. Akademisyenlerimize de bu 
anlamda elimizden gelen her türlü des-
teği veriyoruz. Hep birlikte çalışacak, 
hep birlikte Üniversitemizi hak ettiği 
yerlerde tutacağız” diye konuştu. Rektör 
Kılavuz, yapılan ziyaretlerde akade-
misyen ve araştırma görevlilerinden 
gelen talepleri de dinledi. (İHA)

Gürsu’nun hava kalitesi anlık ola-
rak ölçülerek, artık vatandaşlar tara-
fından da anlık görünür hale geldi. 

Ülke genelinde bulunan 365 adet 
Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu arasında 
yer alan Gürsu Hava Kalitesi Ölçüm 
İstasyonu sayesinde, ilçenin hava ka-
litesi anlık olarak ölçülerek ilçe halkının 
bilgisine sunuluyor. Bir sene önce ku-
rulan ve teknik altyapı süreçleri ta-
mamlanan Gürsu Hava Ölçüm İstas-
yonu’nun verileri mobil olarak göste-
rilmeye başlandı. Artan nüfus yoğun-
luğu, kömür kullanan vatandaş veya 
sanayi kuruluşlarının bulunması do-
layısıyla merkez üzerinde kısmi zamanlı 
kirli hava tabakası oluşması nedeniyle, 
kentin hava kalitesinin ölçülmesi ve 
gerekli tedbirlerin alınması amacıyla 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı’nca başlatılan uygulamayla, 
Gürsu’nun hava kalitesi değeri anlık 
takip ediliyor. Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, “Hepimizin sağlıklı hava 
şartlarında yaşamasını sağlamaya yö-
nelik önlemlerden biri olarak hizmete 
sunulan Gürsu Hava Kalitesi Ölçüm 
İstasyonu sayesinde, ilçemizin hava 
kalitesini ölçebiliyoruz. Hemşehrile-
rimiz ilgili link üzerinden, ilçemizin 
hava kalitesini 24 saat kontrol edebilme 
olanağı bulmakta” dedi. Gürsu Hava 
Kalitesi Ölçüm İstasyonu’nun verileri 
http://sim.csb.gov.tr/Services/AirQua-
lity web adresinden takip edilebiliniyor. 
Marmara Temiz Hava Bölge Müdür-
lüğü’ne bağlı, Bursa il genelinde bulunan 
8 adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyo-
nu’ndan biri olan Gürsu Hava Kalitesi 
Ölçüm İstasyonu, 7/24 çalışma esası 
ile hava kalitesini anlık ölçüyor. (İHA)

BUÜ modern laboratuvarlarında bilim üretiyor
Bursa Uludağ Üniversitesi 
(BUÜ), kurumun sahip olduğu 
tüm laboratuvar altyapılarını 
güçlendirmeye devam ediyor. 
Yatırım ve destekler sayesinde 
her geçen gün modernleşen 
birimlerde görev yapan 
akademisyenler de güçlü 
bilimsel çalışmalara imza atıyor.

Başkan Tanır, hava kirliliğine dikkati çekti ve uyardı:

“Sanayiciler bacalarına taktıkları 
filtreleri çalıştırsınlar”Sanayicilere çağrıda 

bulunan Kestel Belediye 
Başkanı Önder Tanır, 
“Bacalara takılan 
filtrelerin çalıştırılmasını 
rica ediyorum. Görülen o 
ki, yaşamış olduğumuz 
kirliliğin önemli 
sebeplerinden bir tanesi, 
takılan filtrelerin 
çalıştırılmaması ve 
bunların bakımlarının 
yaptırılmamasıdır. 
Sanayicilerimiz, insanların 
temiz hava alma hakları 
konusunda kul hakkına 
girmesinler” dedi.

Gürsu’nun  
havası 24 saat 
kontrol altında

Orhaneli’de yılın 
ilk muhtarlar 
toplantısı yapıldı

Orhaneli Belediye Başkanı Ali 
Aykurt, mahalle muhtarlarıyla bir 
araya geldi. Yıl boyunca düzenli 
olarak muhtarlar ile bir araya gelip 
talep ve önerilerini dinleyen Ay-
kurt, 2023’ün ilk toplantısını ger-
çekleştirdi. Aykurt, yaptığı açık-
lamada, “Kamu hizmetlerinin hızlı 
ve etkin yürütülüp, verimli çalış-
manın sağlanması noktasında 
muhtarlarımız bizim en yakın ça-
lışma arkadaşımız.” ifadesini kul-
landı. Belediye Başkanı Aykurt, 
yerel demokrasinin önemli bir 
parçası olan muhtarlarla uyumlu 
şekilde çalışıp güzel hizmetler or-
taya çıkardıklarını belirtti. (AA)
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı des-
teğiyle ABD’nin Las Vegas kentinde 
düzenlenen CES 2023 fuarına katılan 
52 teknoloji tabanlı girişim, dünyanın 
dört bir yanından gelen katılımcıların 
büyük ilgisini gördü. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Mustafa Varank, fuarda 
akıllı tarım uygulamalarından elek-
tronik atık yönetimi sistemlerine kadar 
pek çok alandaki fikirlerin inovatif gi-
rişimlere dönüştüğü ürünleri inceledi. 
Bakanlık olarak Turcorn 100 programı 
ve Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stra-
tejisi ile bu alanda yol haritasını be-
lirlediklerini anlatan Bakan Varank, 
“Verdiğimiz desteklerle Türkiye’den 
milyar dolar değerlemeye ulaşan yeni 
Turcornlar göreceğiz. Burada da dün-
yadan yatırım alan firmalar ve çok 
güzel fikirler var. Yürekten inanıyorum 
ki; bunlar da birer başarı hikayesine 
dönecek” dedi. 

İSTKA DESTEĞİ 
CES 2023’e katılmak üzere ABD’de 

bulunan Varank, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda faali-
yetlerini yürüten İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle fuara 
katılan Türk teknoloji girişimcilerinin 
bulunduğu İstanbul Pavilyonu’nda in-
celemelerde bulundu. 

TEK TEK İNCELEDİ 
52 standın tamamında inceleme-

lerde bulunarak Türk girişimcilerin 
geliştirdiği teknolojiler hakkında bilgi 
alan Varank’a, Türkiye’nin Washington 
Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Tür-
kiye’nin Los Angeles Başkonsolosu Si-
nan Kuzum, Kalkınma Ajansları Genel 
Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, İST-
KA Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, 
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekre-
teri Cahit Çelik, Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Se-
kreteri Zeki Durak ve İpekyolu Kal-
kınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri 
Burhan Akyılmaz da eşlik etti. Bakan 
Varank, CES’in dünyanın ne büyük 
elektronik fuarı olduğunu belirterek 
şunları söyledi: “Bu fuar, aynı zamanda 
dünyanın farklı köşelerinden yeni gi-
rişimlerin buluştuğu bir fuar. Bine ya-
kın start-up var burada. Kalkınma 
Ajanslarımızla, farklı hızlandırma prog-
ramı yürüten kurum ve kuruluşları-
mızla 52 start-up’ımızı buraya getirdik. 
Genç girişimcilerimiz ürünlerini gös-
teriyor, fikirlerini ortaya koyuyor, net-
work kuruyor, yatırımcılarla buluşuyor 
ve potansiyel müşterileriyle görüşü-
yorlar. Büyük bir heyecan, ilgi var. Biz 
bu girişimleri buraya getirebilmek için 
farklı destekler veriyoruz. Konaklama, 
ulaşım ve stant kurmak gibi destekler 
veriyoruz. Aynı zamanda Türkiye, İs-

tanbul platformu oluşturduk. Stant-
larını ücretsiz kurabiliyorlar, masrafla-
rını biz karşılıyoruz. Türk Hava Yolla-
rı’nın da ulaşım konusunda ciddi bir 
katkısı bulunuyor. İlgiden alakadan 
hepsi memnun. Tek tek hepsini ziyaret 
ettim. Neler düşündüklerini sor-
dum, fikirlerini dinledim. 
D e s te k l e r i m i z d e n 
memnunlar. Biz 
CES’i önemli bir 
platform olarak 
görüyoruz. Ba-
kanlık olarak 
da farklı ku-
rumlarımızla 
beraber bu 
fuara gelecek 
firmalar ımızı 
önümüzdeki dö-
nemde de destekle-
meye devam edeceğiz. 
Gelsinler, dünyaya açılsınlar 
ve ihracat yapsınlar istiyoruz.” 

“BÜYÜK İVME YAKALADIK” 
Türkiye’nin artık teknoloji altya-

pısını güçlendirdiğini söyleyen Varank, 
“Türkiye, son dönemde teknoloji ta-
banlı girişimcilikte büyük bir ivme ya-
kaladı. 2021’de Türkiye’den start-up’lar, 
1.6 milyar dolar dünyadan yatırım 
çekmeyi başardılar. 2022’de de bu ra-
kamı yakalayacağımızı görüyoruz. Biz 
biliyorsunuz Turcorn 100 Programını 
ilan ettik. Girişimcilik Stratejimizi ka-
muoyu ile paylaştık. Eğer Türkiye’yi 
katma değerli üretimle, sürdürülebilir 
bir ekonomi ile büyütmek istiyorsak 
bunun yolu girişimciliğe destek ver-
mekten geçiyor. Biz de bakanlık olarak 
Turcorn 100 programı ve girişimcilik 
stratejimizle aslında yol haritamızı 
belirledik. Girişimcilerimize verdiğimiz 

desteklerle Türkiye’den milyar dolar 
değerlemeye ulaşan yeni Turcornlar 
göreceğiz. Başarılı Türk girişimler gö-
receğiz. TOGG iki senedir CES’te boy 
gösteriyor. Bunun yanında girişimle-
rimizin de buraya gelmesini önemsi-

yoruz. Geçen sene 20’ye yakın 
start-up’ı buraya getir-

miştik. Bu sene 52 
rakamını gör-

dük. Bu raka-
mın artaca-
ğını görü-
yoruz. Ka-
dın giri-
şimciliğin 
de ön plana 

çıktığını gö-
rüyoruz. Fir-

maların hep-
sinde mutlaka bir 

kadın ortak görebi-
liyoruz. Sadece kadınların 

kurduğu girişimler var. 2 kadın giri-
şimcinin kurduğu sağlık alanındaki 
girişim, belki de fuarın en fazla ilgi 
çeken alanlarından bir tanesiydi. İlgi 
alakayı orada gördüğümüzde aslında 
hem Türkiye’deki girişimlerin başarı-
sından gurur duyduk hem de kadın 
girişimcilerin ne kadar etkili olabile-
ceğini gördük” ifadelerini kullandı. 
Fuara katılan Türk girişimlerden TheC-
lico’nun Kurucu Ortağı Büşra Alasya, 
uluslararası fuarların özellikle start-
up’ların desteğe en çok ihtiyacı duy-
duğu alanlar olduğunu belirterek İST-
KA’nın hem konaklama hem ulaşım 
desteğiyle birlikte fuara katıldıklarını 
söyledi. 

ELEKTRONİK ATIK YÖNETİMİ 
Köstebek Kurucu Ortağı Müge Bal-

tacı, Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 

elektronik atık yönetimi dijital altyapısı 
olduklarını ifade ederek hem diğer ül-
kelerin kendi alanlarında start-up’larını 
görmek, hem de elektronik atık paza-
rını tanımak açısından fuara katılma-
larının önemli olduğuna işaret etti. 

ŞEHİRLİLER İÇİN  
AKILLI BAHÇELER 
Vahaa Kurucu Ortağı Nehir Boya-

cıoğlu, yatırımcı ve müşteri görüşmeleri 
yaptıklarını kaydederek şehirli insan-
ların kendi evlerinde kendi yiyeceklerini 
yetiştirmeleri için tasarlanmış nesne-
lerin interneti teknolojisi ve topraksız 
tarım tekniği karışımı akıllı bahçeler 
geliştirdiklerini söyledi. 

İNOVATİF GİRİŞİMLER 
İstanbul Pavilyonu’nda tanıtılan 

Türk teknoloji girişimleri arasında; 
elektrikli ve otonom hava taksi girişi-
minden görme kaybı riskini erken aşa-
mada tespit etmeye olanak sağlayan 
taşınabilir tanı cihazına; disleksi, otizm, 
zihinsel yetersizliği veya alzheimer 
olan kişilerin bilişsel performanslarını 
artıran telefon yazılımından kargo 
göndermek isteyenlerle seyahat ederek 
ek gelir etmek isteyen kullanıcıları bir 
araya getiren mobil platforma kadar 
inovatif girişimler sergilendi. 

TÜRK FİRMALARINA ZİYARET 
Bakan Varank, CES 2023’e katılan 

diğer Türk firmalarının stantlarını 
da ziyaret etti. Varank’ın fuarda in-
celemelerde bulunduğu Türk şirketleri 
arasında, Vestel, Farplas, görüntü 
teknolojileri geliştiren CY Vision, 
elektrikli bisiklet üreticisi Volta, akıllı 
şehir uygulamaları geliştiren Ekin So-
lution ve sağlık teknolojisi girişimi 
Vivoo yer aldı.  

(İHA)

Toplu ulaşımı ucuzlatma vaa-
diyle 2019 yılı yerel seçimlerinde 
göreve gelen Ekrem İmamoğ-
lu’nun İBB Başkanlığında, me-
gakentte tam bilet fiyatı 3 kat 
arttı. 2023 yılı itibarıyla toplu 
ulaşım tam 9,90 lira, öğrenci 4,83 
liradan ücretlendiriliyor. 

1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 
illerde yeni toplu ulaşım tarifeleri 
uygulanmaya başlandı. 16 mil-
yonu aşkın vatandaşın yaşadığı 
İstanbul’da toplu ulaşım cep yak-
maya başladı. 2029 yılı yerel se-
çimlerinde ucuz ulaşım vaadiyle 
göreve gelen Ekrem İmamoğ-
lu’nun İBB başkanlığı süresinde 
toplu ulaşım ücreti 3’e katlandı. 
2019 yılında 3,5 lira olan tam 
elektronik bilet ücreti, 1 Ocak 
itibarıyla 9,90 liraya, öğrenci elek-
tronik bilet ücreti 4,83 liraya 
yükseltildi. 

CHP BELEDİYELERİ  
ÇİFT HANE SINIRINDA 
Toplu ulaşımda CHP ile AK 

Parti belediyelerinin uyguladığı 
tarifelere bakıldığında aradaki 
fark göze çarptı. Belediye hizmeti 
CHP’li başkanın yönetiminde ve-
rilen İzmir’de toplu ulaşımda tam 
biniş ücretini 7,50 TL’den öğrenci 
biniş ücretini ise 2,54 TL’den uy-
gulanıyor. Ankara’da ise 15 Ocak 
2023 tarihi itibarıyla tam biletin 
fiyatı 9,5 liraya, öğrenci biletinin 
fiyatı 4,75 liraya yükselecek. 

AK PARTİ  
BELEDİYELERİNDE  
ULAŞIM DAHA UCUZ 
AK Parti belediyelerinde ise 

sınırlı artışlar yapılarak vatan-
daşın ulaşım sıkıntısı çözülüyor. 
Konya, Kayseri ve Bursa’daki top-
lu ulaşım tarifeleri İstanbul, An-
kara ve İzmir’in epey gerisinde. 
Konya’da tam elektronik bilet 
4.50 liradan, öğrenci bileti 2,5 
liradan uygulanıyor. Kayseri’de 
tam 6,5 lira, öğrenci 2,90 lira 
olarak ücretlendirilirken Bursa’da 
ise tam 6,50 lira, öğrenci 3 liradan 
ulaşım imkanı buluyor. Maliyet-
lerin hemen hemen aynı olduğu 
düşünülürse bu farkın sebebi va-
tandaşlar tarafından merak edi-
liyor. (İHA)

ludağ Otomotiv En-
düstrisi İhracatçıları 
Birliği ve Türkiye İh-
racatçılar Meclisin-
den alınan bilgilere 
göre, Türkiye otomo-

tiv endüstrisi, geçen yıl ihracatını 
2021’e kıyasla yüzde 5,7 artırarak 

30 milyar 995 milyon 808 bin dolara 
ulaştırdı. Otomotiv endüstrisinin 
en önemli alt ürün grubu olan “yan 
sanayi”de geçen yıl 200’den fazla 
ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye 
dış satım yapıldı. 2021’de 11 milyar 
802 milyon 646 bin dolar olan oto-
motiv yan sanayi ihracatı, 2022’de 
yüzde 10 artışla 12 milyar 983 mil-
yon 442 bin dolara yükseldi. Böylece, 
yan sanayide 2021’de kaydedilen 
yıllık bazda en iyi performans geride 
bırakılmış oldu. Otomotiv endüs-
trisinin 2022’deki toplam dış satı-
mının yüzde 41,9’unu yan sanayi 
ürünleri oluşturdu. 

ABD’YE YAN SANAYİ İHRACATI  
YÜZDE 22,8 ARTTI 
Yan sanayide en fazla ihracat ya-

pılan ülkeler arasında ilk sırada oto-
motiv sektörünün ana pazarı Almanya 
yer aldı. Almanya’ya 2022’deki dış 
satım 2021’e göre yüzde 8,1 artarak 
2 milyar 963 milyon 468 bin dolara 

çıktı. En fazla ihracat yapılan ikinci 
ülke olan ABD’ye dış satımda yüzde 
22,8 artış sağlandı. 2021’de 728 mil-
yon 234 bin dolarlık yan sanayi ürünü 
satılan ABD’ye geçen yıl 894 milyon 
238 bin dolarlık ürün gönderildi. 
Üçüncü sırada yer alan İtalya’ya yan 
sanayi ihracatı yüzde 1,73 artışla 778 
milyon 279 bin dolardan 791 milyon 
713 bin dolara çıktı. Bu dönemde 
dördüncü sırada yer alan Fransa’ya 
yan sanayi ihracatı yüzde 15,63 artışla 
738 milyon 76 bin dolara, beşinci sı-
radaki Rusya’ya ihracat da yüzde 
7,95’lik yükselişle 676 milyon 573 
bin dolara yükseldi. Yan sanayi ihra-
catında Birleşik Krallık 630 milyon 
980 bin dolarla altıncı, İspanya 603 
milyon 78 bin dolarla yedinci, Polonya 
525 milyon 48 bin dolarla sekizinci, 
Romanya 372 milyon 342 bin dolarla 
dokuzuncu ve Belçika da 345 milyon 
475 bin dolarla onuncu sırada yer 
aldı. (AA)

Türk girişimciler 
dünya sahnesine çıktı

Dünyanın en büyük 
tüketici elektroniği 

fuarı CES 2023, geniş 
katılımlı Türk 

girişimlerin inovatif 
ürünlerine ev sahipliği 

yaptı. ABD’nin Las 
Vegas kentinde 

düzenlenen fuar, Türk 
girişimcilerin gövde 

gösterisine sahne oldu.

Türkiye’nin lokomotif sektörü 
otomotiv endüstrisi, yan sanayi 
ihracatında geçen yıl ulaştığı 12 

milyar 983 milyon 442 bin dolarla 
yıllık bazda en iyi performansın 

sergilendiği 2021’i geride bıraktı.

u
Otomotiv yan sanayii ihracatla rekor kırdı

İstihdamda 
Cumhuriyet tarihi 
rekoru bir ileri  
seviyeye taşındı

Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, Kasım 2022 dönemi 
iş gücü istatistiklerine ilişkin, “Cum-
huriyet tarihi rekoru bir ileri sevi-
yeye taşındı.” ifadesini kullandı. 

Bakan Nebati, Twitter hesabın-
dan yaptığı paylaşımda, Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından bugün 
yayımlanan Kasım 2022 dönemi iş 
gücü istatistiklerine ilişkin değer-
lendirmede bulundu. Türkiye Eko-
nomi Modeli’nin temel taşlarından 
biri olan istihdamın Kasım 2022’de 
bir önceki aya göre 285 bin kişi ar-
tarak 31,6 milyon kişiye ulaştığını 
belirten Nebati, şunları kaydetti: 
“Böylece istihdamda Cumhuriyet 
tarihi rekoru bir ileri seviyeye ta-
şınmıştır. Önümüzdeki dönemde 
de temel önceliğimiz vatandaşları-
mızın gelir sahibi olmasını sağla-
yacak politikaları uygulamak ve 
daha fazla üreterek vatandaşımıza 
yeni iş imkanları sağlamaktır.” (AA)

Toplu ulaşım  
İstanbul’da  
3’e katlandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Mer-
kez Birliği (TESKOMB) tarafından 
ATO Congresium’da düzenlen “Yüz 
Yüze Türkiye Esnaf Buluşması”nda 
konuştu. Erdoğan, dünyanın her 
yerinde esnafın bulunduğunu ama 
Türkiye’nin esnafının ve onların 
misyonunun çok farklı ol-
duğunu belirtti. “Biz 
Anadolu’nun kapı-
larını elbette ecda-
dın kılıcının gücü, 
yüreğinin cesare-
tiyle açtık. Ama 
Anadolu’yu 
asıl fethimiz, 

her biri birer Alperen olan esnafımızın 
gönül kapılarını açmasıyla oldu.” diyen 
Erdoğan, gönülleri fethederek bu toprak-
ların vatan hale getirildiğini söyledi. Sadece 
bununla da kalmayıp devletin omurgasını 
da esnafı merkeze alarak bina ettiklerini 

dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Yaşanan her kargaşa döneminden 

sağ salim çıkabilmemizi, kısa sü-
rede toparlanıp yeniden ayağa 
kalkabilmemizi, gizli gücümüz es-
nafımızın, ahilerimizin dirayetine 
ve gayretine borçluyuz. Bunun 

son örneğini 15 Temmuz’da 
gördük. Darbeci ha-

inlere sokakları dar 
eden vatandaşları-
mızdan önemli bir 
kısmı esnafımız-
dır. Sivil şehit ve 

gazilerimiz ara-
sında da ilk sı-
rayı esnafımız 

alıyor. O gece birileri atacakları sosyal 
medya mesajlarının tonunu ayarlamakla 
meşgulken bizim esnafımız ölüm kusan 
silahlara meydan okudu. Hayatının bir 
döneminde esnaflık yapmış bir kardeşiniz 
olarak, biz de sizlerin içinden çıkarak bu-
ralara geldik. Ülkemizde işlerin nasıl gittiğini 
anlamak için önce esnafımıza bakıyoruz. 
Orada huzur varsa, birlik varsa şükür 
varsa tamam diyoruz, yok orada sıkıntı 
görüyorsak, şikayet duyuyorsak, hemen 
dikkatimizi öne çıkan meselelerin çözü-
müne yöneltiyoruz. En çok mutlu oldu-
ğumuz hususta esnafımızın 1000 yıllık 
şükür, kanaat, diğerkamlık geleneğini sür-
dürdüklerini gördüğümüz örneklerdir.” 

“ESNAF DESTEK PAKETİ’NİN  
LİMİTİNİ 150 MİLYAR  
LİRAYA ÇIKARIYORUZ” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma-

sında, “Cumhuriyetimizin 100. yılında 
100 milyar lira esnaf kredisi parolasıyla 
hayata geçirdiğimiz destek paketinden 

şimdiye kadar 136 bin esnafımız fayda-
landı.” dedi. Esnaf Destek Paketi ile ilgili 
olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bu destek 
paketinin limitini 50 milyar lira ilaveyle 
150 milyar liraya çıkarıyoruz.” şeklinde 
konuştu. “Paraf Troy kartlı esnafımızın 
hammadde, malzeme ve benzeri alımla-
rında kullandığı kredi kartı üst limitini 
100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyo-
ruz.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Halk 
Bank’tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı 
bulunan esnafımız 3 ay ödemesiz toplam 
12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük 
faizle taksitlendirme yapabilecek.” ifadesini 
kullandı. 

“HALA KARŞIMIZA ÇIKABİLEN  
VEYA ÇIKARTILABİLEN  
BİR ADAY YOK” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçime kaldı 

şurada 4-5 ay ama hala karşımıza çıkabilen 
veya çıkartılabilen bir aday yok.” dedi. 
“Oyu millet verecek ülkeyi 6 kayyum yö-
netecek. Bırakın davul başkasının, tokmağın 

başkasının elinde olmasını, bir tane davula 
6 tokmak birden inecek.” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, (Altılı masa) 6 kaptan 
bir gemiyi batırır, tek kaptanla bir gemi 
gider. Görünürde 6 kişiyle Allah bilir aslında 
kaç kişiyle ülkeyi yönetmeye talibiz diyorlar.” 
ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Millet ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı 
arıyor, bunlar Cumhurbaşkanını yönetecek 
6 kişinin derdine düşmüş. Bu ihtiras kum-
kumasının bedelini de millet ödeyecek.” 
ifadesini kullandı. “Uzaktan kumandayla 
hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına 
oy verin demek, milletin aklıyla alay etmek 
demektir.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“(Altılı masa) Meselenin çok daha vahim 
yanı, mutabakata vardık dedikleri bu sis-
temin mevcut anayasamıza alenen aykırı 
olmasıdır.” şeklinde konuştu. Cumhur-
başkanı Erdoğan, “(Altılı masa) Anayasanın 
vermediği bir yetkiyi kullanmaya çalışmanın 
adı, demokrasi değil sivil darbe teşebbü-
südür.” dedi. (AA)

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Top-
lantısı’nda yaptığı konuşmada, MHP’yi sos-
yal medyaya yuvalanmış trol teröristler 
eliyle fitne anaforuna çekmeyi amaçlayanlara 
müsaade etmeyeceklerini söyledi. Arkala-
rında düşman gibi deniz, önlerinde deniz 
gibi düşman olsa da geri dönmeyeceklerini 
dile getiren Bahçeli, “Menfur bir cinayetin 
içine tertemiz davamızı, pirüpak dava ar-
kadaşlarımızı çekmek için kudurmuş faa-
liyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz, 
tamam demeyeceğiz.” diye konuştu. Sabrın 
boyun eğmek değil, mücadele etmek oldu-
ğunu cümle aleme hep birlikte gösterecek-
lerini kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti: 
“Allah’tan korkmayıp cennetten çıkmayanlar, 
çakal olup bozkurta diş gösterenler, mü-
nafıklığın her türlü yüzünü sahneye sürenler, 
densizin devesi gibi çan çan ötenler şunu 
özellikle unutmasınlar ki tek başıma da 
kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir 
ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. Sonu ölüm 
de olsa surda gedik açtırmayacağım. Karın 
ağrısı çekenlere, bir cinayet üzerinden siyasi 
kurgu yapanlara tekrar haykırıyorum ki 
adayımız belli, kararımız nettir. Cumhur-
başkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’dır.” Bahçeli, kanlarının son damlasına 
kadar, MHP’yi suç örgütleriyle ilişkilendirip 
hain projelerini uygulamaya heveslenenlerin 
karşısında duracaklarını belirterek, “2023’e 
girdik gireli kapımızın önünde nümayiş 
yapan, açığımızı kollayan, ensemizde boza 
pişiren, bizi terörize ederek köşeye sıkıştırma 
amacı taşıyan hangi mendebur varsa bugüne 
kadar konuştu. Şimdi sıra bizdedir.” sözlerini 
sarf etti. 

“CİNAYETİN GÖLGESİ  
BİRDENBİRE MHP’YE  
DÜŞÜRÜLMEK İSTENDİ” 
Devlet Bahçeli, 30 Aralık’ta Ankara’da 

hunhar bir suikastın vuku bulduğunu ifade 
ederek, bu kanlı olay gerçekleşir gerçekleşmez 
perde arkasının aralanması, sislerin dağıl-
ması amacıyla sabır ve sebatla beklemeye 
koyulduklarını; adli ve idari soruşturma 
sürecinin teferruatla ve titizlikle yapılabilmesi 
maksadıyla her gelişmeyi yakından takibe 
başladıklarını anlattı. Dibi görünmeyen 
kuyudan su içmedikleri gibi bilmedikleri 
göle girmeyeceklerini söyleyen Bahçeli, “An-
cak kanlı saldırı gerçekleştikten hemen 
sonra, adeta tek bir merkezden emir al-
mışçasına MHP’ye organize ve örgütlü bir 
saldırı ivme alarak hız kazandı, sürekli 
olarak da kamçılanıp körüklendi. Tüm 
FETÖ’cüler partimize karşı algı operasyonları 
kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Ci-
nayetin gölgesi birdenbire MHP’ye düşü-
rülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu 

devamlı surette iddia edilip gündemde tu-
tuldu.” dedi. Devlet Bahçeli, böyle zamanların 
duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği 
kaotik ve kargaşa zamanları olduğunu, dik-
kat, temkin, tedbir, sabır ve uyanıklığın 
şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: 
“İmam Şafi’ye sormuşlar, fitne zamanı 
hakkı tutanları nasıl anlarız? Cevap vermiş: 
‘Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak 
ehline götürür.’ Biz de bu manevi öğüde 
riayet ederek düşman oklarını takip ettik. 
Nihayetinde tehlikeyi sezdik, hücumu gör-
dük. MHP ve Ülkü Ocakları ile en küçük 
bağ ve bağlantısı olması şöyle dursun, de-
vamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki 
ajanları, içimizden devşirilmiş siyaset ar-
tıkları, HDP’sinden CHP’sine, komünistin-
den bölücüsüne, FETÖ’cüsünden PKK’lısına 
kadar tüm şirret ve nefret odakları bizi ci-
nayetle aynı karede göstermek gibi vahim 
bir günaha ortak oldular. Hiç kimse aklından 
çıkarmasın, kurt kışı geçirir ama yediği 
ayazı unutmaz, unutamaz, unutmayacak.” 

“SEN İHANETE EL SALLAMIŞ  
BİR KİMLİKSİZSİN” 

Devlet Bahçeli, bir parti liderinin “He-
pimiz katilin kim olduğunu biliyoruz.” ifa-
desiyle cumhuriyet savcılarının görev alanına 
giren bir açıklamada bulunduğunu ifade 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu istih-
barat fosiline bildiklerini sormanın şerefli 
Türk savcılarının ana görevi olduğunu bu-
radan hatırlatmak, gereğinin yapılmasını 
istemek hem çağrım hem de görevimdir. 
Şimdi de parti binalarına ‘yerli ve milli katil 
kim’ yazılı afişler asacak kadar küçülüp 
yerin dibine geçtiler. Cinayeti müfterilik 
şovuna dönüştüren, itibar cellatlığını pusula 
yapan, Cumhur İttifakı’nı sarsmak ve 
MHP’yi saldırıyla irtibatlandırmak için bin-
lerce FETÖ hesabı açıldı. Pensilvanya menşeli 
ve merkezli sosyal medya saldırıları yoğun 
olarak yaşandı, yaşatıldı. Azılı MHP düş-
manları günbegün bu konuyu gerçek mec-
rasından saptırarak siyasi bir hesaplaşmaya 
çevirdiler. TBMM’de yuvalanan terör seviciler 

soru önergesi vererek meseleyi iyice ka-
natmayı ve karıştırmayı denediler. Sosyal 
medyada, yakalanan cinayet faillerinin ifade 
tutanakları kripto damar vasıtasıyla devamlı 
servis edildi. Bir yumrukla adeta ağaç de-
virmenin çabasına giren akıl, vicdan ve 
izan özürlü insanlık fukaraları ortalığa dö-
küldü. Aleyhimize aslı astarı olmayan ihbar 
ve itham dolu düzmece iddialar, başta CHP 
olmak üzere diğer zillet partilerinin, terö-
ristlerin, bölücülerin, küreselcilerin, koz-
mopolit mankurtların, tescilli devlet ve 
millet muhaliflerinin eline tutuşturulup 
tıpkı suç örgütlerine sözcülük yaptıkları 
gibi meseleyi sahiplenmeleri için siyasi 
iklim ve istismar ortamı açıldı. Biz damgalı 
iftiracıları, bunlara figüranlık yapan onur-
suzları tanıyoruz. Nefesimizle de enselerinde 
olduğumuzu ifade ediyoruz. Milletvekille-
rimiz ahlaksızca suçlandı. Başkanlık Divanı 
üyesi arkadaşlarım töhmet altında bırakıldı. 
Ülkü Ocakları hain bir kuşatmaya alındı. 
MHP’ye cinayetin ihale edilmesi amacıyla 
şiddetli bir cephe açılıp ittifakla harekete 
geçildi.” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu’nun bir sosyal medya mesajıyla, 
suskunluklarının nedenini sorduğunu ak-
taran Bahçeli, şöyle konuştu: “Hz.Mevla-
na’nın aynen dediği gibi, ‘Suskunluğumuz 
asaletimizdendir. Lakin bir lafa bakarız laf 
mı diye, bir de söyleyene bakarız adam mı 
diye. ‘Edebimiz el vermez edepsizlik 
edene/Susmak en güzel cevap edebi elden 
gidene.’ Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim, 
sadece firavun taktiklerinizi, edepsiz ima-
larınızı, seviyesiz ithamlarınızı seyredip ge-
rekli notlarımı aldım, alıyorum. Bu siyaset 
defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını, 
onları teslim etmem gerektiğini, gündemdeki 
meseleyi 3-5 torbacıyla da geçiştiremeye-
ceğimi ileri sürdü. Neyi kast ettiği ayan 
beyan ortaya çıkmış oldu. Bak Sayın Kılıç-
daroğlu, senin sağında solunda, yanında 
yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü 
Türk gençliğini sakın ola karıştırma ay-
mazlığına düşme, bu gaflete kapılma. Sen 
her şeyinle zaten teslim olmuşsun, sen iha-

nete el sallamış bir kimliksizsin, azılı katillerin 
dümen suyuna çoktan girmişsin, bizim 
aramızda senin bildiğin ve yakın mesai 
içinde olduğun tiplerden tek bir genç yoktur, 
olmamıştır, olmayacaktır.” 

“KILIÇDAROĞLU, ŞAYET  
YÜREĞİN VARSA TEK BİR  
EVLADIMI AL DA...” 

MHP lideri Bahçeli, zamanı geldiğinde 
teslim edeceklerinin sadece Allah’a can 
borçları olduğunu dile getirerek, “Kılıçda-
roğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa 
buraya gel, tek bir evladımı al da senin ci-
ğerinin kaç okka ettiğini göreyim. PKK’nın 
boyunduruğuna girmiş bir partinin, siyasi 
bölücülüğü bağrından çıkarıp Türkiye’nin 
başına bela etmiş kuluçka bir siyasetin bize 
parmak sallayıp sütten çıkmış ak kaşık 
pozu vermesi milletimizin aklıyla ve fera-
setiyle alay etmektir. Çünkü CHP demek, 
HDP ve PKK ile koyun koyuna yatan parti 
demektir.” ifadesini kullandı. Elinde ülkücü 
kanı olanlardan, ülkücüye en ağır bühtan 
ve küfrü reva görenlerden ne duyacakları 
ne de öğrenecekleri bir şey olduğunu söy-
leyen Bahçeli, geçen yıl siyasi cinayet id-
diasında bulunan Kılıçdaroğlu’nun, neleri 
bildiğini, kimlerin kulağına ne fısıldadığını, 
muhtemel istikrarsızlık sarmalında kendisine 
hangi görevin verildiğini açıklamak zorunda 
olduğunu belirtti. Bahçeli, şöyle devam 
etti: “Kılıçdaroğlu’nun aklından 12 Eylül 
öncesinin tekrar vasat bulması geçiyorsa, 
bunun için baskı altındaysa diyeceğim odur 
ki telkinlere ve teşvik edici kışkırtmalara 
kapalıyız; ancak vatanın, milletin ve devletin 
varlığı, birliği ve selameti için de hiçbir fe-
dakarlıktan kaçınmayız. MHP’yi uyuşturucu 
çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, torbacılarla, 
cinayet örgütleriyle eşitlemeye, bir göster-
meye, aynı kazana atmaya niyetlenmiş, 
buna heves etmiş kim varsa şerefsiz kere 
şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, 
katil yaftası vurmak, sokağa çıkmamızı 
tahrik etmek, Türkiye’yi bir kavga iklimine 
çekmek için el ovuşturan kim varsa; Milli-

yetçi-Ülkücü Hareket’e çirkefçe çamur atıp 
2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine 
dönüştürmek için ganimet avcılığına so-
yunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ 
ile Pensilvanya’da işbirliği yapıp Türkiye’de 
Milliyetçi Hareket’in üzerine saldırmak is-
teyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. 
Allah’ın izniyle muvaffak olamayacaklardır. 
Oyuna gelmeyeceğiz, tuzağa düşmeyeceğiz.” 
Devlet Bahçeli, ölüsüyle dirisiyle, sözüyle 
duruşuyla, tavrıyla tarzıyla, şekliyle şemaliyle 
düşmana ganimet olanları iki cihanda da 
affetmeyeceklerini ve haklarını helal et-
meyeceklerini de söyledi. MHP’nin, dört 
bir koldan süregelen nifak saldırısını, bundan 
kaynaklı zararlı akımları ve aktörleri def 
edeceğini, şerefli mazisini ve mücadele ge-
leneğini heba ettirmeyeceğini vurgulayan 
Bahçeli, “Vatansızların taşlamasıyla kervanın 
yolundan geri döndüğü nerede görülmüştür? 
Biz bir işin önüne değil, arkasına ve sonuna 
bakarız. Şimdi bakıyoruz, bütün kirli ça-
maşırları, hasmane bağlantıları, FETÖ ope-
rasyonunu, gavur uzantılarını, batıla esir 
düşmüş mihrakları birer birer teşhis edi-
yoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

“GÖREVDEN ALMA NEDENLERİNİ  
YERİ GELDİĞİNDE PAYLAŞACAĞIM” 
Devlet Bahçeli, gerçeklerin er ya da geç 

ortaya çıkmak gibi muazzez bir huyu ol-
duğuna işaret ederek, şöyle konuştu: “O 
zaman geldiğinde saldırganların, koro ha-
linde zehir saçan müfterilerin, ‘Bilmiyorduk, 
farkında değildik, kullanılmışız, kandırıl-
mışız, hata etmişiz, pişmanız.’ demelerine 
hiç kimse aldırış etmeyecektir. Bunların 
yaptıklarını ne yarına ne de yanlarına bı-
rakacağız. Bizi cinayete karıştırmak için 
tezvirat üretenleri de hem Allah’a hem de 
hukuka havale etmek vazifemizdir. İşleyen 
yargı sonucunu sabırla bekleyip suikastın 
maksat ve motivasyonunun iç örgüsünü 
tam anlamıyla görmek kanaatimce en doğru 
olanıdır. MHP’nin kurumsal ve tüzel kişiliğini 
bu cinayetle irtibatlandıranlar iddialarını 
ispat etmezlerse şerefsizdir ve onların peş-
lerini asla bırakmayacağımızı bilmelerinde 
yarar vardır.” Bahçeli, MHP Genel Başkanı 
olarak sorumluluk taşıdığı süre içerisinde, 
kendinde sır olarak sakladığı görevden alma 
nedenlerini yeri geldiğinde paylaşacağını 
bildirerek, “Onlara şu an yandaşlık yapmış 
görev kaçkınlarını da o zaman tekrar ha-
tırlatırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşı-
mızın elinden tutmamış, şehitlerimize rah-
met okumamış, hayrı dokunmamış, do-
kunaklı ve güzel bir sözüne tesadüf edil-
memiş, acımızın ve sevincimizin içinde yer 
almamış ne kadar haşarat varsa cinayeti 
malzeme olarak kullanmaktadır.” dedi. (AA)

Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle 
ilgili ilk kez konuştu:

MHP Genel Başkanı Bahçeli, mezar başında video 
çekip yayınlayanlar, sürekli ajitasyon yapanlar, 
gözyaşı dökerken kayda aldıranların esasen fırsatçı 
vampirler olduğunu ve kendilerinin onlarla işi ol-
mayacağını vurguladı. MHP’yi mafyayla ilişkilendir-
menin başlı başına bir cürüm ve cinayet olduğunu 
dile getiren Bahçeli, “Ülkücünün mafyası olmaz, 
mafyadan ülkücü olmaz. Müfteriden ülkücü olmaz, 
ülkücüden iftira ve gıybet duyulamaz.” diye konuştu. 
Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in edepli olduğunu ifade 
eden Bahçeli, “Türk düşmanlarının kara kampa-
nyalarına inanacak tek bir dava arkadaşım yoktur, 
olmayacaktır.” şeklinde konuştu. Başını ülkücünün 
çekmediği hiçbir olayda yerleri olmadığını belirten 

Bahçeli, “Bundan sonra söylenecek her söz ayak-
larımızın altındadır. Türk ve Türkiye husumetinden 
nemalananların hepsine karşı bir olacağız, hazırlıklı 
olacağız, adam gibi duracağız, mertçe mücadele 
edeceğiz, bozkurt gibi dikileceğiz, 2023 yılında 
cumhurun zaferine hep beraber ulaşacağız.” değer-
lendirmelerinde bulundu. 53 yılı geride bıraktıkları 
siyasi mücadelenin her etabının zorluklarla 
geçtiğini, yürüdükleri her yolun dikenlerle tuzak-
landığını ifade eden Bahçeli, bu kutlu yolculuğun, 
ikna edilmişlerle değil inanmışlarla, kapı arasından 
bakanlarla değil kapıyı omuzlayıp içeri giren ser-
dengeçtilerle yüründüğünü; bundan sonra da böyle 
olacağını belirtti. Türk milletinin karşısında birikmiş 

tehditler ve bilenmiş tehlikelerin Milliyetçi-Ülkücü 
Hareket için de geçerli olduğunu söyleyen Bahçeli, 
şunları kaydetti: “Çünkü bizim siyasetteki gayemiz 
Türk milletinin hayat ve varlığının muhafazası, yeri 
gelirse de hesapsızca müdafaasıdır. Bu yıl içinde 
yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel 
seçimleri için vakit daraldıkça, zaman kısaldıkça, 
vade yaklaştıkça hain proje elemanları, oyun uşak-
ları, siyaseti zillete düşmüşlerin iç yüzü birer birer 
deşifre olmaktadır. Diyebiliriz ki, 2023 yılı bir turnu-
sol kağıdı gibi her melaneti, her rezaleti, her melun 
niyeti açığa ve ortaya çıkaracaktır. Hatta bu süreç 
başlamıştır. 2023 seçimleri, iftira ile iffet, irade ile 
ihanet arasında geçecektir.” 

“ÜLKÜCÜNÜN MAFYASI OLMAZ”

Erdoğan’dan bu kez esnafa müjdeCumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Esnaf 

Destek Paketi ile ilgili, “Bu 
destek paketinin limitini 50 

milyar lira ilaveyle 150 milyar 
liraya çıkarıyoruz.” dedi.

“Siyasi 
kurgu 
yapıyorlar”

MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, eski 

Ülkü Ocakları  
Başkanı Sinan Ateş 

cinayetinin gölgesinin 
MHP’ye düşürülmek 

istendiğini belirterek, 
“Bir cinayet üzerinden 
siyasi kurgu yapanlara 

tekrar haykırıyorum 
ki adayımız  

belli, kararımız 
nettir.” dedi.



Şahin, Halkların Demokratik Parti-
sinin (HDP) kapatılması istemiyle açtığı 
davada, Anayasa Mahkemesi (AYM) he-
yetine yaptığı sözlü açıklamalarını ta-
mamladı. Yüce Divan Salonundaki sözlü 
açıklaması 45 dakika süren Başsavcı Şa-
hin, buradan ayrılırken gazetecilere açık-
lama yaptı. Basın mensuplarının 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kut-
layan Şahin, AYM heyetine, kapatma 
davası talepli hazırladıkları iddianameyi, 
esasa ilişkin görüşlerini ve partinin Ha-
zine yardımı bulunan hesaplarına bloke 
konulması yazılı talepleriyle ilgili konuları 
tekrar ettiğini bildirdi. Başsavcı Şahin, 
“Davalı partinin, devletin ülkesi ve mil-
letiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı ey-
lemlerin odağı haline geldiğini tüm de-
lillerle ortaya koyduğumuzu bildirdik. 
Davalı partinin terör örgütüyle bağı, bi-
linen bir gerçek, tüm toplumca da bili-
niyor. 85 milyon neredeyse davalı partinin 
PKK’dan ayrı, bağımsız olmadığını, onun 
güdümünde, onun bir organı olduğunu 
kabul ediyor.” diye konuştu. Davalı par-
tililerin de terör örgütü PKK’yı kınadığını 
kimsenin duymadığını belirten Başsavcı 
Bekir Şahin, davalı parti yöneticilerinin 
PKK’yı terör örgütü olarak görmeyip, 

“silahlı halk hareketi” olarak tanıdıklarını 
ifade ettiklerini, bu konuların televiz-
yonlara yansıdığını, kayıtlarının da bu-
lunduğunu aktardı. Başsavcı Şahin, şöyle 
konuştu: “Davalı parti, terör örgütünün 
sözde askere alma dairesi gibi faaliyet 
göstermektedir. Bunun en önemli delili 
olarak yıllardır zorla ya da kandırılarak 
örgüte götürülen çocukların ve gençlerin 
annelerinin 3 yılı aşkın süredir Diyarbakır 
il binası ve bazı illerde tuttukları evlat 
nöbetleri gösterilebilir. Sanki bu parti 
terörist örgütün asker alma şubesi gibi 
çalışıyor. Benzetmek gibi olmasın, askerlik 
dairemize haksızlık yapmayalım, ama 
adeta asker alma dairesi gibi faaliyet 
gösteriyorlar.” Partinin, bu eylemlerine 
dava açıldıktan sonra da devam ettiğini 
kaydeden Bekir Şahin, “Dava açıldıktan 
sonra 287 aile bu nöbete katılmıştır. Bu 
durum davalı partinin terör örgütüyle 
bağını koparmadığının bir ispatıdır.” 
dedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Bekir Şahin, “Seçime kadar süreç ta-

mamlanır mı?” sorusuna da “Yüksek 
mahkemenin takdiri. Bizim görevimiz 
bugün itibarıyla bitti. Tüm delilerimizi 
ortaya koyduk, dosyayı da sunduk. Bizim 
açımızdan süreç tamamlandı. Artık takdir 
Yüksek Mahkemenin.” yanıtını verdi. 

BUNDAN SONRA NE OLACAK? 

Ceza yargılaması davası prosedürü 
işlenen süreçte, Başsavcı Şahin’in sözlü 
açıklamasının ardından belirlenecek gün-
de HDP yetkilileri sözlü savunmasını 
yapacak. HDP yetkililerinin, sözlü sa-
vunma yapmasının ve partinin Hazine 
yardımına bloke konulmasına ilişkin sa-
vunmasını da vermesinin ardından da-
vaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak 
raportör, esas hakkındaki raporunu ha-
zırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme 
üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan 
Zühtü Arslan toplantı için bir gün belir-
leyecek, üyeler belirlenen günde bir araya 
gelerek kapatma istemini esastan gö-
rüşmeye başlayacak. 

15 ÜYENİN 10’UNUN  
OY ÇOKLUĞUYLA  
KARAR VERİLEBİLECEK 
HDP hakkındaki kapatma davasını 

15 kişiden oluşan AYM heyeti karara 
bağlayacak. Anayasa’nın 69. maddesinde 
sayılan hallerden ötürü partinin kapa-
tılmasına veya dava konusu fiillerin ağır-
lığına göre devlet yardımından kısmen 
ya da tamamen yoksun bırakılmasına, 
toplantıya katılan üyelerin 3’te 2 oy çok-
luğuyla, yani 15 üyenin 10’unun oyuyla 
karar verilebilecek. Siyasi parti kapatma 
davası sonucunda verilen karar, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı ile HDP’ye tebliğ 
edilecek ve Resmi Gazete’de yayımlana-
cak. Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak 
istenen partililerin beyan ve eylemleriyle 
partinin kapatılmasına neden olduğunu 
belirlemesi halinde bu kişiler, kesin ka-
rarın Resmi Gazete’de gerekçeli olarak 
yayımlanmasından başlayarak 5 yıl sü-
reyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, 
yöneticisi ve deneticisi olamayacak. (AA)
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“HDP, PKK’nın asker 
alma şubesi gibi çalışıyor”

Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Bekir Şahin, 

HDP’nin terör 
örgütüyle bağının 

bilinen gerçek 
olduğunu belirterek 
“Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne aykırı 

eylemlerin odağı haline 
geldiğini delillerle 

ortaya koyduğumuzu 
bildirdik” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığında, Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde gerçekleş-
tirilen Kabine toplantısının ardın-
dan gazetecilerin sorularını yanıt-
ladı. Bir gazetecinin, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya sa-
vaşına yönelik ateşkes çağrısı ve 
tarafların buna karşı tutumuna yö-
nelik sorusu üzerine Bakan Akar, 
Türkiye’nin savaşın çıkmamasına 
yönelik yoğun çabalarını hatırlattı. 
Savaşın başlamasıyla birlikte de in-
sani yardım faaliyetlerini sürdüren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderli-
ğindeki Türkiye’nin bunlarla birlikte 
insani ateşkes, ateşkes ve barış gö-
rüşmeleri çağrılarında bulunduğunu 
belirten Akar, “Bunun için tarafların 
diyaloğu, bir araya gelmesi çok 
önemli. Bunun için tarafların hangi 
şartları ortaya koyacakları kendi 
bilecekleri konular. Sonuç olarak 
egemen, bağımsız devletler. Ama 
burada Cumhurbaşkanımızın, bizim 
derdimiz bir an önce komşumuz 
olan iki ülkede ateşkesin sağlan-
ması, istikrara, barışa giden yolun 
açılması. Tabii bir süreç bu. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın çabaları ilk 
günden itibaren devam ediyor. Dün-
ya barışı için önemli bir katkı, 
önemli bir değer. Bunu bütün dün-
yanın anlaması gerekir.” ifadelerini 
kullandı. Türkiye’nin yoğun çaba-
larını bazılarının görmezden gel-
meye çalışmasını eleştiren Akar, 

“Cumhurbaşkanımızın, Türkiye’nin, 
tahıl koridoru, esir değişimi ve 
diğer konulardaki çabaları çok de-
ğerli. NATO için de AB için de Av-
rupa için de önemli çalışmalar bun-
lar. Bir an önce bu ateşin sönmesi 
lazım. Bazen bu tür durumlar kont-
rolden çıkıyor ve umulmadık yön-
lere gidebiliyor. Bunlara mani olmak 
için Cumhurbaşkanımız hem insani 
hem siyasi hem de uluslararası iliş-
kiler bakımından bölge barışını dü-
şünerek tamamen iyi niyetli olarak 
yaptığı çağrılarını sürdürüyor.” dedi. 

“BU BİR SÜREÇ” 
Türkiye-Rusya ve Suriye arasında 

Savunma Bakanları arasında ger-
çekleştirilen üçlü toplantının tek-
rarlanıp tekrarlanmayacağına yö-
nelik soru üzerine Akar, “Bu bir 
süreç. 11 yıl sonra tamamen iyi ni-
yetle, iki ülke arasındaki ilişkiler 
ve bölge barışı için böyle bir şey 
başladı. Temennimiz karşılıklı gö-
rüşmeler yoluyla gelişir ve bölge 
için barışa, istikrara katkı sağlayacak 
bir duruma dönüşür.” dedi. Türki-
ye’nin terörle mücadele ve göç so-
rununa çözüm bulmak için çalıştı-
ğını vurgulayan Akar, “Bizim te-
mennimiz bunların sonucunda ba-
rış, huzur ve istikrar olması, ülke-
mizde misafir ettiğimiz Suriyeli 
kardeşlerimizin de BM metinlerinde 
geçtiği gibi gönüllü, güvenli ve say-
gın şekilde topraklarına dönmesi.” 
diye konuştu. Söz konusu görüş-
melerin Suriye Milli Ordusundaki 
yansımasına ilişkin soruya da Akar, 
“Biz ne Türkiye’de ne de Suriye’de 
beraber olduğumuz kardeşlerimizin 
aleyhinde, onları zora sokacak her-
hangi bir tasarrufta bulunmadık, 
bulunmayız. Dolayısıyla onlar da 
bu bilinçle davranmalı, provokas-
yona kapılmamalıdır.” dedi. 

(AA)

“Kökünü Kurutma Operasyonu” kap-
samında Uşak’a gelen İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, İl Emniyet Müdürlüğünde 
operasyona katılacak ekiplere başarı diledi, 
operasyonu takip etti. Soylu, operasyonla 
ilgili yaptığı basın açıklamasında, sabah 
saat 06.00’da 609 polis ve jandarmanın, 
yeni bir “Kökünü Kurutma Operasyonu” 
vesilesi ile yollara çıktığını söyledi. Uyuş-
turucunun kökünü kazımaya kararlı ol-
duklarını vurgulayan Soylu, “Gerek Jan-
darma Genel Komutanımız gerek Emniyet 
Genel Müdürümüz, Uşak Valimiz, İl 
Emniyet ve İl Jandarma Komutanımız, 
Narkotik Başkanımızın koordinas-
yonunda, Uşak Cumhuriyet Baş-
savcılığı’nın koordinasyonunda bu 
sabah 127 hedefe yönelik 33’üncü-
sünü gerçekleştirdiğimiz Kökünü 
Kurutma Operasyonu’nu başlattık. 
Şu saat itibarıyla 120 şüpheli 
gözaltına alındı. Gerek 
uyuşturucu satıcıları 
gerek imal ve gerek 
ticaret yapanlar...” 
ifadelerini kullandı. 

Uyuşturucuyla mücadelede bir taraftan 
arzla mücadele ettiklerini, bir taraftan da 
devletin bütün kurumlarının rehabilitasyon 
ve tedaviye odaklandığını dile getiren Soylu, 
bu mücadelede galip geleceklerine inan-
dıklarını kaydetti. Bakan Soylu, şöyle ko-
nuştu: “Avrupa ve Amerika bu konuda pes 
etmişken, uyuşturucuyu her biri çeşitli mik-
tarlarda serbest bırakmışken, sadece büyük 
uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik 
bir anlayış sergilerken, biz hem büyük uyuş-
turucu operasyonlarını yapıyoruz hem de 
aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım ka-
nallarını çökertmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle 
milletimiz bize inansın ve itimat etsin. 
Nasıl terörün kökünü kurutmak için büyük 
bir mücadele ortaya koymuşsak, koyuyorsak, 
bu irademizi hala devam ettiriyorsak, aynı 
şekilde uyuşturucuda da Allah’ın izniyle 
galip gelen biz olacağız. Buna olan inancımız 
da tamdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ai-
lelerimizi uyuşturucunun pençesine teslim 
etmeyiz, etmeyeceğiz. Bu Kökünü Kurutma 
Operasyonlarımız ülkemizin her noktasında 

devam edecek.” Bakan Soylu’ya, Em-
niyet Genel Müdürü Mehmet Ak-
taş, Jandarma Genel Komutanı 

Orgeneral Arif Çetin, Emniyet 
Genel Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Daire Başkanı 

İbrahim Hakkı Seydioğulları ile 
Uşak Valisi Turan Ergün, İl Em-

niyet Müdürü Mesut Ge-
zer, İl Jandarma 

Komutanı Kı-
demli Albay Fah-
ri Semiz de eşlik 

etti. (AA)

Baykar, Bayraktar Dikey İniş 
Kalkışlı İnsansız Hava Aracı’nın 
(DİHA) 8 bin feet operasyonel irtifa 
uçuş testini başarıyla tamamladığını 
duyurdu. 

Baykar, Bayraktar DİHA’nın 8 
bin feet operasyonel irtifa uçuşu 
gerçekleştirdiği görüntüleri resmi 
Twitter hesabından paylaştı. Milli 
Teknoloji Hamlesi etiketiyle pay-
laşılan görüntüde, “Bayraktar DİHA 
8 bin feet operasyonel irtifa uçuşu” 
ifadesi yer aldı. İlk kez TEKNO-
FEST’te sergilenen Bayraktar 
DİHA, keşif ve istihbarat görevleri 
için faaliyetler yürütebilecek Taktik 
İHA sınıfında bir hava aracı olarak 
öne çıkıyor. DİHA, otomatik seyir 
uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş 
ve yarı otonom seyir uçuşu yapa-
biliyor. 150 kilometreye kadar ha-
berleşme menziline sahip Bayraktar 
DİHA’nın düşük yakıt tüketimli 
benzinli motoru, yüksek dayanım 
süresi sunuyor. (AA)

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel 
Kurulu, gazete ve dergilere yönelik 
hükümler içeren Resmi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği’nde değişiklikler öngören 
yeni yönetmeliği değerlendirmek üze-
re 13 Ocak Cuma günü İstanbul’da 
olağanüstü toplanacak. 

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel 
Kurulu, yapılan açıklamaya göre, 
Genel Kurul, süreli yayın kapsamına 
alınan internet haber sitelerinin 1 
Nisan 2023’ten itibaren resmi ilan 
ve reklam yayımlamasını öngören 
yönetmeliği görüşmek üzere olağan-
üstü toplantıya çağrıldı. Resmi ilan 
ve reklamların yayımlanacağı mecralar 
arasına internet haber sitelerinin 
dahil edilmesini öngören kanun de-
ğişikliği teklifi hazırlıklarına başlandığı 
Eylül 2021’den itibaren yönetmelik 
taslağı üzerinde çalışan BİK, teklifin 
TBMM’de kabul edilmesinin ardından 
gazeteler, internet haber siteleri, mes-
lek örgütleri, akademisyenler, bilişim 
ve yazılım uzmanları gibi birçok farklı 
kesimle görüşme yaptı. Yaklaşık 1600 
gazete ve bağlı internet sitesi tem-
silcisini dinleyen BİK, 25’i İstanbul’da 
olmak üzere sadece dijitalde yayın 
yapan 200’e yakın internet haber si-
tesiyle toplantı gerçekleştirdi. Gazete 
ve internet haber sitelerinin yanı sıra 
dağıtılan anket formu ile toplumun 
tüm kesimlerinin görüşlerini almaya 
gayret gösteren BİK, Hürriyet, Sabah, 
Sözcü, Milliyet, Türkiye, Yeni Şafak, 
Takvim ve Posta gazetelerinin dijital 
yayın platformlarının da aralarında 
bulunduğu çok sayıda internet haber 
sitesini ziyaret etti. Dijital ölçümleme 
yapan firmalar, reklam ajansları, med-
ya planlama ve yazılım şirketleri gibi 
sektörün önemli aktörlerinin tecrü-
beleri yönetmeliğe aktarıldı. Yönet-
melik taslağı Genel Kurul üyelerine 
sunulmadan önce, İstanbul, Marmara, 
Ege, Akdeniz, Erciyes, Anadolu, Mal-
tepe, Bilgi, Üsküdar ve Hacı Bayram 
Veli üniversitelerinden hukuk ve ile-
tişim alanında 20’ye yakın akade-
misyenin görüşleri alındı. Olağanüstü 
toplanacak Genel Kurul’da ayrıca 
Basın İlan Kurumu Yönetmeliği, Basın 
İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği 
ile Resmi İlan ve Reklamların Elek-
tronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına 
Dair Yönetmelik’in bazı maddelerinin 
tadilini öngören Yönetim Kurulu tek-
lifi görüşülecek. BİK Genel Kurulu, 
internet haber sitelerini kapsayacak 
şekilde genişletilen Resmi İlan Fiyat 
Tarifesi’ni de karara bağlayacak. (AA)

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü 
FETÖ’ye yönelik operasyonda 16 şüpheli 
gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Organize Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruş-
turmaları kapsamında, örgütün şifreli 
haberleşme programı ByLock’u kullan-

dığı tespit edilen 18 şüphelinin yaka-
lanması için çalışma başlattı. İstanbul, 
Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanma-
raş’ta düzenlenen operasyonda zanlı-
lardan 16’sı yakalandı. Şüpheliler hak-
kında örgüte müzahir olduklarına yö-
nelik beyanların bulunduğu ve Bank 
Asya’da artıran hesaplarının olduğu da 
belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında 
halen kamuda aktif çalışan hemşire ve 
öğretmen ile meslekten ihraç edilen 
polis memuru ve Merkez Bankası per-
sonelinin de bulunduğu öğrenildi. Polisin 
firari 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik 
çalışması sürüyor. (AA)

Bakan Soylu: Uşak’ta 120 
şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“Bu sabah 127 hedefe yönelik 
33’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz 
Kökünü Kurutma 
Operasyonu’nu başlattık. Şu saat 
itibarıyla 120 şüpheli gözaltına 
alındı. Gerek uyuşturucu 
satıcıları gerek imal ve gerek 
ticaret yapanlar...” dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi 

Akar, Türkiye-Suriye 
arasındaki görüşmelere ilişkin, 
“11 yıl sonra tamamen iyi 
niyetle, iki ülke arasındaki 
ilişkiler ve bölge barışı için 
böyle bir şey başladı.” dedi.

FETÖ operasyonunda 16 zanlı yakalandı

“Suriye ile  
ilişkiler  
iyi niyetle 
başladı”

Baykar, Bayraktar  
DİHA’nın test  
görüntülerini paylaştı

BİK Genel  
Kurulu olağanüstü 
toplanacak
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Yazı İşleri Müdürü   
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2690

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

Video oyunları, 1970’li yıllardan 
bu yana hayatımızın bir parçası olsa-
lar da bu oyunların sağlığa olası za-
rarlı etkileri hakkında yapılan 
araştırmalar hala erken evrelerde. 
Özellikle genç nesilleri daha çok teh-
dit eden oyun bağımlılığı, günü-
müzde son derece yaygın. Oyun 
bağımlılığı, , Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün tıbbi referans kitabı olan 
Uluslararası Hastalık Sınıflandırma-
sı’nın 2018 versiyonuna “bilgisayar 
oyunu bağımlılığı” adı altında eklen-
mişti.  

Konu ile ilgili, dijital güvenlik şir-
keti ESET çocukların ve gençlerin 
bilgisayar oyunlarına olan ilgilerini, 
ebeveynlerin bu konudaki endişele-
rini inceledi.  

ESET tarafından yapılan bir araş-
tırmaya göre Avrupa genelindeki 6-
64 yaş arası nüfusun yarısı video 
oyunu oynuyor. Bu oran 6-10 yaş 
aralığında yüzde 68,  11-14  yaş ara-
lığında yüzde 79,  15-24 yaş aralığın-
daki kişilerde ise yüzde 72 oranına 
ulaşıyor. Uzmanlar gençlerin diğer 
faaliyetlere ayıracak zamanları ol-

duğu sürece günde üç saate kadar 
oyun oynamasını normal kabul et-
melerine karşın ebeveynler bir hobi 
olarak başlayan video oyun oynama-
nın bir takıntıya hatta bir bağımlı-
lığa dönüşmesinden endişe 
ediyorlar.  

 Dijital teknolojiler ve video 
oyunları ile büyümeyen ebeveynler, 
çocuklarının fazla oyun oynamaları-
nın uyku sürelerine, ruh hallerine, 
davranışlarına ve hatta fiziksel sağ-
lıklarına yönelik etkileri konusunda 
çok endişe duyuyorlar. ESET uzman-
ları endişe duyan ebeveynlerin ne-
lere dikkat etmeleri gerektiği, uyarı 
işaretleri ve durum kontrolden çık-
madan önce sorunları nasıl çözebile-
ceklerine yönelik şu önerilerde 
bulundu; ‘‘Çocuğunuz, gerçek ha-
yatta olan bitene ilgi göstermeyi bı-
rakacak kadar dijital dünyanın içine 
gömülmeye başlamış olabilir. Örne-
ğin kişisel temizliğine veya yeme 
içme düzenine ilgi göstermemeye 
başlayabilir ya da arkadaşlarıyla yüz 
yüze iletişimden uzaklaşır. Sevdiği 
oyunları oynamadığı zaman asabi ve 

aceleci davranmaya başlar. Uzun sü-
reler boyunca oyun oynadığı için 
aşırı yorgunluk, baş ağrısı şikayeti 
veya el ya da göz rahatsızlığı duy-
maya başlar. Daha fazla oyun oyna-
mak için okula gitmek istemeyebilir. 
Uyumakta zorluk çekebilir. Oyun 
oynadığı süre konusunda yalan söy-
ler. Oyun oynama sürelerini kısıtla-
maya yönelik herhangi bir girişimde 
ciddi çatışmalar veya öfke patlama-
ları yaşar. Çocuklarınız bu durumlar-
dan herhangi birini yaşıyorsa, 
bunun nedeni sadece oyun bağımlı-
lığı olmayabilir. Aksine, birçok oyun 

bağımlısı bu işaretleri  göstermeye-
bilir. Yapılabilecek en iyi şey endişe-
leriniz hakkında çocuklarınızla 
konuşmaktır.  Çocuğunuzun her 
hafta oyun oynarken geçirdiği süre 
konusunda endişeleriniz varsa iyi bir 
başlangıç için şunları göz önünde 
bulundurun: İletişim kurun: Ne 
olursa olsun çocuğunuzla konuş-
maya devam edin. Çocuklarınız yön-
lendirmeye ihtiyaç duyar. 
Endişelerini ve duygularını paylaşa-
bilecekleri açık ve yargılayıcı olma-
yan bir ortam ararlar.  Güven ortamı 
oluşturun: Söz konusu iletişim süre-
cinin bir parçası  güven ortamı oluş-
turmaktır. Çocuklarınıza sadece ne 
yapacağını söylemek negatif davra-
nış gösterilmesine yol açar. Çocukla-
rınız büyüdükçe yaşadıkları 
deneyimler konusunda mümkün ol-
duğunca onlara karşı açık olun ve ço-
cuklarınızla empati kurun. 
Getirilecek sınırlara birlikte karar 
verin: Çocuklarınıza emir vermekten 
kaçınmanız gerektiği kadar çocukla-
rınızın cihazlarına veya oyun kon-
sollarına el koyma isteğinize de 

engel olun. Bunun yerine, belirli ci-
hazlarda oyun uygulamalarını kaldı-
rarak ekran süresini azaltmak için  
birlikte plan yapın. Bu yöntem aşa-
malı olarak yapılmalıdır. Günlük 
oyun oynama veya evdeki Wi-Fi kul-
lanım sürelerine yönelik kısıtlama-
lara birlikte karar verin.  Ebeveynler, 
büyümenin ne kadar stresli oldu-
ğunu bazen unutabiliyorlar. Çocuk-
lar için oyun oynamak duygusal bir 
kaçış fırsatı olabilir. Bilgisayar oyun-
ları çocukların el-göz koordinasyonu 
ve problem çözme gibi bazı beceriler 
kazanmasına da yardımcı olabilir. 
Buna karşın çocukları güvende tut-
mak ve onların sağlıklarını korumak 
da önemlidir.’’ 

Bağımlılıkların altında genellikle 
psikolojik faktörler bulunur. Bu ne-
denle tedavi hedefi öncelikle bağım-
lılığın altında yatan psikolojik 
faktörlerin tespit ve tedavi edilmesi-
dir. Oyun bağımlılığın tedavisinde 
doktorunuz ilaç ya da psikoterapi 
uygulayabilir.

İzzettin 
KARTAL

Çocuğunuz 
oyun  

bağımlısı mı?

Her bakanlığın Bursa’ya kendi alanlarında 
ciddi yatırımlar yaptığını söyleyen Başkan Gür-
kan, “Ulaştırma Bakanlığı’nın sadece AK Parti 
hükümetleri döneminde Bursa’ya 43 milyar 
liralık yatırımı oldu. Hızlı tren devreye girdiğinde 
12 milyar liralık bir yatırım ilave geliyor. Kaldı 
ki geçtiğimiz hafta ulaştırma bakanımız Bursa’ya 
geldiğinde yapmış olduğu açılışlara baktığımızda 
sadece o günkü açılışlar 1,5 milyar, onunla be-
raber o gün başlangıcını verdiğimiz kavşaklarla 
üzerine diktiğimiz zaman en az 1,5 milyar da 
oradan vardı ve katlanarak yürüyor. Yani 2023’ün 
sonuna baktığınız zaman 43 milyonluk rakam-
larınız bir anda 55-60 milyonlara yürümeye 

başlıyor. Kaldı ki projeler bitmeyecek, hızlı 
trenin akabinde arkasından gelen raylı sistemler, 
kavşak sistemleri var. Sadece ulaştırmadan bah-
sediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığına baktı-
ğımız zaman sadece son dönemde 700 milyona 
yakın bir dönemde almış olduğumuz destekler 
var. Akabinde arkaya baktığımızda 10 milyardan 
fazla yakın sadece bu alandan gelen yatırım 
var. Milli Eğitim’e baktığınızda sadece 3,2 milyar 
buradan almışız. AK Parti iktidarı süresi içine 
baktığımızda neredeyse 25 milyara yakın bir 
yatırım var. Sağlık alanına gittiğimiz 
zaman, Sağlık Bakanlığımızın Bur-
sa’da yapmış olduğu Şehir Has-
tanesi’nin tam yatırımları bit-
meden söylüyorum, bunların 
üzerine gittiğimizde 10 milyara 
yakın da orada var. Bursa bir 
sanayi ve istihdam kenti ol-
ması sebebiyle de merkezi 
hükümetimizden ciddi des-
tekler almış oluyor. İnşallah 
bundan sonraki süreçte bu 
destekleri biraz daha hızlan-
dırarak gitmiş olacağız. Ama 
bakanlıklar nezdinde son dö-
nemdeki süreçlere bakmış ol-
duğ umuzd a 
ciddi ma-
n a d a 
d e s -
tekle-
r i n i 
görü-
yoruz. 
H e r 

bir bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Bursa için güzel yatırım müjdeleri ile geliyorlar” 
şeklinde konuştu. 

“BURSA AK PARTİ DÖNEMİNDE  
CİDDİ YATIRIMLAR ALDI” 

Yapılan yatırımların meyvelerini almaya 
başladıklarını söyleyen Gürkan, “Bursa AK Parti 
döneminin başlangıcından itibaren çok güzel 
hizmetler aldı. Her dönemin kendisiyle alakalı 
özel yatırımları var. Her bir bakanlığın farklı 

dönemlerde üzerine düştüğü yatırımlar 
oluyor. Seçim dönemine girildiği 

için son dönem daha fazla 
dikkat çekmeye başlar. Artık 
önümüzdeki süreç içerisinde 
yapmış olduğumuz birçok 
yatırımın meyvelerini al-
maya başladığımız bir dö-
nem. Son 5 yıllık parlamento 

sürecine baktığımız zaman, 
o dönemde başlamış olduğu-

muz projelerimiz, bu dönemde 
bitmeye başlıyor ve somut olarak 
biraz daha belirginleşmiş oluyor. 

AK Parti dönemi başlangıcın-
dan itibaren Bursa haki-

katen merkezi hükü-
met tarafından 

ciddi des-
tekleri 

aldı 

ve almaya da devam ediyor. İnşallah bundan 
sonraki süreçte bütün teşkilatımız ile beraber 
takip ederek bunların daha da fazla olması için 
gayret sarf edeceğiz” dedi. 

AK PARTİ BURSA’DAN  
41 BİN 433 ÜYE KAZANDI 
Vatandaşın kendilerine duyduğu güveni 

lâyıkıyla yerine getirmek için çalışacaklarını 
dile getiren Gürkan, “2022 yılı faaliyetleri ile 
alakalı üye çalışmalarımızı hiç durdurmadık. 
Her için sahada olduğumuz için onlarla beraber 
üye çalışmalarımıza ve üye ziyaretlerimize 
önem verdik. 2022 yılı itibariyle baktığımızda 
da 41 bin 433 yeni üye kazandırmış olduk, bu 
da bizim için çok güzel bir sayı. Zaman zaman 
muhalefet bunu dillendirmeye çalışıyordu, 
onlara da fırsat olmadı. Çünkü biz bir önceki 
yıl üye sayımızdan bu sene daha çok üye yapmış 
olduk ve üye sayımızı geçen seneye oranla 
yüzde 10 daha arttırmış olduk. Teşkilatımız 
gerçekten sahada yoğun bir çalışma sergilemiş 
oldu. Sonucunda da büyük resme baktığımızda 
Türkiye’de 11 milyon 241 bin 230 yeni üye 
üyenin olması ciddi bir sayıdır. Bu da muhalefet 
ile mukayese edildiğinde veya diğer siyasilerle 
mukayese edildiğinde onların neredeyse dört 
katı üyeye sahip olmuş olduk. Bu da aslında 
sahada vatandaşımızın AK Parti’ye ne kadar 
çok güvendiğini gösteriyor, bizim için son 
derece onur verici bir hadise. Vatandaşlarımıza 
mahcup olmak için bize olmuş olan güveni lâ-
yıkıyla yerine getirmek için bütün teşkilatları-
mızla güzel bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. 
Yeni katılımlarla birlikte Bursa’daki üye sayımız 
390 bin rakamını aşmış durumdadır” diye ko-
nuştu. (İHA)

Mustafakemalpaşa’da Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İda-
resi Başkanlığı tarafından projelen-
dirilen, dükkân, okul ve camiyi de 
içinde barındıran 683 adet toplu ko-
nutlarının inşaatı 70 günde yüzde 26 
seviyesine geldi. Dairelerin yıl sonunda 
teslim edileceği belirtildi. 

70 gün önce başlayan yapım ça-
lışmalarında Mustafakemalpaşa ta-
rihinde ilk kez bir inşaata 4 adet kule 
vinç kuruldu. Mühendis ve işçi dâhil 
420 kişinin gece gündüz çalıştığı in-
şaat, takvimin yüzde 35 önünde iler-
liyor. Çalışmalarda fiziki yapım oranı 
yüzde 26’ya ulaşan Lalaşahin TOKİ’nin 
2023 yılı sonunda teslim edilmesi 
planlanıyor. Yüzlerce hak sahibi ailenin 
sabırsızlıkla beklediği konutlar hızla 
yükseliyor. Mustafakemalpaşa’da Tat-
kavaklı ve Dere Mahalle’nin ardından 
TOKİ’nin Lalaşahin Mahallesi’ne ka-
zandıracağı 3. etap projesinde çalış-
malar hızlandı. 1 Kasım 2021’de ya-
pılan ve daha sonrasında iptal edilen 
Lalaşahin TOKİ’de ikinci ihale yaklaşık 
bir yıl sonra 9 Ağustos 2022’de ger-
çekleştirildi. 15 Eylül’de yüklenici fir-
mayla sözleşme imzalanmasının ar-
dından Ekim ayı ile birlikte dev projede 
yapım süreci başladı. 

KULE VİNÇ SAYISI 5’E ÇIKACAK 
Lalaşahin Mahallesi 950 ada 10 

parselde kurulan şantiye alanında, 
Mustafakemalpaşa için bir ilke de 
imza atıldı. Hava muhalefetine aldırış 
edilmeden sürdürülen çalışmalar doğ-
rultusunda ilk kez bir inşaata 4 kule 
vinç kuruldu. Yüklenici firma yetkili-
lerinden Muhammet Çetin, hızla süren 
inşaat hakkında bilgiler verdi. 420 
kişilik ekiple çift vardiya sistemi ça-
lıştıklarını söyleyen Çetin, inşaatın 
TOKİ programının yüzde 35 önünde 
sürdüğünü, tamamlanma oranının 
ise yüzde 26 seviyelerine ulaştığını 
belirtti. Toplu konut projesinde 58 
bloğun 45’inin temelinin döküldü-
ğünü, 17 binanın da kaba inşaatının 
bittiğini ifade eden Çetin, “İnşaatın 
hızlı bir şekilde tamamlanması için 4 
kule vinç kullanılıyor, birini de bu 
hafta kuracağız. Hafriyat çalışmaları 
tamamlandı. Elektrik, mekanik ve te-
sisat işleri ise devam ediyor” dedi. 

HEDEF, 2023 SONU 
Teslim tarihi 2024 Mayıs olan 

(600 gün) konutların, beklenen sü-
reden daha kısa zamanda tamamla-
nacağı belirtilirken, inşaatın bu yılın 
Aralık ayında bitirilmesi hedefleniyor. 
3+1 ve 2+1 daire şeklindeki Lalaşahin 
TOKİ için kuralar 13 Temmuz 2020 
tarihinde çekilirken, proje çerçeve-
sinde; 683 konut, 13 adet dükkan, 1 
adet ilköğretim okulu ve 1 adet cami 
inşaatları ile altyapı ve çevre düzen-
lemesi yapılacak. (İHA)

Bursa’da AK Parti’ye 41 bin yeni üye
AK Parti Bursa İl Başkanı 
Davut Gürkan, 2022 yılında 
Bursa’da 41 bin yeni üye 
kazandıklarını Bursa’daki 
AK Partili üye sayısının 390 
bini aştığını söyledi. Ak 
Parti hükümetinin 
başlangıcından itibaren 
Bursa’ya ciddi yatırımlar 
yapıldığını belirten Gürkan, 
sadece Ulaştırma 
Bakanlığı’nın Bursa’ya  
43 milyar liralık yatırımı 
olduğunu ifade etti.

İnegöl’ün daha önce de pek çok kez gündeme 
gelen Yenişehir Caddesi üzerindeki Akpınar 
Kavşağında düğüm çözülüyor. İnegöl Belediyesi, 
kavşakta Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği 
ile bir düzenleme çalışması başlattı. Burada 
ortadaki dönel kavşağın kaldırılarak sinyali-
zasyon sistemi kurulacağı açıklandı. Belediye 
Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki he-
yetle birlikte alanda incelemelerde bulunarak 
çalışmaya ilişkin bilgiler verdi. Çalışma hakkında 

açıklama yapan Başkan Taban, “Şu anda Yeni-
şehir Caddesi üzerinde Akpınar kavşağındayız. 
Daha önce de çokça kez basına yansıyan bir 
kavşaktı burası. Burada bir kavşak düzenlemesi 
yapmak istediğimizi ifade etmiştik. Lakin burası 
hem karayollarından izin gerektiren, beraberinde 
yine BOTAŞ boru hatlarının geçtiği bir merkez 
olarak da burayı ifade edebiliriz. Burada birtakım 
izinlerin alınması gerekliliği ve düzenlemelerin 
de ondan sonra yapılması gerekliliği ortadaydı. 
Tabi biz bu alanda Büyükşehir Belediyemizin 
de desteğini alarak onlardan işin sinyalizasyon 
kısmını tamamlıyor olacağız” dedi. 

1 AYDA TAMAMLANMASI  
HEDEFLENİYOR 
Fen İşleri Müdürlüğünün yaklaşık bir haf-

tadır yol ağlarında hazırlıklarını tamamladık-
larını belirten Başkan Taban, “Şu anda burada 
bir ekskavatör, 4 kamyon, 1 greyder ve 1 
kazıcı olmak üzere çalışmaları başlatmış olduk. 
Yaklaşık 2 milyon lira değerinde bir bütçe ile 
inşallah kavşakta çalışmamızı tamamlamak 

istiyoruz. Yaklaşık 1 aylık UKOME’den aldığımız 
bir iznimiz var. Bu süre zarfında da inşallah 
buradaki yol trafiğini de düzenli şekilde akışını 
sağlayarak burada çalışmalarımızı tamamlamak 
istiyoruz” açıklamalarında bulundu. “Bu cadde 
üzerinde ciddi bir trafik olduğunu biliyoruz” 
sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban, 
“Sinyalizasyon uygulamasıyla da inşallah 
burada kazaların yaşanmadığı ve daha sağlıklı 
şekilde trafikte ilerleyebileceğimiz yapıya ka-
vuşmuş olacağız. Çalışmayı Fen İşleri Müdür-
lüğümüz marifetiyle yürütüyoruz lakin tabi 
Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle 
kavşağı tamamlamış olacak. Arkadaşlarımız 
fiziki olarak alanda kazı ve düzenleme çalış-
malarını yaptıktan sonra Büyükşehir Beledi-
yemizin sinyalizasyon ekipleri de trafik ışık-
larıyla ilgili detay çalışmaları gerçekleştirecekler. 
Ben kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza 
da teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız 
çalışmayı bir an önce tamamlamak istiyoruz” 
ifadelerinde bulundu. (İHA)

Akpınar Kavşağı’nda çalışmalar başladıİnegöl Belediyesi, Yenişehir 
Caddesi üzerinde bulunan 
Akpınar Kavşağında düzenleme 
çalışmalarına başladı. Kavşakta 
sinyalizasyon sistemi ile birlikte 
ortadaki dönel kavşak kaldırılacak. 
Bölgede inceleme yapan Belediye 
Başkanı Alper Taban, “Daha önce 
de çokça kez basına yansıyan bir 
kavşaktı burası. 1 aylık süre 
zarfında düzenlemeyi 
tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Mustafakemalpaşa’da 
TOKİ inşaatı  
hızlandı
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ABD'nin Virginia eyaletine bağlı New-
port News’teki bir ilkokulda öğretme-
nini yaralayan 6 yaşındaki öğrencinin
kullandığı silahı annesinin satın aldığı
belirtildi. Newport News Polis Şefi
Steve Drew, okul yetkilileri ile düzenle-
diği basın toplantısında olay hakkında
bazı detayları paylaştı. Drew, 6 yaşın-
daki çocuğun kullandığı 9 milimetre
çapındaki silahın annesi tarafından
yasal olarak satın alındığını ve olay sa-
bahı okula çocuğun çantasında getiril-
diğini söyledi. Sınıfta öğretmen ders
anlatırken çıkan sözlü tartışmada ço-
cuğun silahını çantasından çıkararak
öğretmene bir el ateş ettiğini belirten
polis şefi, silah sesi üzerine bir okul ça-
lışanının sınıfa girerek çocuğu kontrol
altına aldığını aktardı. Drew, öğretme-
nin yaralı olmasına rağmen, olaydan
sonra sınıftaki yaklaşık 20 öğrenciyi
dışarı çıkardığını söyledi. Eylemin
“kaza” olmadığını tekrarlayan polis
şefi, “Tartışma neydi, çocuk o an ne
düşünüyordu, bilmiyorum. Sizin aklı-
nızda olan soruların 3 katı bizim kafa-
mızda var. Soruşturma devam ediyor.
Tüm detayları, ilgili herkesle yapacağı-
mız mülakatlardan sonra öğreneceğiz.”
diye konuştu. Drew, saldırgan çocuğun
bir sağlık tesisinde geçici gözaltında
tutulduğunu, davranışlarının pediatrik
psikologlar ve çocuk koruma servisi
yetkililerince değerlendirildiğini ifade
etti. Gazetecilerin ısrarlı soruları üze-
rine polis şefi, “Bakın, 6 yaşındaki bir
çocuk silah kullanmayı nasıl öğrendi,
bilmiyorum. Belki video oyunları, belki
oyuncak silahlar, bunun cevabını şu an
bilmiyorum. Soruşturma devam edi-
yor.” şeklinde yanıtladı. (AA)

ABD'de 6 yaşındaki
öğrenci öğretmenini
silahla yaraladı!

Batı PKK'nın karanlık
yüzünü görmüyor

Netjes, terör örgütü YPG/PKK'nın
karanlık yüzünü "After the Rain: Families
Seeking Justice" belgeseliyle ortaya koy-
duğu ve terör örgütünün Suriye'deki
baskısını ifşa ettiği için İstanbul'da 2
Aralık'ta evinden ayrılmak üzereyken
e-postayla iki ölüm tehdidi aldığını sosyal
medyada duyurmasının ardından yaşa-

dıklarını ve Batılı ülkelerdeki terör örgütü
YPG/PKK algısını AA muhabirine de-
ğerlendirdi. Terör örgütü YPG/PKK'nın
karanlık yüzünü belgesel ve araştırma-
larıyla ortaya koyan Netjes, terör örgü-
tünün Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki
baskıcı politikaları, insanları kaçırması
ve muhalifleri sindirmesi üzerine araş-
tırmalar yürüttüğünü aktardı. Batılı ül-
kelerin terör örgütüne ilişkin Türkiye'nin
uyarıları dikkate almamasını eleştiren
Netjes, "Türkiye takıntısı yüzünden terör
örgütü YPG/PKK'nın karanlık yüzünü
görmüyorlar." dedi. Netjes, YPG/PKK'nın
çocukları kaçırmasının dahi Batı'da
yeteri kadar ciddiye alınmadığını be-
lirtti.

SOLCU PARTİLER VE 
MEDYANIN BASKISI
Hollanda'da kamuoyunun, medya ta-

rafından yanlış yönlendirildiğini belirten
Netjes, "Hollanda'da terör örgütü
YPG/PKK hakkında eksik bilgi var." dedi.
Netjes, ülkesinde terör örgütü YPG/PKK
propagandasına karşı çıktığı için kendisini
korkutmak istediklerini, Hollanda'da bir
akademisyen arkadaşının başına da aynı
şeyin geldiğini anlattı. Aslında Hollanda
hükümetinin terör örgütü YPG/PKK'nın
gerçek yüzünün farkında olduğunu dile
getiren Netjes, "Hollanda'da hükümeti
ve koalisyondaki partilerin çoğu terör
örgütü YPG/PKK hakkında benim gibi
düşünüyor fakat solcu partiler ve med-
yanın baskısı sebebiyle bu yeterince
gösterilemiyor." dedi.

İNSAN HAKLARI 
KURULUŞLARININ SESSİZLİĞİ
Aldığı ölüm tehditlerinin ardından

insan hakları kuruluşları, kadın hakları

dernekleri ve sivil toplum kuruluşla-
rından (STK) henüz destek görmediğini
belirten Netjes, yalnız kendisinin değil
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü
YPG/PKK'nın saldırılarına maruz ka-
lanların da korunması gerektiğini vur-
guladı. Netjes, "Çocukları kaçırılan ka-
dınlar, YPG'nin kurşunlarından ve sui-
kastlarından kurtulanların benden
daha fazla korunmaya ihtiyacı var."
diye konuştu. Bu alanlarda çalışan
STK'lerin büyük oranda ABD ve İngil-
tere'den maddi destek aldığına işaret
eden Netjes, 2019'da İstanbul'da gör-
üştüğü bir STK yetkilisinin "Rena,
senin yaptığın çalışmaları biz yapa-
mayız. Fonlarımızı direkt keserler."
şeklindeki sözlerini aktardı.

ÖLÜM TEHDİTLERİ 
AVRUPA'DAN
Bir süredir e-posta ve sosyal medya

hesaplarından ölüm tehditleri aldığını
anlatan Netjes, "Bu tehditlerin Avru-
pa'dan gönderildiğini düşünüyorum.
Çünkü kullanılan İngilizce ileri seviyede
ve e-postalardan biri 'Paris'ten sevgi-
lerle' mesajıyla bitiyordu." diye konuştu.
Netjes, "Daha önce benzer durumlarla
karşılaşan meslektaşlarım ve tanıdık-
larım da söz konusu tehditlerin Av-
rupa'dan gelmiş olabileceğini düşü-
nüyor." ifadesini kullandı. Hollandalı
araştırmacı, e-postasına yapılan sal-
dırıların hala devam ettiğini ve rö-
portajdan birkaç saat önce hesabının
uygunsuz içeriklerin bulunduğu in-
ternet sitelerine kayıt olduğuna ilişkin
mesaj aldığını anlattı.(AA)

Hollandalı araştırmacı
Rena Netjes, Türkiye'nin
uyarılarına kulak
tıkayan Batılı ülkelerin
terör örgütünün
karanlık yüzünü
görmediğini anlattı.

T.C.  
BURSA 11. İCRA DAİRESİ 
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BBB

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ay
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1  İC1. İC1  İC

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ay
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Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ay
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Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ay
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Örnek No:55* 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ay
rıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara 
den 2022/3649 ESAS 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer
önemli vasıfları:

APU AŞINMAZIN T TAPU KATTAŞINMAZIN T
Yıldırım ilçesi, Mevlana mah., Cilt No:1/ Sayfa no:46, 813 49 Parsel, Bursa ili, 

vlulu İki    AAvlulu İki Katlı Kargir Bina, Böl. Nitelik: 
İNCELEME: 

apu kaydı : a- T Tapu kaydı : Dosya içerisinde mevcut tapu kaydında; Bursa ili, 
apu Sicilinde 81       TTapu Sicilinde 813 ada, 49 nolu parselde kayıtlı 1kain 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ay
rıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara 

2022/3649 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer

YDI VE ÖZELLİKLERİ: KA AYDI VE ÖZELLİKLERİ: Bursa ili, 
Yıldırım ilçesi, Mevlana mah., Cilt No:1/ Sayfa no:46, 813 

Yüzölçümü: 1vlulu İki Katlı Kargir Bina, 

Dosya içerisinde mevcut tapu kaydında; Bursa ili, 
apu Sicilinde 813 ada, 49 nolu parselde kayıtlı 1

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ay
rıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov

.sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir
, muha        hiyeti, bulunduğu yer       r, muhammen kıymeti ve

Yıldırım ilçesi, Mevlana Mah, 813  Bursa ili, 
Ada, 49 Parsel, Bağ.Yıldırım ilçesi, Mevlana mah., Cilt No:1/ Sayfa no:46, 813 

19,99, Hisse Pay/Payda:1/1 Yüzölçümü: 1

Yıldırım İlçesi, Mevlana mah. deDosya içerisinde mevcut tapu kaydında; Bursa ili, 
19,99 m2 sahalı avlulu iki katlı kargir bina niteliapu Sicilinde 813 ada, 49 nolu parselde kayıtlı 1

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ay-
r  esatis.uyap.gov  adresi üzerin.tr -

, muhammen kıymeti ve

Ada,Yıldırım ilçesi, Mevlana Mah, 813 
Ada, 49 Parsel, Bağ.

19,99, Hisse Pay/Payda:1/1 

Yıldırım İlçesi, Mevlana mah. de
19,99 m2 sahalı avlulu iki katlı kargir bina niteli

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

apu Sicilinde 81       TTapu Sicilinde 813 ada, 49 nolu parselde kayıtlı 1kain 
ğindeki gayrimenkulün 1/1 (tam) hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu belirtilmektedir
b-İmar Durumu : Dosya içerisinde mevcut imar durumundan; Bursa ili, 

apu Sicilinde           TTapu Sicilinde 813 ada, 49 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının 1/1000 ölçekli uygude kain 
lama İmar Planı kapsamında olduğu, parselin şuyulama yapılması durumunda ayrık nizam E:2,30

ençok 36,50 mt      YYençok 36,50 mt olan ticaret binasına izin verildiği anlaşılmaktadırolan 
c-Mahalli Durum : Kıymet takdiri istenen taşınmaz; Bursa ili, 
Sokak No:4 adresinde yer almaktadır
kas sistemde inşa edilmiş iki katlı bina bulunmaktadır

. Meskenler meskun haldedirmiştir
oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

apu Sicilinde 813 ada, 49 nolu parselde kayıtlı 1
ğindeki gayrimenkulün 1/1 (tam) hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu belirtilmektedir

 Dosya içerisinde mevcut imar durumundan; Bursa ili, 
apu Sicilinde 813 ada, 49 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının 1/1000 ölçekli uygu

lama İmar Planı kapsamında olduğu, parselin şuyulama yapılması durumunda ayrık nizam E:2,30
ençok 36,50 mt olan ticaret binasına izin verildiği anlaşılmaktadır

 Kıymet takdiri istenen taşınmaz; Bursa ili, 
apu kaydın       TTapu kaydında belirtildiği gibi parsel üzerinde betonarme kar. Sokak No:4 adresinde yer almaktadır

kas sistemde inşa edilmiş iki katlı bina bulunmaktadır
. Meskenler simetriktir. Meskenler meskun haldedir

oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

19,99 m2 sahalı avlulu iki katlı kargir bina niteliapu Sicilinde 813 ada, 49 nolu parselde kayıtlı 1
ğindeki gayrimenkulün 1/1 (tam) hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu belirtilmektedir

Yıldırım İlçesi, Mevlana mah. Dosya içerisinde mevcut imar durumundan; Bursa ili, 
apu Sicilinde 813 ada, 49 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının 1/1000 ölçekli uygu

lama İmar Planı kapsamında olduğu, parselin şuyulama yapılması durumunda ayrık nizam E:2,30
. ençok 36,50 mt olan ticaret binasına izin verildiği anlaşılmaktadır

Yıldırım ilçesi, Mevlana mah.,  Kıymet takdiri istenen taşınmaz; Bursa ili, 
apu kaydında belirtildiği gibi parsel üzerinde betonarme kar

. Binanın her katı birer mesken olarak düzenlenkas sistemde inşa edilmiş iki katlı bina bulunmaktadır
. Her mesken geniş bir hol, hole açılan iki. Meskenler simetriktir

. Islak satıhlar seramik, diğer satıhlar laminatoda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

19,99 m2 sahalı avlulu iki katlı kargir bina niteli-
. ğindeki gayrimenkulün 1/1 (tam) hissesinin borçlu adına kayıtlı olduğu belirtilmektedir

Yıldırım İlçesi, Mevlana mah.
apu Sicilinde 813 ada, 49 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tamamının 1/1000 ölçekli uygu-

lama İmar Planı kapsamında olduğu, parselin şuyulama yapılması durumunda ayrık nizam E:2,30

eşilevlerYYeşilevlerYıldırım ilçesi, Mevlana mah., 
apu kaydında belirtildiği gibi parsel üzerinde betonarme kar-

. Binanın her katı birer mesken olarak düzenlen-
. Her mesken geniş bir hol, hole açılan iki

. Islak satıhlar seramik, diğer satıhlar laminat

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır
. Mutfak tezgahı mermer olup tezgah altında ve üstünde dolap vardırparke kaplıdır

duvarları tavana kadar fayans kaplıdır
katın pencerelerinde demir korkuluk vardır

. Isıtma kombi kaloriferle yapılmaktadırbeton terastır
Bina ruhsatsız olarak inşa edilmiştir
lunduğu bölge şehir merkezine ortalama 10 km mesafede doğuda kalmaktadır
kamu hizmetleri bulunmaktadır

. Parselin batı kısmındaki parsellerde şuyulama yapılmış ve imar durumuna uygun olarak binavardır
T. lar inşa edilmektedir

d-Değerlendirme : Y

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

oda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır
. Mutfak tezgahı mermer olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır

. Kapılar ahşap panel, pencereler pvc den yapılmıştırduvarları tavana kadar fayans kaplıdır
. Zemin katın dış cephesi fayans kaplıdırkatın pencerelerinde demir korkuluk vardır

. Isıtma kombi kaloriferle yapılmaktadır
. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiştirBina ruhsatsız olarak inşa edilmiştir

lunduğu bölge şehir merkezine ortalama 10 km mesafede doğuda kalmaktadır
akın çevrede genellikle konut olarak kullanılan üç - dört katlı binalarYYakın çevrede genellikle konut olarak kullanılan üç - dört katlı binalar. kamu hizmetleri bulunmaktadır

. Parselin batı kısmındaki parsellerde şuyulama yapılmış ve imar durumuna uygun olarak bina
oplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardırTToplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır

ukarıda fiili özellikleri belirtilen gayrimenkulün şehirdeki konumu, ulaşım kolayY

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

. Islak satıhlar seramik, diğer satıhlar laminatoda, salon, mutfak, banyo ve tuvaletten oluşmaktadır
. Mutfak tezgahı mermer olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır

. Kapılar ahşap panel, pencereler pvc den yapılmıştır
. Zemin katın dış cephesi fayans kaplıdır

. Her bir daire brüt 100 m2,net 80 m2 alanındadır. Isıtma kombi kaloriferle yapılmaktadır
. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiştir

. Bölgede her türlülunduğu bölge şehir merkezine ortalama 10 km mesafede doğuda kalmaktadır
akın çevrede genellikle konut olarak kullanılan üç - dört katlı binalar

. Parselin batı kısmındaki parsellerde şuyulama yapılmış ve imar durumuna uygun olarak bina
. oplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır

ukarıda fiili özellikleri belirtilen gayrimenkulün şehirdeki konumu, ulaşım kolay

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

. Islak satıhlar seramik, diğer satıhlar laminat
. Banyo ve tuvalet. Mutfak tezgahı mermer olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır

. Zemin. Kapılar ahşap panel, pencereler pvc den yapılmıştır
. Binanın üzeri. Zemin katın dış cephesi fayans kaplıdır

.. Her bir daire brüt 100 m2,net 80 m2 alanındadır
aşınmazın buTTaşınmazın bu. . Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiştir -

. Bölgede her türlü
akın çevrede genellikle konut olarak kullanılan üç - dört katlı binalar

. Parselin batı kısmındaki parsellerde şuyulama yapılmış ve imar durumuna uygun olarak bina-

ukarıda fiili özellikleri belirtilen gayrimenkulün şehirdeki konumu, ulaşım kolay

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

d-Değerlendirme : Y
lığı, alt ve üst yapı tesisleri, yıpranması, yapının teknik özellikleri dikkate alındığında günümüz emlak
alım satım rayiçlerine göre borçlunun binası ve arsa payı dahil toplam değerin; 
Arsa Bedeli
Bina bedeli

OPLAMT
Kıymeti
KDV Oranı
Artırma Bilgileri
1. Artırma

arih ve SaBaşlangıç T Tarih ve Saati

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

ukarıda fiili özellikleri belirtilen gayrimenkulün şehirdeki konumu, ulaşım kolayY
lığı, alt ve üst yapı tesisleri, yıpranması, yapının teknik özellikleri dikkate alındığında günümüz emlak
alım satım rayiçlerine göre borçlunun binası ve arsa payı dahil toplam değerin; 

: 19,99 m2 x (1/1) x 2.500,00 1
: TL/m2 x (1-0,25) =480.000,00  100 m2 x 2 x3.200 
:  (yediyüzy   779.975,00TL L (yediyüzyetmişdokuzbindokuzyüzyetmişbeş lira)
: TL 779.975,00 
: %18

arih ve Saati : 08/02/2023 - 10:25

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

ukarıda fiili özellikleri belirtilen gayrimenkulün şehirdeki konumu, ulaşım kolay
lığı, alt ve üst yapı tesisleri, yıpranması, yapının teknik özellikleri dikkate alındığında günümüz emlak
alım satım rayiçlerine göre borçlunun binası ve arsa payı dahil toplam değerin; 

TLTL/m2 = 299.975,00 19,99 m2 x (1/1) x 2.500,00 
TLTL/m2 x (1-0,25) =480.000,00 

 (yediyüzyetmişdokuzbindokuzyüzyetmişbeş lira)

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

ukarıda fiili özellikleri belirtilen gayrimenkulün şehirdeki konumu, ulaşım kolay-
lığı, alt ve üst yapı tesisleri, yıpranması, yapının teknik özellikleri dikkate alındığında günümüz emlak

 (yediyüzyetmişdokuzbindokuzyüzyetmişbeş lira)

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

.i.i.i

arih ve Sa

.i

Başlangıç T Tarih ve Saati
arih ve SaatiBitiş T Tarih ve Saati

2. Artırma
arih ve SaBaşlangıç T Tarih ve Saati

arih ve SaatiBitiş T Tarih ve Saati
14 ve m.126)(İİK m.1

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Resmi İlanlar wwwResmi İlanlar wwwResmi İlanlar wwwResmi İlanlar www

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

de’dede

arih ve Saati

de

: 08/02/2023 - 10:25
: 15/02/2023 - 10:25

arih ve Saati : 13/03/2023 - 10:25
: 20/03/2023 - 10:25

14 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

.tr.tr.tr.trlan.govlan.govlan.govlan.gov

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

.(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                      
                      

                         
                            

                      
 

                        
  

        
                        

  
        
 

Basın ILN01764071Basın ILN01764071Basın ILN01764071Basın ILN01764071

Zelenskiy: ‘‘Bu zorlu savaşın sonucu
tüm Donbas'ımızın kurtuluşu olacak’’

Zelenskiy, gece saatlerinde paylaştığı görüntülü
mesajıyla, Rusya-Ukrayna arasında aylardır devam
eden savaş çerçevesinde cephedeki son durumu
değerlendirdi. Ukrayna güvenlik güçlerinin temsilcileri
ile bir araya gelerek savaşla ilgili son gelişmeleri ele
aldıklarını aktaran Zelenskiy, en yoğun çatışmaların
Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşandığını kay-
detti. Söz konusu bölgelerde Rus güçlerine karşı
mücadele vererek onların ilerlemesine izin verme-
diklerini ifade

eden Zelenskiy, "Donbas için savaş devam ediyor."
dedi. Rus kuvvetlerinin özelikle Donetsk bölgesindeki
Soledar şehrini ele geçirmek için çaba sarf ettiğini
dile getiren Zelenskiy, "İşgalciler artık en büyük ça-
balarını Soledar üzerinde yoğunlaştırmış olsalar
da bu zorlu ve uzun süren savaşın sonucu tüm
Donbas'ımızın kurtuluşu olacaktır." ifadelerini kul-
landı. Şiddetli çatışmaların sürdüğü Bahmut şehrinin
ağır hasar aldığını, Soledar'da da benzer durumun
olduğunu aktaran Zelenskiy, şöyle devam etti:
"Rusya orada neyi kazanmak istedi? Her şey tama-
men yok edildi, neredeyse hiç yaşam kalmadı ve
binlerce insanı kayboldu. Soledar tarafında tüm
toprak işgalcilerin cesetleri ve füze izleri ile kaplı.
Delilik böyle görünüyor." Zelenskiy, ortak ülkelerin
Ukrayna'ya yardım olarak gönderdiği yeni silahların
gelmeye devam ettiğini, onlarla ilgili çalışmaların
sürdüğünü söyledi. Ayrıca daha fazla silah yardımına
ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Zelenskiy, "Eminim
cephedeki askerlerimiz de bu silah ve teçhizata
yakın zamanda sahip olacaktır." şeklinde konuştu.

(AA)

Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenskiy, ülkesinde
Rusya'ya karşı devam eden savaşta
en şiddetli çatışmaların Donbas
bölgesinde sürdüğünü belirterek,
savaşın sonucunda bu bölgenin
tamamını Rus ordusundan geri
alacaklarını belirtti.

Hollandalı araştırmacı Netjes'e göre 



Spor 1111 Ocak 2023 Çarşamba

Süper Amatör küme A grubunda sahasında lider
İznikspor'u konuk eden İnegöl temsilcisi 1-0 geriye
düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederken hem ilk
maçın rövanşını aldı hemde ligin ikinci yarısına 
3 puan ile başlayarak zirvede bende varım dedi.

İlkyarı 0-0 beraberlik ile sona
eren karşılaşmada ikinci yarıda
İznikspor Mustafa Şimşek'in kafa
golüyle 1-0 öne geçti. 85. Daki-
kada Orhaniyespor Okan Ünal
ile maça denge getirdi. Karşılaş-
manın hakemi Hasan Kaçar'ın
10 Dakikada uzatma gösterdiği
müsabakada Orhaniyespor'un

90+9 Dakikada kazandığı penaltı
atışını kullanan Okan Ünal topu
ağlarla buluşturarak skoru belir-
ledi 2-1. Penaltı pozisyonununa
İznikspor'lu futbolcular uzun süre
itirazı sonuç vermedi. Maç son-
rasında Orhaniyespor taraftarları
büyük coşku yaşayarak galibiyeti
kutladı. Bu sonuçla Orhaniyespor

rakibi İznikspor'un yenilmezliğine
son verirken ikinci yarıya 3 puan
ile başlayıp zirvede bende varım
dedi. Grupta İznikspor 32 puan
ile takipçisi Fethiye İdman Yur-
dunun 5 puan önünde liderliğini
sürdürürken Orhaniyespor 26
puan ile 5. Sırada yer aldı. 

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Bursa’da amatör spor kulüplerine
nakdi ve ayni destek sağlayan, mevcut
sahaları yenileyen, ‘sporun tabana
yayılması için’ yaz ve kış spor okulları

gibi projelerle
her za-

man sporcunun yanında olan Büyük-
şehir Belediyesi, kente ‘branşlara özel’
spor tesisleri kazandırmaya devam
ediyor. Büyükşehir Belediyesi, futbol,
atletizm, yüzme, tenis ve salon spor-
larının yapıldığı tesisler ile Bursa’nın
sporda kalbi olan Atıcılar’a şimdi de
okçuluk salonu kazandırıyor. Atıcılar
futbol sahalarının yanında inşaatı
devam eden projede, 455 ve 115 met-
rekare olmak üzere iki adet kapalı
okçuluk salonu yer alıyor. Toplam
835 metrekare kullanım alanı, kapalı
ve açık okçuluk tesisleri, çevre dü-
zenlemesi ve otoparkı ile Atıcılar,
aynı zamanda Bursa’da okçuluğun
kalbinin de attığı yer olacak.

YENİ BAŞARILAR GELECEK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, inşaatın hızla devam
ettiği Atıcılar Okçuluk Tesislerinde
incelemelerde bulundu. Bursa’nın
‘spor kenti’ hüviyeti kazanması için
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da
destekleriyle önemli spor
yatırımlarını ha-

yata geçirdiklerini dile getiren Başkan
Aktaş, “Bir taraftan amatör spor ku-
lüplerimizi nakdi ve ayni yardımlarla
desteklerken, diğer taraftan fiziki
şartlarını iyileştiriyoruz. Yine bele-
diyespor marifetiyle yaz ve kış spor
okullarımızla kabiliyetleri çocukları-
mızı ön plana çıkarıyoruz. Tüm bu
çalışmalarla hamdolsun, olimpiyat
dereceleri de gelmeye başladı. Bu kap-
samda yapılan çalışmalardan biri de
okçuluk merkezimiz. Okçuluk ata
sporumuz ama aynı zamanda son yıl-
larda ilgi görmeye başladı Olimpiyat
şampiyonu Mete Gazoz evladımızın
Bursa kökenli olması da Bursa’daki
çocuklarımızı bu manada ciddi teşvik
etti. İnşallah mayıs, haziran gibi ta-
mamlayacağız. Bursa’mıza okçuluk
camiamıza hayırlı olsun” dedi.
(BÜLTEN)

Bursa’yı sporda da
marka kent haline
getirmeyi amaçlayan
Büyükşehir Belediyesi,
özellikle son yıllarda
modern ve geleneksel
okçuluğa ilginin
artmasına paralel olarak
kente bir de okçuluk
tesisi kazandırıyor.

Büyükşehir’den okçuluğa bir katkı daha!Özer golle döndü

Bursaspor’da devre arası
kamp çalışmaları İbrahim Ya-
zıcı Özlüce Tesisleri’nde devam
ediyor. Yeşil-beyazlılar basın-
dan gizli olarak hazırlık maç-
ları yapıyor. Bursaspor daha
önce Bursa Yıldırımspor ile
karşı karşıya gelirken rakibine
2-0 mağlup oldu. Yeşil-beyaz-
lılar geçtiğimiz hafta içinde

U-19 takımı ile karşılaştı ve
mücadele 0-0 eşitlikle ta-

mamlandı. Bur-
saspor ilk 2 maç-

ta istediği
s o n u c u
a l a m a d ı .

Ye ş i l - b e -
yazlılar son
olarak ise
Pazar günü
İ b r a h i m

Yazıcı Özlü-
ce Tesisleri’nde Balıkesirspor
ile karşı karşıya geldi. Bur-
saspor rakibini 2-0 mağlup
etmeyi başardı. Yeşil-beyaz-
lıların gollerini 1.5 sene sonra
futbola dönen Özer Hurmacı
ile Ertuğrul Kurtuluş kay-
detti. Son maçta teknik di-
rektör İsmail Ertekin’in
Mustafa Genç’i sağ bekte
denediği öğrenildi.

Yeşil Beyazlıların devre arası kamp çalışmaları
kapsamında hazırlık maçları yaptığı Bursa
Yıldırımspor’a 2-0 yenildi. U-19 takımı ile 0-0
berabere kaldı ve Balıkesirspor’u da 2-0 mağlup etti. 

n Kadir Umut PEHLİVAN



Türk
Havacılık ve
Uzay Sanayii Genel Müdürü (TU-
SAŞ) Temel Kotil, AA muhabirine,
şirketin projelerine ilişkin bilgi
verdi. Üzerinde çalıştıkları Milli
Muharip Uçak, Hürjet, Anka-3 ve
jandarmaya teslimatına hazırla-
nılan Gökbey'in komplike sistem-
ler olduğunu belirten Kotil, işler
ne kadar paralelleştirilebilirse
bunların o kadar kısa zamanda
bitirilebileceğini söyledi. Kotil,
bir tasarım yapmak için belirli
mühendislerin, belirli gün boyunca
çalışması gerektiğine işaret ede-
rek, şöyle konuştu: "Akışkanlar
mekaniği, CFT'ciler, termal ana-
lizciler, yapısal analizciler, sis-
temciler, hidrolikçilerin belirli bir
saati vermeleri gerekiyor. Bunu
kısaltmanın yolu yok. Kullandı-
ğımız yazılımlar işleri daha çabuk
yapmayı sağlıyor ama günün so-
nunda belli bir adam/saati koymak
lazım. İşlemleri ne kadar paralel-
leştirirseniz o kadar kısaltıyor-
sunuz. Mühendis sayımız 6 bine
yaklaştı, bir ordumuz oluştu. 1200
kişiden 6 bin kişiye geldik. Artık
olayları paralelleyebiliyoruz. 50
bin çekirdekli süper bilgisayarımız
var. Bütün bu çekirdekler aynı
anda analiz yapıyorlar. Komplike
bir analizi parçalara bölüp sonuçta
birleştirip veriyorlar. Mühendis
sayımız çok iyi gittiği için yılda
1000 mühendis artırıyoruz. As-
lında verdiğimiz sözleri erken tu-
tacağız." Teknisyen sayısının da
yaklaşık 6 bine ulaştığını aktaran
Kotil, imalat konusunda da Türk
sanayisinden çok yararlandıklarını
bildirdi. Kotil, bir firmanın Atak-
2'nin ön gövdesinin çok önemli 

bir kısmını yapıp
getirdiğini ifade ederek, şu de-
ğerlendirmede bulundu: "Günün
sonunda her gün biraz daha öğ-
reniyoruz. Neyi öğreniyoruz, çok
yapmayı. İnşallah çabuk çabuk
bunları yetiştirip, teslim edeceğiz.
İşin kabasını aldık. Daha ilk uçuş-
lar gerçekleşmedi. Milli Muharip
Uçak, Hürjet, Atak-2 geliyorlar.
Hızlanan bir TUSAŞ göreceğiz.
Neden, yatırımlarımız bitmek üze-
re, daha çok mühendisimiz, tek-
nisyenimiz var. Tezgahlarımız gel-
mek üzere. Türkiye'deki piyasayı
daha iyi kullanıyoruz, dünyayı
kullanıyoruz. Yurt dışındaki tez-
gahları da kullanmaya başladık.
Çünkü yeterince tezgah Türkiye'de
olmayabiliyor. 6 metre 5 eksenli
tezgahı 40-50 gün meşgul eden
parçalar var. Dolayısıyla Türki-
ye'deki bütün tezgahlar bize çalışsa
yetmiyor. Onun için dünyaya ya-
yılmak üzereyiz. Aynı anda birden
çok işi yaptığımız sürece süreler
kısalıyor."

AYAKLARI ÜZERİNDE 
DURMA SIRASI ATAK-2'DE
Kotil, Milli Muharip Uçak Pro-

jesi'nde kamuoyuna yansıyan fo-
toğraflara ilişkin, "Milli Muharip
Uçak'ımızı motor çalıştırarak 'roll-
out'a (hangardan çıkış) hazırladık.
Bundan sonra tören için Sayın
Cumhurbaşkanı'mızdan gün bek-
liyoruz." ifadesini kullandı. Hür-
jet'in protopilerinden birinin me-
kanik teste girdiğine dikkati çeken
Kotil, uçacak Hürjet'in de iniş ta-
kımları üzerinde olduğu bilgisini
verdi. Kotil, Atak-2 helikopterinin
gövdesinin bitmek üzere olduğu

nu, onun da ya-
kında iniş takımları üze-
rine geleceğini belirterek, "İniş
takımları üzerinde durmak, yavru
güvercinler gibi yürümeye başla-
dıkları anlamına geliyor. İnşallah
söz verdiğim tarihleri tutacağız."
diye konuştu.

2023'TE 3 BİN KİŞİ DAHA 
İSTİHDAM EDİLECEK
Temel Kotil, yaklaşık 3 bin kişi

aldıkları 2022 yılında çalışan sa-
yısının 13 bine ulaştığını ve benzer
sayıdaki işe alımla bu yılı 16 bin
kişiyle bitireceklerini bildirdi.
Gençlerin bir an önce bitirmek,
ürünü görmek isteyen, aceleci
genç ruhlarla geldiğini vurgulayan
Kotil, Türkiye'nin en iyilerinin
kendilerine başvurduğunu ve iyi-
lerin iyilerini seçtiklerini anlattı.
Kotil, gençleri mezun olmadan
işe aldıklarını, geçen yıl 300 kişiyi
bu şekilde bünyelerine kattıkla-
rını, bu yıl sayının daha da arta-
cağını söyledi. Gençlerin peşine
düştüklerine işaret eden Ko-
til, yeni yetenekler
kazanmak için doğ-
rudan üniversite-
lerde faaliyet gös-
termeye başladık-
larını kaydetti.

10 MİLYAR 
DOLAR 
İHRACAT 
YAKIN
Türk sa-

vunma sanayi-
sinin ihracatta
çok iyi perfor-
mans sergile-
diğine dikkati

çeken Kotil, 2022'de yak-
laşık yüzde 40'lık artışla 4 milyar

doların üzerine çıkıldığını söyledi.
Kotil, TUSAŞ'ın ihracat sözleşme-
lerinde asıl teslimatların bu yıl
olacağını belirterek, şunları kay-
detti: "Biz daha çok uçak parçası
ihraç eden bir şirkettik. TEI'yi de
konsolide ederek yılda yaklaşık
700 milyon dolarlık ihracat yapı-
yorduk. Şimdi direkt ürün, savun-
ma ürünü Anka, Aksungur, Hür-
kuş, Atak var. Gökbey ile ilgili çok
ciddi yurt dışı görüşmelerimiz
var. Hürjet sırada. Onların tesli-
matları 2023'te olacak. Onun için
rakamlar katlanacak. Türkiye, sa-
vunma sanayisi ihracatında çok

yakın zamanda 10
milyar doları göre-

cek, onun üzerine
çıkacak. ABD, Rus-
ya özel bir durum-
da, ihracatı ne ka-

dar iyi gidecek
emin değilim ve Çin

ihracatta şu anda li-
der pozisyonda gö-

z ü k ü -
yorlar
a m a

Tür-
kiye hemen ar-
kalarından geliyor. Almanya
ve Fransa'nın önüne geçtiğimizi
söylüyorum." Atak-2'nin uçmaya
hazırlandığını, Hürkuş'un ise ih-
racatına başladıklarını vurgulayan
Kotil, "Hürkuş ile ilgili İsviçre ve
Brezilyalı rakiplerimiz var. Bir ta-
sarım yenilemeyle rakiplerin önü-
ne geçme durumundayız, onu ya-
pıyoruz. Savunma sanayisinin
özelliği şu, alternatif ürünlerden
iyi olmak zorundayız. Yeni Hürkuş
alternatiflerinden çok daha iyi
olacak. Hürkuş'umuz iyi ama ha-
fifleyerek daha iyi olacak." dedi. 

ANKA-3 KENDİNİ 
GÖSTERMEYECEK, HIZLA 
HEDEFİNE ULAŞACAK
İnsansız savaş uçağı Anka-3

projesine ilişkin soruları da ya-
nıtlayan Kotil, "Uçaklarımızın
yanında eskort edecek. Bayağı
büyük, Aksungur'dan daha güçlü,
atak. Anka-3'ü önümüzdeki ay-
larda ortaya çıkaracağız. Radara
karşı daha duyarlı, kendini gös-
termeyecek. Üzerindeki sistem-
leri hızlı şekilde hedefi olan yer-
lere götürecek. Süpersonik hava

aracı ise biraz daha
sonraki yıllarda
gelecek." diye ko-
nuştu. (AA)

Türkiye'nin en önemli
teknoloji projelerinden 
Milli Muharip Uçak,
yoğun şekilde hangardan
çıkış törenine hazırlanıyor.

Dünyanın
en büyük 
5. Nesil
savaş 
uçağı

Çıldır’da gölün donmasıyla atlı kızak heyecanı başladı

Ardahan-Kars illeri arasında bu-
lunan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, son
günlerde etkili olan soğuk hava ne-

deniyle büyük oranda dondu.
G ö l ü n ,

Akçakale mevkisindeki kıyı kesim-
lerinde buz kalınlığı 10 santimetreyi
aştı. Hava sıcaklığının mevsim nor-
mallerinin üzerinde seyretmesi do-
layısıyla geç donan göle, yerli ve ya-
bancı turistler gelmeye devam ediyor.
Tur firmalarıyla bölgeye gelerek gölün
buzlu yüzeyine çıkan turistler, yü-
rüyüş yapıp fotoğraf çektiriyor.

ATLI KIZAKLA GEZİNTİ 
HEYECANI KIYILARDA 
BAŞLADI

Buz kalınlığının daha

fazla seviyede olduğu kıyı kesimle-
rinde atlı kızakçılar da turistlere hiz-
met veriyor. Ziyaretçiler, atlı kızaklara
binip gölün yüzeyinde gezinti yapma
imkanı buluyor. Çıldır Belediye Baş-
kanı Kemal Yakup Azizoğlu, buz üs-
tüne çıkmak isteyenleri bölgeye bek-
lediklerini söyledi. Kıyı kesimlerde
rahatlıkla buzun üzerine çıkılabildi-
ğini ifade eden Azizoğlu, "Son gün-
lerde turistlerimiz gelmeye başladı.

Bu durum ar-

tarak devam ediyor. Birçok tur ile
yerli ve yabancı turist ağırladık. Her
gelen turist bizim için kıymetli. So-
nuçta Çıldır ilçemizi ve gölümüzü
tanıtmış oluyoruz." diye konuştu.

"SON GÜNLERDE TURLARLA 
ÇOK SAYIDA TURİST GELDİ"
Atlı kızakçı Kurtuluş Kılıç da gö-

lün bu kış sezonunda geç donduğuna
işaret etti. Şu an buz kalınlığının
10 santimetrenin üzerinde olduğunu

anlatan Kılıç, "Son günlerde turlarla
çok sayıda turist geldi. Daha da ge-
lecek. Bunların içinde yerli ve ya-
bancı turistler mevcut. Bizim ama-
cımız, buraya gelenlerin mutlu ay-
rılmalarını sağlamak." dedi. Ziya-
retçilerden Gizem Arık ise Çıldır
Gölü'nü çok beğendiklerini belirte-
rek, "Herkese tavsiye ederiz. Buz
üstünde gezdik ve atlı kızağa bindik.
Çok güzel bir duygu." ifadelerini
kullandı. (AA)

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı
Akçakale köyü mevkisine gelen
turistler, buz kalınlığının kıyı
kesimlerinde 10 santimetreyi
aştığı Çıldır Gölü üzerinde atlı
kızakla gezip yürüyüş yapıyor.
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