
Nilüfer’de 10 metrelik 
vincin sepetine çıkan alkollü 
bir maganda, bir yandan 
alkol alırken bir yandan da 
tabanca ile 14 el ateş etti. 
Şarjörü boşattıktan sonra 
“Hani yok mu alkış diye-
rek?” alkış isteyen maganda, 
vincin tepesinden 
“Afiyet olsun” diye 
bağırıp bir de 
s e l a m l a m a 
yaptı.  

Kafayı  
çekip  
vince çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “10 
Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak yetkimizi 
kullanacağız. Ondan sonra 60 gün süre var. 
O süreyi de Yüksek Seçim Kurulu değer-
lendirecek. Biz kararımızı 10’unda açıkla-
yacağız” dedi.  n 4. sayfada

Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, 2023 öğretmen atamalarında 
rehber öğretmenlere öncelik ver-
meyi planladıklarını bildirdi. Milli 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
Gölbaşı Mogan Uygulama 
Oteli’nde düzenlenen Akran 
Zorbalığını Önlemede Bü-
tüncül Okul Yaklaşımı Ça-
lıştayı’nın açılışında ko-
nuştu.  n 7. sayfada
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Erdoğan: “10 Mart’ta 
yetkimi kullanacağım”

Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin 
(NİLSİAD) olağan üstü genel kurul toplantısında 
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) 
2023-2027 dönemi Müteşebbis Heyet Üyeleri 
belirlendi. NOSAB Yalçın Aras Konferans salo-
nunda gerçekleştirilen ve Mehmet Fikri Ünal’ın 
Divan Başkanlığı, Abidin İzmirli ile Hakan Gün-
doğdu’nun da Divan Heyeti üyeliği yaptığı Genel 
Kurulda, NOSAB’ın geride kalan 4 yıllık çalış-
maları değerlendirildi.  n 5. sayfada

NOSAB’da başkanlar  
güven tazeledi…

BTSO’nun gıda sektör 
temsilcileri Las Vegas’ta

BUÜ’den Atış Holding’e 
akademik destek

“Özgürlükle  
alakası yok”

Altun:

“HaksızIığı her kabuI ediş, 
daha büyüğünü doğurur.”

Sayı: 2703 Fiyat: 2 TLAhmet Hamdi Tanpınar 
23 Haziran 1901 - 24 Ocak 1962
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Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, Yıldırım Beledi-
yesi’nin Bursagaz iş birliğiyle 
Vakıf ve Şirinevler-Hacivat ma-
hallesindeki ‘doğalgaz sorunu’nu 
çözüme kavuşturacak çalışmaları 
inceledi. Yakın Çevre Yolu’nun 
altında bulunan bölgelerde yıl-
lardır devam eden problemin 
çözümü için yoğun bir çaba har-
cadıklarını belirten Başkan Yıl-
maz, “Bu bölgenin bazı kısım-
larının SİT alanında bulunması, 
planlarının olmaması gibi yapısal 
sorunlardan dolayı buralardaki 
konutlara doğalgaz verilemiyor-
du. Bu sorunu çözmek için 103 
hektarlık alanda imar uygulama 
planı hazırladık. Enerji Piyasası 
Denetleme Kurumu (EPDK) ile 
görüşmeler yaparak, kadastro 
yolu bulunmayan sokaklarda do-
ğalgaz altyapı çalışmalarının 
önünü açtık” dedi. 

“SIRADA ÇINARÖNÜ,  
MİLLET VE  
ARABAYATAĞI VAR” 

Yapısal sorunların ortadan 
kaldırılmasının ardından bölge 

sakinlerinin en kısa sürede do-
ğalgaza kavuşması için ilgili ku-
rum ve kuruluşlar ile yoğun bir 
çalışma başlattıklarını dile ge-
tiren Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl Sa-

manlı Mahallesi’nde gerçekleş-
tirdiğimiz altyapı çalışmaları bu-
gün Vakıf, Şirinevler ve Hacivat 
mahallelerimizde hızlı bir şekilde 
devam ediyor. Kısa süre içeri-
sinde Çınarönü, Millet, Araba-
yatağı’nda da gerekli altyapı ça-
lışmalarına başlayacağız. Bu ça-

lışmalar tamamlandığında 10 
bin hane ve 40 bin insanımızı 
doğalgaza kavuşturmuş olacağız. 
Böylece yıllardır devam eden ve 
adeta bir kangrene dönüşen do-

ğalgaz sorunu da tarih olacak. 
Yıldırım’ın biriken sorunlarını 
teker teker ortadan kaldırarak 
modern, güvenli doğa ile barışık, 
daha yaşanabilir şehir inşa et-
mek için gecemizi gündüzümüze 
katarak çalışmaya devam ede-
ceğiz” ifadelerini kullandı. 

HİZMET YAĞMURU 

Yıldırım Belediyesi, bu yıl 
çok önemli hizmetleri de va-
tandaşla buluşturacak. Başkan 
Oktay Yılmaz, 2023’te hizmete 
girecek başlıca hizmetleri şöyle 
sıraladı; “Millet Mahallesi Kapalı 
Pazar Alanı ve Kadın Spor Mer-
kezi, Balaban Mesire Alanı, Mi-
mar Sinan Uyumayan Kütüp-
hanesi, Barış Manço Nikah Sa-
lonu’nun açılışını gerçekleştirip 
hemşehrilerimizin kullanımına 
sunarken Mimar Sinan Spor 
Kompleksi, Yıldırım Gençlik ve 
Spor Merkezi, Samanlı Jandar-
ma Karakolu’ndaki çalışmaları-
mızı tamamladık. Öte yandan 
Mevlana 7. Etap Kentsel Dö-
nüşüm Projesi, Molla Yegan Ço-
cuk Üniversitesi, Engelsiz Yaşam 
Merkezi, Sıracevizler ve Kara-
ağaç Sosyal Yaşam Merkezi, Dr. 
Sadık Ahmet Gençlik ve Spor 
Merkezi, Samanlı Lojistik Mer-
kezi’ndeki çalışmaları da kısa 
sürede tamamlayarak 2023 yı-
lında hemşehrilerimizin hizme-
tine sunacağız”. (Bülten) 

Yıldırım’da 40 bin kişi 
doğalgaza kavuşacak
Yıldırım’da 40 bin kişi 
doğalgaza kavuşacak

Yıldırım’ın 50 yıllık kangren olmuş sorunlarını göreve geldiği günden beri teker teker çözen 
Oktay Yılmaz, ilçenin önemli ihtiyaçlarının da karşılanması noktasında gayretlerinin 
karşılığını görüyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Vakıf ve Şirinevler-Hacivat 
mahallelerinde 40 bin kişinin doğalgaz sorununu ortadan kaldıracak çalışmaları inceledi.

n Haberi 6’da

İsveç’e  
NATO resti

Akar’dan

n Haberi 6’da

Öğretmen atamalarında 
rehber öğretmenlere  
öncelik verilecek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), Türkiye’nin ihracat odaklı 
kalkınma hedefleri doğrultusundaki projeleri tüm hızıyla sürüyor. Oda’nın 
Ticaret Bakanlığı destekleriyle “işlenmiş” ve “dondurulmuş” olmak üzere 
gıda sektöründe hayata geçirdiği 2 farklı UR-GE projesi çerçevesinde 
yaklaşık 70 kişilik heyet, Las Vegas’ta düzenlenen Winter 2023 Fancy 
Food Show fuarına katıldı.

n 3. sayfada

AK Parti İl Başkanı Gürkan:

“Bursa’nın kararı net”
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, bir dizi prog-

rama katılmak üzere geçtiğimiz hafta sonu Bursa’ya gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Gökdere Meyda-
nı’ndaki toplu açılış töreninde büyük bir coşkuyla karşılayan 
Bursa Halkına teşekkür ederek, “Türkiye Yüzyılı, Bursa-
mızın enerjisi ülkesinin geleceğine olan inancıyla sağlam 
adımlarla başlıyor” dedi. n 4. sayfada

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), iş dünyasının önemli 
temsilcilerinden Atış Holding Anonim Şirketi ile işbirliği 
protokolü imzaladı. Yapılan anlaşma ile akademik desteğin 
yanı sıra staj, eğitim desteği ve danışmanlık noktasında 
da ortak projelere imza atılacak. BUÜ Yönetimi, Üniver-
site-Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi hedefiyle çalışmalarına 
aralıksız devam ediyor. n 5. sayfada n 8. sayfada
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Yıldırım Belediyesi’nin, Yıldırım 
Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 
düzenlediği ‘CNC Torna Mesleki 
Geliştirme ve Uyum Programı’ de-
vam ediyor. Yıldırım Sosyal İno-
vasyon ve Girişimcilik Merkezi’nde 
gerçekleştirilen Bilgisayar Destekli 
2 Boyutlu Çizim, Bilgisayar Destekli 
3 Boyutlu Çizim ve CNC Freze ve 

Torna Eğitimi ile gençler öğrendik-
lerini pratiğe dökme imkânı bulur-
ken mobilya üretim merkezlerinde 
parça halindeki kayın ağacı artık-
larından Yıldırımlı çocuklar için 
oyuncak üretiyor. Yıldırım Sosyal 
İnovasyon ve Girişimcilik Merke-
zi’nde genç istihdamını arttırmak 
için 18-35 yaş arası vatandaşlara 

istihdam açığı olan meslek grupla-
rında eğitim verdiklerini aktaran 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz, “Mart 2021’den eğitim gö-
ren 820 kursiyerimizden 142’sini 
istihdama kazandırdık. Başta tekstil 
olmak üzere, otomotiv ve makine 
sektörüne nitelikli ara eleman ye-
tiştirilerek kalıcı istihdamın sağ-

lanması için çalışıyoruz. Tesisimizde 
verilen eğitimlerden yararlanan 
yüzlerce gencimizi istihdama ka-
zandırırken yine eğitimlerimizden 
yararlanan birçok gencimiz de kendi 
işinin sahibi oldu. Gençlerimize 
hem meslek öğretiyoruz hem de 
onları iş sahibi yapıyoruz” dedi. 
(İHA)

Özellikli tedavi gerektiren göz has-
talıklarından biri olan Keratokonus, 
Bursa Şehir Hastanesi’nde başarıyla 
tedavi ediliyor. Hastalığın tedavisinde 
standart yöntem olarak bilinen Pe-
netran Keratoplasti’nin (Kornea nakli) 
yanı sıra son yıllarda gelişen Lameller 
Keratoplasti tekniği de hastane bün-
yesinde başarıyla uygulanıyor. 
Bu duruma son örnek, İne-
göl’de yaşayan Dilek Ba-
kioğlu oldu. 2017 yılında 
teşhis konulan ve farklı 
şehirlerde birçok dok-
tora başvuran Bakioğ-
lu, şifayı Bursa Şehir 
Hastanesi’nde buldu. 
Bakioğlu, Göz Hastalık-
ları Uzmanı Doç. Dr. 
Gamze Dereli Can tarafın-
dan yapılan operasyon sonucu 
sağlığına kavuştu. İlk yapılan tet-
kikte hastalığın sağ gözde ikinci evre-
deyken sol gözde son evreye ulaştığını 
belirten Doç. Dr. Gamze Dereli Can, 
“Burada hastamızın sağ gözüne hızlıca 
durdurucu tedavi dediğimiz ışın te-
davisini yaptıktan sonra hastamızı na-
kil listesine aldık. 3 aylık bekleme sü-
recinin ardından hastamızın sol gözüne 
ön lameller keretoplasti tekniğini uy-
guladık. Bu teknik kapalı sistemle ya-
pılan bir cerrahi olduğu için standart 
tedaviye göre hastayı cerrahi sırasında 
ve sonrasında olan birçok komplikas-
yon ve olumsuz hadiseden aslında ko-
ruyor. Çünkü gözün bütünlüğünü boz-
madan, tam katman olarak gözü aç-
madan yaptığımız bir cerrahi. Bu se-

beple enfeksiyon, göz içi basıncının 
yükselmesi, kanama ve görme kaybı 
ile sonuçlanabilecek bir takım olumsuz 
komplikasyonlar az görülüyor” dedi. 
Hastanın ameliyat öncesi birkaç met-
reden parmak sayma seviyesinde görme 
kabiliyetine sahipken, ameliyat sonrası 
yüzde 70 oranında bir görme keskin-
liğine kavuştuğu bilgisini veren Doç. 
Dr. Can, “Bu Keratokonus hastası için 
çok güzel bir görme oranıdır. Hasta-
mızın hem sağ göz hem sol göz için 
bundan sonraki takipleri, uzun bir 
süre devam edecek. Bu şekilde Bursa 
başta olmak üzere Güney Marmara 
Bölgesi’nden başvuran hastalarımızı 
kornea polikliniğimizde mümkün olan 
en kısa sürede randevu vererek, mua-
yenelerini yapıyor ve maksimum üç 
aylık bekleme sürecinin ardından kor-

nea nakillerini yapıyoruz ve ta-
kiplerine devam ediyoruz. 

Hastanemiz açıldığından 
bu yana 76 kornea nakli 
gerçekleşirken, geçtiği-
miz yıl 48 nakilin 21’i 
lameller tekniği ile ya-
pıldı” şeklinde konuş-
tu. İnegöl’de ve Anka-

ra’da birkaç doktora git-
tiğini dile getiren hasta 

Dilek Bakioğlu ise şu şe-
kilde konuştu: “İlk olarak sağ 

gözümde bu işlemi durdurmak adına 
ışın tedavisi başlatıldı. Güzel sonuç 
aldım. 3.80 olan göz numaram düştü. 
3 ay sonrasında kornea nakli işlemi 
gerçekleşti. Hiçbir rahatsızlık yaşama-
dan masadan kalktım. Ameliyattan 
bir gün sonrasında gözüm yüzde 30, 
yüzde 40 bandında görmeye başladı. 
Şu an yüzde 70 şeklinde görüyorum. 
Sol gözüm hastalıktan o kadar etki-
lenmişti ki gözlüksüz hiçbir şekilde 
göremiyordum. İnsanlarla etkileşim 
kuramıyordum. Tanıdığım karşıma 
geçse onu bile tanıyamıyordum. Şu an 
tedavilerim devam ediyor. Korkulacak 
hiçbir şey yok. Önemli olan geç kal-
mamak. Erken teşhis ve organ bağışının 
önemini çok iyi anladım.” (İHA)

Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen 
ve Mustafakemalpaşa’da büyük ilgi 
gören Trabzon Hamsi Festivali’nin ikin-
cisi yapılan özel açılış töreni ile resmen 
başladı. Mustafakemalpaşa Trabzonlular 
Derneği tarafından gerçekleştirilen 2. 
Trabzon Hamsi Festivali’ne ilgi yine 
büyük oldu. 22 Ocak Pazar günü saat 
15.00 itibariyle yapılan açılışa Musta-
fakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet 
Kanar, açılış sonrasında etkinlik mey-
danında horon çekti. 

“2. TRABZON HAMSİ  
FESTİVALİ’NE HOŞ GELDİNİZ” 
Açılışta konuşma yapan Mustafa-

kemalpaşa Trabzonlular Derneği Başkanı 
Tuğba Aksoy katılım gösteren misafirlere 
teşekkür etti. Aksoy, “Bizler sivil toplum 
kuruluş üyeleri olarak hiç bir kâr ve 
menfaat gözetmeksizin yardım ve da-
yanışmayı gerçekten sağlamak adına 
bir araya gelmiş gönüllüleriz. İçinde ya-
şadığımız bölgenin ve Türkiye Cum-
huriyeti birer parçası olarak toplumu-
muzda eksiğini gördüğümüz noktaları 
gidermek istiyoruz. Bize Neden Trab-
zonlular Derneği diye soracak olursanız? 
İnsan önce bildiği ile bağ kurar. Gurbete 
gelen tanıdık bir ses arar. İşte bizler o 
sesiz. Her yörenin kendine özgü kültürel 
bir mirası vardır. Dünyayı, hayatı algı-
lama ve değerlendirme perspektifi vardır. 
Bu yörelerde içinde bulunduğunuz Türk 
ulusunun ortak kültürünü meydana 
getirmektedir. Her nereden gelirsek ge-
lelim, hangi makam mevki de olursak 
olalım sonuçta insanız. Derdimizde 
özünde insanlıktır ve insan olarak kal-
maktır. Toplumsal kaynaşmanın sağlıklı 
olması adına birçoğumuzun doğduğu 
büyüdüğü ve de doyduğu Mustafake-
malpaşa halkının düşünce yapısını ve 
kültürünü anlamalı ve yaşamalıyız. Söz-

lerime Trabzon’un değerlerinden kül-
türünden bahsederek devam etmek is-
terim Trabzon kemençe hamsi horon 
ve fıkralarından temel fıkralarından 
ibaret olmadığını belirtmek isterim. 
Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış 
olan Trabzon, tarihi ve kültürü eski 
çağlara uzanmaktadır. Bu tarihi de-
vamlılık beraberinde büyük bir kültür 
mirası ortaya çıkarmıştır. Çeşitli mil-
letlere etkileşmiş, Farklı siyasi oluşumlar 
ve ticari girişimler şehrin insanının kül-
tür DNS ‘na adeta kodlanmıştır” dedi. 

“NİCE DEĞERLER YETİŞTİ” 
Başkan Aksoy sözlerine şu şekilde 

devam etti, “Osmanlı ve Cumhuriyet 
döneminde de kültürel sanatsal bilimsel 
mecralarda Türk milletine ve dünyaya 
mal olmuş değerler yetiştirmiştir. Bah-
riye Üçok, Behram Kurşunoğlu, Gülsüm 
Sağlamer, Yaşar Nuri Öztürk, Adnan 
Kahveci, Recep Yazıcıoğlu, Hasan Saka, 
Nazan Bekiroğlu, Sunay Akın, Cemal 
Kamacı, Ertem eğilmez, Eril günaydın, 
Fuat Saka Erkan Ocaklı ve son olarak 
boks şampiyonu Buse naz Çakıroğlu 
ve daha adını sayamadığımız nice de-
ğerleriyle Trabzon bir kültür evidir. 
Coğrafyasının fiziki zorluklarından olsa 
gerek insanı özelikle de kadını hayata 
karşı mücadeleci inatçı üretkendir. Bu 
özelliklerimizle varlığımıza yaşadığımız 
yeri güzelleştirip Mustafakemalpaşa ya 
değer katabildiksek ne mutlu bize De-
ğerli misafirlerimiz son olarak Trab-
zon’un önemini su sözle vurgulamak 
isterim Fatih Sultan Mehmet’in dediği 
gibi Trabzon fethedilmeden İstanbul 
fetih edilmiş sayılmaz Farklığımız zen-
ginliğimizdir. Hoş geldiniz sefalar ge-
tirdiniz.” (İHA)

Uludağ’da bir işletmenin başlattığı 
karların üzerinde yoga ilgi gördü. 
Katılanlar tişörtlerle soğuk havada 
30 dakika yoga yaparak ısınıyor. 

Kış turizminin önemli merkez-
lerinden Uludağ’da yeni bir aktivite 
başlatıldı. Bir işletmenin başlattığı 
karların üzerinde açık havada yoga 
hareketleri büyük ilgi gördü. Uzman 
bir eğitmen tarafından işletmenin 
müşterilerine ve isteyen herkesin 
katılımına açık olan etkinlik soğuk 
havaya rağmen dikkat çekiyor. Kar-
ların üzerindeki yoga derslerine soğuk 
havaya rağmen tişörtlerle katılan tu-
ristler bu şekilde soğuğa karşı adap-
tasyon sağlıyor. Karların üzerinde 
yoga eğitimlerine ilgi her geçen gün 
daha da artıyor. Uludağ’da bir ilki 
gerçekleştirdiklerini ifade eden İş-
letmeci Ömer Faruk Kamburoğlu, 
“Karların üzerinde her hafta sonu 
müşterilerimize yoga yaptırıyoruz. 
Bu spor yurt dışında ısınma amaçlı 
kullanılıyor. Snowboard ve kayak 
sporu ısınmadan yapılmaması gere-
ken bir spor dalı. Biz de bunu düşü-
nerek karların üzerine matlarımızı 
atıp misafirlerimize ve Uludağ’dan 
katılmak isteyen herkese yoga yap-
tırıyoruz. Burada amaç soğuk havaya 
uyum sağlamak. Karların üzerinde 
yoga 30 dakika sürüyor. Herkesin 
çok hoşuna gidiyor, katılım gayet 
iyi” dedi. (İHA)

Gürsu Belediye Başkanı Mus-
tafa Işık, çocuklara ve yetişkinlere 
yönelik kursların hizmete girdiğini 
açıkladı. 

Nüfusu 100 bine yaklaşan 
Gürsu’nun kültür etkinlikleri ala-
nında gelişmesi yönünde Gürsu 
Belediyesi’nce yapılan hizmetler 
çerçevesinde açılan kurslarda üc-
retsiz eğitim veriliyor. Gürsu Be-
lediyesi Kültür İşleri Müdürlü-
ğü’nce gerçekleştirilen kurslar 
çerçevesinde, çocuklara ve yetiş-
kinlere yönelik düzenlenen eği-
timlerde, gitar, bağlama, keman, 
ney, klarnet enstrüman kursları, 
İngilizce, Osmanlıca ve resim 
branşlarında kurslar gerçekleşti-
riliyor. “Çağdaş kent kimliğiyle 
geliştirdiğimiz Gürsu’muzun kül-
tür kenti vizyonunu da oluştu-
ruyoruz” diyen Gürsu Belediye 
Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’mu-
zun kültür yaşamını geliştirmek 
amacıyla birçok kültür sanat et-
kinliği ve kurslar gerçekleştiriyo-
ruz. Kültür Merkezi’mizde, üc-
retsiz olarak verilen eğitimlerle 
yeteneklerini geliştiren çocukla-
rımız ve hemşehrilerimize bu hiz-
meti sunmanın heyecanını his-
sediyoruz. Bursa merkeze yakın 
olması nedeniyle, bu tür kültür 
sanat ihtiyaçlarını il merkezinde 
karşılayan hemşehrilerimizi, artık 
Kültür Merkezi’miz sayesinde il-
çemiz sınırları içerisinde bu im-
kanlara kavuşturmuş olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür 
Merkezi’mizde, kültür sanatla 
dolu nice programlarda, hemşeh-
rilerimizle buluşmak temennisiyle, 
tüm hemşehrilerimizi kursları-
mızdan faydalanmaya bekliyoruz” 
dedi. Tamamı ücretsiz verilen 
kurslara ilişkin olarak Gürsu Be-
lediyesi Kültür İşleri Müdürlü-
ğü’ne başvuru yapmak ya da Gür-
su Belediyesi’nin sosyal medya 
hesaplarını takip etmek yeterli 
oluyor. (İHA)

Yıldırım’da kursiyerler 
miniklere oyuncak 
yapıyor
Yıldırım Belediyesi 
Sosyal İnovasyon 
ve Girişimcilik 
Merkezi 
kursiyerleri, atık 
ağaç parçalarını 
Yıldırımlı minikler 
için oyuncağa 
dönüştürüyor.

Bursa Şehir Hastanesi’nde  
5 yıllık görme kaybı son buldu
Bursa’da 2017 yılından beri 
Keratokonus (Kornea 
hastalığı) şikâyeti bulunan ve 
sol gözünde görme kabiliyetini 
ciddi oranda kaybeden Dilek 
Bakioğlu, Bursa Şehir 
Hastanesi’nde 2,5 saat süren 
ameliyatın ardından yeniden 
görmeye başladı.

Mustafakemalpaşa’da 2. 
Trabzon Hamsi Festivali açılış 
töreni ile başladı. Açılışa 
katılan Mustafakemalpaşa 
Belediye Başkanı Mehmet 
Kanar ve davetlilerin kurduğu 
horon büyük ilgi gördü.

Mustafakemalpaşa’da 
Hamsi Festivali

Kar üzerinde yoga 
yaparak ısınıyorlar

Gürsu’nun  
çocuklarına ücretsiz 
kurs desteği
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

15/4

11/8

10/4

13/9
14/8

11/8

13/6

12/8

8/5
7/5

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:45
08:13
13:21
15:55
18:19
19:41

BURSA
SALI

15/4

PERŞEMBE

17/2

ÇARŞAMBA

13/3

10/6 İMSAK İYE

 
 
vince çıktı

KAFAYI 
ÇEKİP 

Nilüfer’deki olay, Kayapa Göleti civarındaki piknik 
alanında meydana geldi. Birçok kişinin araç içerisinde 
alkol aldığı görülen bölgede, 10 metrelik vincin sepetine 
çıkan bir kişi, vinç en tepe noktasına çıktığında, çevredeki 
diğer alkol alan şahıslara “Komşular afiyet olsun” diyerek 
seslenip elindeki alkol şişesini gösterdi. Bu hareket 
üzerine diğer alkol alan kişiler de vinçteki kişiyi alkışlamaya 
başladı. Bir süre sonra belinden tabanca çıkaran sepetteki 
maganda, bir yandan alkol almaya çalışırken diğer eliyle 
de tabancayla 14 el ateş etti. Şarjörü boşaltığında “Hani 
yok mu alkış?” diye tekrar seslenen maganda, al-
kollü kişilerce bir kez daha alkışlandı. O 
sırada o bölgede olan bir vatandaş, 
yaşanan bu dehşete düşürücü ola-
yı cep telefonu ile saniye saniye 
görüntüledi. Sosyal medyada 
yayılan görüntülere kısa 
sürede tepkiler çığ gibi 
büyüdü. Olaya ilgili ge-
rekli çalışmanın yapıldığı 
bildirildi. (İHA)

Nilüfer’de 10 metrelik 
vincin sepetine çıkan 

alkollü bir maganda, bir 
yandan alkol alırken bir 

yandan da tabanca ile  
14 el ateş etti. Şarjörü 

boşattıktan sonra “Hani 
yok mu alkış diyerek?” 
alkış isteyen maganda, 

vincin tepesinden 
“Afiyet olsun” diye 

bağırıp bir de 
selamlama yaptı.

İ n e g ö l ’d e k i 
kaza dün, saat 
12.30 sıralarında 
Bursa-Ankara ka-
rayolu üzeri İne-
göl girişinde mey-
dana geldi. Orhaniye 
Mahallesi Kozluca Cadde-
sinden karayoluna çıkış yapmak üzere 
olan 34 FAE 201 plakalı otomobilin 

sürücüsü N.A. (57), fenalaşınca di-
reksiyon hakimiyetini kaybetti. Gaza 
basması sonucu hızlanan otomobil, 
karayolundaki orta refüj üzerindeki 
ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu 
sürücü yaralanırken, ağaç ise devrildi. 

Yaralı 112 Acil Servis ekip-
leri tarafından İnegöl 

Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Yaralı-
nın sağlık duru-
munun iyi oldu-
ğu öğrenilirken, 

kaza anı bir işye-
rinin güvenlik ka-

merasına saniye saniye 
yansıdı. Kazayla ilgili tahki-

kat başlatıldı. 
(İHA)

Bursa’da sürücüsünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybettiği otomobil fabrika du-
varına çarptı. Sürücü, ağır yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, kaza Kestel’e Du-
raner Caddesi girişinde meydana geldi. İd-
diaya göre önünde giden aracı sollamak is-
teyen 34 UUT 50 plakalı otomobil sürücüsü 
Ercan Y. direksiyon hâkimiyetini kaybederek 
bir fabrikanın duvarına çarptı. Kazayı gören 
vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber 

verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ta-
rafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 
Ercan Y. ağır yaralı olarak Kestel Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaza 
ile alakalı soruşturma başlattı. (İHA)

Fabrika duvarına çarptı 
ağır yaralandı

Fenalaşan sürücü ağaca çarptı

Çevreyi kirletenlere ceza

İnegöl’de sürücüsünün 
fenalaşması sonucu kontrolden 
çıkan otomobil, orta refüjdeki 
ağaca çarptı. Kaza anı bir 
işyerinin güvenlik kamerasına 
saniye saniye yansıdı.

Bu da kedi  
seri katili!

İnegöl’de bir sitede ev kedisi 
sert cisimle başına vurularak 
öldürüldü. 6 ayda 6 kedinin 
öldürüldüğü belirtilirken ih-
barla birlikte olay yerine gelen 
polis ekipleri şüpheliyi yaka-
lamak için çalışma başlattı. 

İnegöl’de yaşayan Filiz Akın 
Karabulut (43), evinde beslediği 
kedisini, sitenin bahçesinde 
başına sert bir cisimle vurulmuş 
halde ölü buldu. Saat 21.00 sı-
ralarında komşularının haber 
vermesi üzerine bahçeye çıkan 
kadın, büyük şok yaşadı. Başına 
sert bir cisimle vurulması so-
nucu kanlar içinde ölen kedisini 
gören Karabulut’un ihbarı üze-
rine polis olay yerinde inceleme 
yaptı. Karabulut, 6 ayda 6 ke-
disinden birinin yakıldığını, bi-
rinin darp sonucu diyaframının 
patladığını, birinin sert cisimle 
başına vurularak öldürüldüğü-
nü, birinin de kaybolduğunu 
söyledi. Karabulut, “Komşula-
rımdan duyup geldim. Önüne 
et atıp başına sert cisimle vur-
muşlar. 20 gün önce kedile-
rimden birinin başı da böyle 
olmuş, araba çarptığını dü-
şünmüştüm. Bu sefer de başına 
vurulup öldürülmüş. Sırayla 
kedilerimi öldürüyorlar. Şu ana 
kadar 6 kedimi öldürdüler. Bu 
sitede ne olduğundan artık 
eminim. Yine şikayetçi oldum” 
dedi. (İHA)

Osmangazi Belediyesi, yaptığı dene-
timlerde yasak olan bölgelere kaçak haf-
riyat atıkları dökerek çevreyi kirleten 
kişi ve kurumları tespit ederek haklarında 
ceza yazıyor. Son olarak Veysel Karani 
Mahallesi’nde yasak olan bölgeye kaçak 
hafriyat döküldüğünü belirleyen zabıta 
ekipleri, yaptıkları çalışma sonunda fir-
mayı tespit ederek hem ceza yazdı, hem 
de dökülen hafriyatı kaldırttı. 

Osmangazi Belediyesi, yasal olarak 
belirlenen döküm sahaları dışında ilçenin 

değişik yerlerine gelişigüzel malzeme, 
inşaat atığı, moloz veya benzeri hafriyat 
atıkları dökerek çevre kirliliği oluşturan 
ve bazı bölgelerde yol güvenliğini tehlikeye 
düşüren kişi veya firmaları tespit ederek 
Kabahatler Kanunu’na istinaden cezai 
işlem uyguluyor. Zabıta Müdürlüğü bün-
yesinde özel bir ekip oluşturan ve ilçe 
sınırları içindeki boş arsalara izinsiz mo-
loz, inşaat atığı ve çöp dökenlere drone 
ile gece gündüz takip yapan ekipler, son 
olarak Veysel Karani Mahallesi’nde yasak 
olan bölgeye kaçak hafriyat döktüğünü 
belirledikleri bir firmaya bin 200 TL ceza 
yazdı. Ekipler, dökülen hafriyatın da böl-
geden kaldırılmasını sağladı. Zabıta ekip-
leri, insan ve çevre sağlığı açısından 
tehlike arz eden gelişigüzel moloz dö-
kümü konusunda uyarılarda bulunarak, 
kurallara uymayan kişi ve işletmeler hak-
kında cezai işlem uygulamaya devam 
edileceğini belirtti. (İHA)
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Geçenlerde Cübbeli namıyla 
meşhur Ateist tedarikçisi Trol Meh-
di’nin Youtube’ta bir videosunu iz-
lemiştim. 2 gün öncesinde 
yayınlanmıştı. Kendi çıkardığı der-
ginin son sayısını referans göster-
diği bir duadan bahsediyordu. O 
duayı okuduğunuz zaman sağlıkla 
ilgili dünyada görülmemiş bir pro-
mosyon kazanıyorsunuz. 

Duayı kendisi okuyor. Ancak keli-
meleri hızlı okuduğu ve yer yer yu-
varladığı için çok iyi seçilmiyor. 
Altında onlarca kişi, birinin, o dua-
nın metnini yorumlara kopyalaması 
için yalvarıyor. Ancak bunu hiç 
kimse yapmıyor. Veya yapıyorsa da 
siliniyordur. ‘Dergiyi al kardeşim’  
Bol bol: “Allah seni başımızdan al-
masın, Allah razı olsun” duaları… 

Böylesi promosyon duaları izledi-
ğim, beğeni sayılarına baktığım ve 
de yorumları okuduğum için olacak, 
yapay zeka, benim ‘promosyon 
manyağı bir beleşçi’ olduğuma 
hükmetmiş olmalı ki, bu videoları 
sürekli karşıma çıkarıyor. Beğeni ve 
yorum yapmayınca da bazen soru-
yor: “Bu videoları beğendiniz mi?’ 
Yapay zeka da olsa adamlar haklı. 
‘Boşa yorma bizi’ diyorlardır zımnen. 

Sadece Cübbeli namlı trol mehdi 
yapmıyor bu promosyon kampan-
yalarını… 

Birkaç gün önce gördüğüm bir vi-

deoda, Kur’an-ı Kerimi Güzel okuma 
yarışmasında jüri üyesi olan arabesk 
ilahici hoca da bu kervana katıldı. 
Tüm bankalar promosyon verirken, 
onun vermemesi olur mu? Müşteri 
kaybeder.  

Ancak O’nun duasının sayısı 
daha az ve de promosyonu daha 
genel ve üst level. Muhtemelen 
onun müşterilerinin biti daha kanlı. 
Misal, Cübbeli gibi ‘Paraları koya-
cak yer bulamazsınız’ demiyor. 
Ne diyor?  

‘Kimin ne sıkıntısı varsa, sıkıntı-
sından rahatlaması için’ okunacak 
dua… diyor. 

110 bin beğeni ve 828 yorum. 
Allah bereket versin. 

Bir başka çok tane tane konuşan 
ve bir camide videolarını çeken uzun 
sakallı ve de tertemiz giyimli bir pro-
mosyoncu ise, “Allah’tan başka kim-
seye muhtaç olmak istemiyorsan ‘Ya 
Samedü celle celalühü’ ism-i şerifini 
her gün 134 defa okuyoruz” on bin-
lerce beğeni ve yüzlerce yorum… 
Allah’ın yarattığı insan, hayvan ve 
diğerlerine muhtaç olarak yaratıl-
mıştır. Aksi durum istiğnadır, fira-
vunluktur. Müstağni karakterine 
sahip olmak için, Allah gibi Samed 
olmak için ‘Ya Samedü’ çeken insan 
hangi kafayı yaşıyor, anlamak zor. 

Ancak, insan nisyan ile malüldür. 
Ya unutursak ‘Ya Samedü’ çek-

meyi? 
Bunun da çözümü var. Bunu da 

başka bir promosyoncu çözüyor. 
“Unutkanlığından kurtulmak mı 

istiyorsun? Günde 150 defa ‘Ya 
Alimü Celle Celalühü’ çek, kurtul. 

Şeytan meşgul ediyor, çekemiyo-
ruz demeyin. Cübbeli sazı eline alıp, 
‘Kim Sabah (vakit detayı var) bakara 
süresinden 10 ayet okursa, şeytan 
bütün gün yaklaşamıyor’ diyor. Üze-
rine basa basa tekrar tekrar söylü-
yor. Allah’ın kıyamete kadar destur 
verdiği, insan üzerinde çalışma ruh-
satına sahip olan şeytanın ayarları 
bozuluyor ve işini yapamaz oluyor. 
Binlerce beğeni ve yorum. 

16 bin beğenili bir zikir var. Aşırı 
temiz yüzlü ve temiz sakallı genç bir 
promosyoncunun bir süpermarkette 
çektiği videoya göre, çarşıda pazarda 

çok büyük sevaplar kaçırıyoruz. Her 
kim çarşıda, pazarda La ilahe illal-
lahü…. (Namaz tesbihatından sonra 
okunan dua) okursa, ona 1 milyon 
hasene yazılır. Kısa günün karı. 

Vallahi Tallahi Billahi diye başlı-
yor Cübbeli bir videosuna. Öyle bir 
teşbih var ki, Bu dünyanın mülkünü 
sana tapulamalarından daha değerli-
dir. Hz. Peygamber, miraç gecesinde 
bütün meleklerin (arş kürs, melei ala 
daki) bu tesbihi okuduklarına şahit 
olmuş. Bu teşbihi bir kere okuyor-
sun. Bu meleklerin kıyamete kadar 
yaptıkları tesbihatın bir misli sevabı 
sana yazılır. Hoca bu tesbihleri kita-
bında/ dergisinde toplamış. 45 bin 
beğeni.  

Bu promosyoncu hocalardan en 
şaşırdığım kişi ise, son zamanlarda 
laiklere laf sokması ile ünlenen Halil 
Konakçı. O bile bu sektöre girmişse 
artık promosyonun meşruluğuna hiç 
kimse laf edemez.   

Daha burada bahsetmediğim 
yüzlerce promosyoncu, beleşçi sözü-
mona hocanın yeni trendi sanırım 
bu şekilde devam edecektir. 

Ancak bunların arasından hiçbi-
risi, bakara süresinin 214. Ayetin-
deki ‘Meta Nasrulah’ ile ilgili bir 
promosyon kampanyasını düşün-
düklerini, bununla ilgili video çektik-
lerini görmedim.  

Misal: “Seher vaktinde, 147 

defa ‘Meta Nasrullah’ çekersen, 
Allah 70 bin meleği sana müstah-
dem kılar. Bereket olur, kar yağar, 
enflasyon düşer, banka promos-
yonun artar. Doların varsa dolar 
artar, dolar borcun varsa dolar 
düşer…” 

Neden olmasın? 
Resulüllah ve beraberindekiler 

öyle daralmışlar ve sıkıntıya uğra-
mışlar ki, Allah’ın yardımı ne zaman 
diyecek noktaya gelmişlerdi. Resu-
lüllah ve beraberindekiler, ellerine 
tesbihleri alıp sihirli bir sayıda ‘Meta 
Nasrullah’ mı çekmişlerdi acaba? 

Cübbeli namlı promosyon tüc-
carı, bu videolara avanaklar ve akıl-
sızların itibar ettiğini söylese de, 
benim kanaatim farklı. 

Fıkraya göre, Temel Fadime’ye, 
“Ocağa suyu koy” demiş. (Karade-
nizde bu cümle sevişme teklifidir) 
Fadime de bıyık altından gülmüş. 
(Temel’in cinsel gücünün kalmadı-
ğını ima etmiş) Temel de cevabı ya-
pıştırmış: “Olmazsa çay demleriz” 
demiş. 

İşte bu bedavadan, beleşten pro-
mosyon vaadleri tamamen çay dem-
leme bağlamında 
değerlendirilmelidir. 
Ruhumuza el Fatiha. (6246 defa)

Ahmet 
GÜNAYDIN

Tiktokçu  
Hocaların  

Promosyon  
Dualarını Kimler 
Niçin Okuyor? 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Bursa’daki gençlik buluşmasında 
yöneltilen soruları cevapladı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasında şu cüm-
lelere yer verdi: “Birileri burada hedef 
saptırmaya gayret ediyor. Bu erken seçim 
falan değil. Seçimi öne almaktır. Bir 
diğer adım olarak da, bir güncelleme 
yaptık. Bu güncellemeyle birlikte bu 
adımı attık. Cumhur İttifakı olarak da, 
Devlet Bahçeli ile bu görüşmelerimizi 
yaparak zaman kaybına tahammül yok. 
Bunun en ince ayrıntısına kadar incele-
yerek belirledik. Yaz tatilinden, Karade-
niz’deki çay toplamaya kadar hepsini 
düşündük. Öğrencilerimizin durumları 
bizler için çok önemliydi. Resmi olarak 
Cumhurbaşkanının burada bir yetkisi 
var. O da Mart 10. 10 Mart’ta Cumhur-
başkanı olarak bu yetkimizi kullanacağız. 
Ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi 
de Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek. 
Biz kararımızı 10’unda açıklayacağız.” 
Yabancı basının 2023 seçimlerine önem 
verdiğini belirten bir genç, soracağı so-
ruda duraksayınca, “Cumhurbaşkanım 
dünyayı titretiyorsunuz. Sizin karşınızda 
heyecanlanmamak elde değil’ demesi 
üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, 
gencin heyecanlanmasına değinerek, 

“Ben bu kadar heyecanlanıyorum diyor. 
Sen bu milletin evladı olarak bu kadar 
heyecanlanırsan, İngiliz nasıl heyecan-
lanmasın. İlk defa söyledikleri laflar 
değil. İnşallah bütün mesele, Allah nasip 
ederse, seçim sonrası neticelerde bunlar 
ne yapacaklar o çok önemli” dedi. 

“GEL OYUNU DA BİZE VER,  
ÇÜNKÜ İNANIN BU ADAMLARIN  
ELİNE BU MEMLEKET  
KALIRSA YAZIK OLUR” 

Kendilerinin döneminde çok garip 
bir öğretim geçirdiklerini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Biz çok fakir oku-
duk. Kitaplarımızı, kalemlerimizi, def-
terlerimizi bulamazdık. Teksir notu 
nedir? Biz kitap olmadığı için o teksir 
notlarıyla okurduk. O teksir notları da 
onun makinesi çalışır. O mürekkepler o 
saman kağıdının üzerine dağılır. Abile-
rimizden bize satmalarını isterdik. Bize 
satmazlardı. Kitabı kırtasiyeciden ala-
mazdık. Defter için 10 gün süre verirlerdi. 
Biz geldik ne yaptık. Bu çileyi biz yeni 

nesle çektirmeyelim. Okullar açıldığında 
sıraların üzerinde kitaplarınızı buluyor 
musunuz? Artık yardımcı ders kitapla-
rınızı da sıralarınız üzerine koyduk. Ama 
bunun hassasiyetini ve inceliğini annelere, 
babalara ve bütün komşulara anlatmamız 
lazım. Böyle bir akım, böyle bir nesli 
hazırlıyoruz. Bunun için de diyoruz ki, 
marifet iltifata tabidir. Bunları yapan 
bir iktidar milletinden ne istiyor. Gel 
oyunu da bize ver. Çünkü, inanın bu 
adamların eline bu memleket kalırsa, 
yazık olur. Onun için çok çalışacağız. 
Çok gayret göstereceğiz. Bu çileyi çek-
tiysek, yeni nesle çektirmeyelim istedik” 
şeklinde konuştu. “Muhalefetin adaylarını 
oy pusulasında sürpriz olarak mı suna-
caklar” sorusuna da cevap veren Erdoğan, 
“İşte gençlik bu Bay Kemal. Biz sizleri 
çok seviyoruz. Biz sizlerde beraber in-
şallah kadırgaları yürütürüz” dedi. Oy 
kullanamayacak bir gencin, ”Seçim tarihi 
ile ilgili düşünceniz değişebilir mi? Ha-
ziran doğumluyum. Ben sizden başkasına 
oy vermek istemiyorum” sorusuna ise 

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu şekilde cevap 
verdi: “Olan oldu. Yola revan olduk. İn-
şallah sen 100 genç bulacaksın. İmandır 
o cevher ki, ilahi ne büyüktür. İmansız 
olan paslı yürek sinede yüktür. Sende 
ben bunu görüyorum.” 

“O HEDEFİ İNŞALLAH KIZIL  
ELMA İLE VURUP İNDİRECEĞİZ” 
Milli olan her şeye muhalif olan bir 

muhalefetin olduğunu ve bununda genç-
leri korkuttuğu sorusuna ise Erdoğan, 
“Sen git çocuk bezi sat. Onların asıl mes-
leği odur. Üzüntüm şudur. 15 sene bu 
benim yanımda hiçbir şey kapamamış. 
Neyin hesabını kime soruyorsun. Bu ül-
kede, savunma sanayinde, şu anda bini 
aşkın firma var. Ne cahil adamsın sen 
ya, kalkacak Baykar bu eserleri ortaya 
koyacak. Sen geleceksin önünü kesecek-
sin. Nereden bu imkanı buluyorsun. 
Nasıl bir yatırımcının önünü kesebilirsin. 
Kaldı ki, bu grup devletten kredi falan 
bir grupta değil. Son eser Kızıl Elma. Bi-
zim hayalimiz tabi. O hedefi inşallah 
Kızıl Elma ile vurup indireceğiz.” (İHA)

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gür-
kan, geçtiğimiz cumartesi günü, Bursa 
Halkı’nın Cumhurbaşkanı, AK Parti Lideri 
Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini bir 
kez daha gösterdiğini belirtti. Başkan Gür-
kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Bursa’ya ayak basmasından itibaren 

toplu açılış töreninin gerçekleştirildiği 
Gökdere Meydanı’na kadar karşılaştığı 
sevgi seli ile Bursa’nın bir kez daha kararını 
net olarak ortaya koyduğunun en açık 
göstergesi olduğunu vurguladı. Gürkan, 
“Bursalı Hemşehrilerimizin hınca hınç 
doldurduğu Gökdere Meydanı’ndaki muh-

teşem manzara ise adeta Bursamızın Tür-
kiye Yüzyılı yolundaki güçlü ayak sesleriydi” 
dedi. Gökdere Meydanı’nda oluşan Türkiye 
sevdalısı insan selinin her zaman olduğu 
gibi Türkiye Yüzyılı’na giden yolda da 
Bursa Halkı’nın en büyük destekçileri ola-
cağının kanıtı olduğunu ifade eden Gürkan, 
“Bizler de bu güç ve güvenle gece gündüz 
çalışıp, halkımızla iç içe olmaya, Bursamıza, 
Bursa Halkı’na yaraşır hizmetleri getirmek 
için çabalamaya devam edeceğiz. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Bursamıza olan sev-
gisine, Bursa Teşkilatlarımıza ve halkımıza 
olan güveniyle sandıklardan yeni bir zafer 
daha çıkacak ve Bursamız Türkiye Yüzyı-
lı’nın da lokomotifi olacaktır. Bu yolda 
bizler de desteğini esirgemeyen Bursa Hal-
kı’na ve tüm dava arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum” dedi. 

(Bülten)

Erdoğan seçim kararı Bursa’da alacağı tarihi açıkladı:

 “10 Mart’ta yetkimi kullanacağım”
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “10 
Mart’ta Cumhurbaşkanı 
olarak yetkimizi 
kullanacağız. Ondan 
sonra 60 gün süre var. O 
süreyi de Yüksek Seçim 
Kurulu değerlendirecek. 
Biz kararımızı 10’unda 
açıklayacağız” dedi.

Gürkan: “Bursa’nın kararı net”AK Parti Bursa İl Başkanı 
Davut Gürkan, bir dizi 

programa katılmak 
üzere geçtiğimiz hafta 

sonu Bursa’ya gelen 
Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ı 
Gökdere Meydanı’ndaki 

toplu açılış töreninde 
büyük bir coşkuyla 

karşılayan Bursa Halkına 
teşekkür ederek, 

“Türkiye Yüzyılı, 
Bursamızın enerjisi 

ülkesinin geleceğine olan 
inancıyla sağlam 

adımlarla başlıyor” dedi.

Gemlik Belediyesi bünyesinde 2 yıldır 
hizmetlerini sürdüren İş İstihdam Bürosu, 
500 vatandaşı iş sahibi yaparak çalışma 
hayatına katılımlarını sağladı. Gemlik 
Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla 
Gemliklilere hizmet vermeye devam edi-
yor. Türkiye’de iş istihdam bürosu kuran 
nadir belediyelerden olan Gemlik Bele-
diyesi, özel sektör ve vatandaşlar arasında 
köprü kuruyor. İş istihdam bürosunun 
işçi ile işveren arasında köprü görevi üst-
lenerek kurulduğu günden bu zamana 
kadar yüzlerce vatandaşın iş sahibi ol-
masını sağladığını ifade eden Gemlik Be-
lediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 
“Ülkemizde her geçen gün artan işsizlik 
oranı özellikle gençlerin gelecek planla-
rında değişiklik yapmasını ve eğitimini 
yeri geldiğinde yarıda bırakmasını yol 
açıyor. Biz, Gemlik Belediyesi olarak 
sadece beton belediyeciliği değil, Gem-
liklilerin her koşulda yanında olacak bir 
belediyecilik anlayışını benimsedik. Bize 
gelen başvuru formları dikkatlice inceliyor, 
özel sektörle görüşmeler yapıp vatan-
daşlarımızın uygun işlere yerleşmesini 
sağlıyoruz. Bu güne kadar yaklaşık 500 
vatandaşımızı iş sahibi yaptık” dedi. Gem-
lik Belediyesi’nin elindeki CV bankasının 
çok geniş olduğuna değinen Gemlik Be-
lediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, 
özel sektör temsilcilerinin aradıkları özel-
likleri iş istihdam bürolarına iletmeleri 
durumunda uygun adayları hemen yön-
lendirebileceklerini belirtti. (İHA)

Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel 
Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirdiği 
altyapı çalışmalarının ardından başlattığı 
asfalt faaliyetleriyle hizmetlerine tüm 
hızıyla devam ediyor. 

BUSKİ Genel Müdürlüğünün Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonuyla 
sürdürdüğü altyapı projelerinin bu seferki 
durağı Mustafakemalpaşa oldu. Hizmet-
lerini Bursa’nın her köşesine ulaştırmak 
için çalışan BUSKİ, projelendirilen altyapı 
çalışmalarının yanında zemin iyileştirme 
faaliyetlerine de büyük önem veriyor. 
Şehri daha güzel bir kimliğe kavuşturma 
hedefiyle Mustafakemalpaşa ilçesinde 
kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu 
hatlarını yenileyen BUSKİ, tamamlanan 
çalışmaların ardından, Şeyhmüftü Ma-
hallesi Balıkesir Caddesi’nde yapılan faa-
liyet ile yaklaşık 5000 metrekarelik asfalt 
imalatı gerçekleştirilirken, yaklaşık 1000 
ton asfalt döküldü. BUSKİ, önümüzdeki 
dönemde de sona erdirilen altyapı çalış-
malarının ardından, üstyapı yatırımlarına 
da hız kesmeden devam edecek. (İHA)

Gemlik Belediyesi 
500 kişiyi  
iş sahibi yaptı

Mustafakemalpaşa’da 
sıra üstyapıda
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Nilüfer Sanayicileri ve İş İnsanları Der-
neği’nin (NİLSİAD) olağan üstü genel 
kurul toplantısında Nilüfer Organize Sanayi 
Bölgesi’nin (NOSAB) 2023-2027 dönemi 
Müteşebbis Heyet Üyeleri belirlendi. 

NOSAB Yalçın Aras Konferans salo-
nunda gerçekleştirilen ve Mehmet Fikri 
Ünal’ın Divan Başkanlığı, Abidin İzmirli 
ile Hakan Gündoğdu’nun da Divan Heyeti 
üyeliği yaptığı Genel Kurulda, NOSAB’ın 
geride kalan 4 yıllık çalışmaları değer-
lendirildi. Genel Kurul toplantısının açılış 
konuşmasını yapan NOSAB Başkanı ve 
OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Erol Gül-
mez, altyapı çalışmaları başta olmak 
üzere, e-OSB’den özel istihdam bürosuna, 
NOSAB Kreş’ten NOSAB Akademi’ye ve 
BOSBİR’e kadar tüm faaliyetlerde başarılı 
bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi. 
NİLSİAD ve NOSAB Müteşebbis Heyet 
Başkanı Yalçın Aras da Nilüfer Sanayicileri 
ve İş İnsanları Derneği ile Müteşebbis 
Heyetin faaliyetleri hakkında açıklama-
larda bulunurken, NOSAB ve NİLSİAD’ın 
çalışmalarıyla örnek olmaya devam ettiğini 
dile getirdi. Gündemdeki maddelerin 
müzakere edilerek oylanmasının ardından 
gerçekleştirilen seçimlerde NOSAB’ın 
2023-2027 dönemi Müteşebbis Heyet 
Üyeleri belirlendi. NOSAB’ın 4 yıl süre 
ile görev yapacak Müteşebbis Heyet şu 
isimlerden oluşuyor: NOSAB Müteşebbis 
Heyet Asıl Üyeleri: Yalçın Aras (Başkan), 
Mehmet Fikri Ünal (Başkan Vekili), 
Levent Necip Bezmez, Erol Gülmez, Hü-
seyin Burak Aras, Özgür Yıldız, Hakan 
Gündoğdu, Mustafa Dayanıklı, Ahmet 
Özkılıç, Şükrü Sekmen, Şirzat Karayel, 
Yahya Beyce, Zarif Alp, Hüseyin Yılmaz 
ve Hüseyin Zümbülova NOSAB Müte-
şebbis Heyet Yedek Üyeleri: Abidin İzmirli, 
Hüseyin Özler, Meral Altuntaş, Halil 
Çetin, Mustafa Güneş, Hasan Zühtü 
Akın, Hasan Sazcılar, Birol Baturay, Çetin 
İnci, Kenan Sarsılmaz, Melih Özeren, 
Mustafa Ekinci, Murat Çakar, Şeref Patır 
ve Münir Özgat 

NOSAB’IN YENİ YÖNETİM  
KURULU DA BELİRLENDİ 
Genel Kurulun ardından ilk toplantısını 

yapan NOSAB Müteşebbis Heyeti Nilüfer 
OSB’nin yeni yönetim kurulu üyelerini de 
belirledi. NOSAB’ın yeni Yönetim Kurulu 
şu isimlerden oluştu : Erol Gülmez (Başkan), 
Mustafa Dayanıklı (Başkan Vekili), Hakan 
Gündoğdu (Üye), Hüseyin Burak Aras 
(Üye), Özgür Yıldız (Üye). NOSAB Yönetim 
Kurulu Yedek üyeliklerine; Hüseyin Züm-
bülova, Hüseyin Yılmaz, Şirzat Karayel, 
Şükrü Sekmen ile Mehmet Fikri Ünal, 
NOSAB Denetim Kurulu Asıl üyeliğine, 
Zarif Alp ve Yahya Beyce; Denetim Kurulu 
Yedek üyeliğine de Levent Necip Bezmez 
ile Ahmet Özkılıç seçildiler. (Bülten)

Bursa’nın gıda sektör temsilcileri, 
dünyanın en büyük pazarlarından biri 
olan ABD’de gerçekleştirilen fuarda, 
yeni ticaret bağlantılarının yollarını 
ararken, ülkede tüketim alışkanlıklarını 
ve sektördeki dönüşümü yakından in-
celeme fırsatı buldu. Dünyanın dört 
bir yanında bulunan tüm sektör pay-
daşlarını bir araya getiren fuara, BTSO 
Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Kılıç 
ve Hakan Batmaz, Meclis Başkan Yar-
dımcısı Murat Bayizit ile Gıda Konseyi 
Başkanı Burhan Sayılgan’ın yanı sıra 
gıda sektörüne dönük olarak “dondu-
rulmuş” ve “işlenmiş” gıdacıların oluş-
turduğu iki farklı UR-GE projesinin 
üyeleri katıldı. 

“FİRMALARIMIZ ÖNEMLİ  
KAZANIMLAR ELDE EDİYOR” 
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan 

Batmaz, fuarın dünyadaki en önemli 
sektör buluşmalarından biri olduğunu 

söyledi. Batmaz, “Fancy Food Show, 
ülkelerin tüketim alışkanlıkları ve özel-
likle ABD gibi dev bir pazarda piyasa 
koşullarının gıda sektöründe nasıl şe-
killendiğini yakından incelememiz açı-
sından oldukça önemli bir organizas-
yon. Üyelerimizin fuarın sunduğu fır-
satlar ve pazar koşulları ko-
nusunda önemli kaza-
nımlar edindiğine 
i n a n ı y o r u m . 
BTSO olarak UR-
GE projeleriyle 
başta gıda ol-
mak üzere stra-
tejik nitelikteki 
tüm sektörleri kü-
resel pazarlarla bu-
luşturmayı sürdürece-
ğiz” dedi. 

“TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI  
PAZARIN KOŞULLARINI  
BELİRLİYOR” 
BTSO Meclis Başkan Yardımcısı 

Murat Bayizit, fuarların hedef alınan 
ülkelerin tüketici alışkanlıklarının iyi 
tespit edilmesi, ihtiyaç analizlerinin 
yapılarak üretim alanlarının belirlen-
mesi açısından büyük önem taşıdığına 
işaret etti. ABD’nin dünyada özellikle 
perakende tarafında en etkin pazar-
lardan bir tanesi olduğunu dile getiren 
Bayizit, “Bu pazarın da kendine has 
dinamikleri var. Nasıl ki Türkiye’de tü-
keticinin talep ettiği ambalajlar, eti-
ketler ve sunum şekilleri farklıysa 
ABD’de farklı bir sistem var. Ürünlerin 

etiketinden üzerindeki logolarına kadar 
içeriği çok farklı bir ürün yelpazesi var 
bu fuarda.” dedi. Fuara Bursa’dan yak-
laşık 70 kişilik bir heyetle katıldıklarını 
söyleyen Murat Bayizit, şöyle devam 
etti, “BTSO olarak organize ettiğimiz 

bu etkinlik sektörün ihracatını ar-
tırmak için yaptığımız ça-

lışmalardan sadece 
biri. Sektör adına 

küresel pazarda 
önümüze çıka-
rılan tarife dışı 
engeller ve ge-
çici olduğunu 

düşündüğüm 
kur kaynaklı so-

runlar firmalarımı-
zın rekabet gücünü 

olumsuz etkiliyor. Ancak biz 
sektör adına yaptığımız çalışmaları bir 
maraton olarak görüyoruz. Daha fazla 
ihracat hedefi ve sektörde entelektüel 
bir birikim oluşturmamız adına çalış-
malarımızı sürdüreceğiz” dedi. 

“ÜRETİM YETENEĞİMİZ YÜKSEK” 
BTSO Meclis Üyesi Burhan Sayılgan 

da fuara işlenmiş ve dondurulmuş 
alanlarda faaliyet gösteren iki UR-GE 
projesi çerçevesinde katıldıklarını söy-
ledi. Fuarın sektör temsilcileri tara-
fından büyük bir merakla beklendiğini 
dile getiren Burhan Sayılgan, “Özellikle 
atıştırmalık ürünlerin ön planda olduğu 
bir fuar düzenleniyor. Rekabet içinde 
olduğumuz ülkeler markalaşmış ürün-
leriyle burada. Bizim de Türkiye’de 

yaptığımız ürünlerin yüzde 80’inden 
fazlası markalaşmış düzeyde. Önü-
müzdeki yıllarda bu tür fuarlara milli 
katılım düzeyinde organizasyon ya-
pılması durumunda firmalarımızın et-
kinliği daha da artmış olacak. UR-GE 
üyelerimiz bu ürünlerin çok daha iyisini 
yapabilecek durumda” diye konuştu. 

“OLUMLU GELİŞMELER VAR” 
BTSO UR-GE Üyesi ve aynı zamanda 

Gıda Mühendisleri Bursa Şube Başkanı 
Serkan Durmuş, fuarda firmaları adına 
çok başarılı görüşmeler gerçekleştir-
diklerini söyledi. Gıda sektöründe sos 
üretimi yapan 15’e yakın firmayla temasa 
geçtiklerini ve yaptıkları görüşmelerden 
olumlu sonuçlar aldıklarını belirten 
Durmuş, “Yeni iş bağlantıları için ça-
lışmalarımızı sürdüreceğiz. Bölgesel ve 
kaliteli bir fuar organizasyonuna katıldık. 
Böylesine önemli bir fuarda yer alma-
mıza imkan sağlayan BTSO’ya ve Ticaret 
Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı. BTSO UR-GE Üyesi 
Yüksel Aktaş, fuarların firmaların geli-
şimi açısından oldukça etkin platformlar 
olduğunu söyledi. Sektörde düzenlenen 
tüm fuarlara katılmak için çalışmalarını 
sürdüklerini belirten Aktaş, “Ülkemizin 
ihracat yolculuğunda bizler de gayretle 
çalışmayı sürdüreceğiz. ABD’nin Las 
Vegas kentinde düzenlenen bu fuarda 
sektörümüzde küresel ölçekte yaşanan 
değişimi yakından inceledim. Edindi-
ğimiz bilgiler ışığında uluslararası pa-
zarlarda çok daha etkili bir konumda 
olacağız” dedi. (İHA)

Bir kamu kurumunda taşeron firma 
bünyesinde çalışan işçi, emekliliğe ayrıldıktan 
sonra aynı işyerinde çalışmaya devam etti. 
İstifa eden işçi, tazminat alamadığını be-
lirterek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. 
Davacı işçi, kıdem tazminatı, yıllık izin 
ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti 
alacaklarının davalılardan müştereken mü-
teselsilden tahsilini talep etti. Davalı şirket, 
talep edilen alacaklardan sorumlu tutul-
malarının yerinde olmadığını ileri sürerek 
davanın reddine karar verilmesini talep 
etti. Mahkeme, kıdem tazminatını işçinin 
istifa ettiği aydaki aldığı ücret üzerinden 
hesaplanması gerektiğine hükmetti. Kararı 
taşeron şirket, kararı temyiz edince devreye 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda; 
davacının Sosyal Güvenlik Kurumundan 
yaşlılık aylığı almaya başlamasına rağmen 

asıl işverene ait işyerindeki çalışmasına ke-
sintisiz çalıştığı, bu çalışmasının istifa ile 
sonuçlanması sebebiyle kıdem tazminatına 
hak kazanamayacağı hatırlatıldı. Kararda 
şöyle denildi: “Emeklilik tarihine kadar 
geçen süre için kıdem tazminatı alacağına 
hak kazandığı sonucuna varılmıştır. Mah-
kemece davacının emeklilik tarihine kadar 
olan çalışma süresi yönünden kıdem taz-
minatı alacağına hükmedilmesi yerinde ise 
de, tazminata esas ücretin belirlenmesinde 
hata yapıldığı anlaşılmaktadır. Hükme esas 
alınan bilirkişi raporunda, davacının 
30.06.2012 tarihindeki ücreti ile o tarihteki 
yol yardımı toplamı dikkate alınmak sure-
tiyle, tazminata esas ücretin 1.193,03 TL 
olarak belirlendiği anlaşılmaktadır. Davacının 
emeklilik tarihinden sonraki çalışması istifa 
ile sona erdiğinden bu döneme ilişkin 
çalışma süresi ile bu dönem sonundaki 
ücrete göre kıdem tazminatı hesaplanması 
yerinde değildir. Kıdem tazminatının he-
saplanmasında esas alınması gereken (son) 
ücret, davacının emeklilik tarihindeki üc-
rettir. Gerek ücretin, gerekse ücrete ilave 
edilecek yardımların parasal değeri belirle-
nirken davacının emeklilik tarihi olan 
25.07.2011 tarihi esas alınmalı, bu tarihteki 
tazminata esas ücret miktarı üzerinden 
hesaplama yapılmalıdır. Kıdem tazminatına 
esas ücretin belirlenmesinde hata yapılarak 
hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.” 
Öte yandan uzmanlar, EYT düzenlemesiyle 
emekli olup, aynı işyerinde çalışmayı plan-
layanlar için kıdem tazminatı uyarısında 
bulundu. Uzmanlar, “Yaşlılık aylığı bağlandığı 
andan itibaren kıdem tazminatınızı alın. 
Çalışmaya devam etseniz de Yargıtay’ın ka-
rarında olduğu gibi mağdur olabilirsiniz. 
İlerleyen yıllarda mağduriyet yaşamamak 
için emekliliğe ayrıldığınız tarihte tazmi-
natınızı alın” dedi. (İHA)

‘Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Zirvesi’ 
sektörün önde gelen firmaları ve isimlerini 
bir araya getirdi. Türkiye’de e-mobilite kav-
ramı, sektörün nitelikli insan kaynağı, elek-
trikli araçlarda tahrik sistemi, şarj altyapısı 
ve depolama çözümleri gibi konular ele 
alındığı zirvede konuşan Tomurcuk Oto-
motiv Genel Müdürü Yasin Tomurcuk, 
“Gelecek çok hızlı bir şekilde geliyor ve 
alışkanlıklarımız değişiyor. Gerek dünya-
mızda yaşanan ekolojik kriz gerekse eko-
nomik dar boğaz farklı sektörlerde birçok 
değişime sebep olurken otomotiv sektörü 
belki de en büyük değişimi gösteriyor. Elek-
trikli araçlar günden güne yaygınlaşırken 
kullanıcıların kafasında bu araçların bakı-
mına dair de pek çok soru işareti bulunuyor. 
Biz de 40 yılı aşkın süredir servis hizmeti 
veriyoruz. Ancak geleneksel otomobillerin 
bakımı konusunda ne kadar tecrübeli olur-
sak olalım elektrikli araçlara geldiğinde 
işin rengi değişiyor. Bu araçların geleneksel 
otomobillere göre çok daha az parça içermesi 
bakım konusunda işleri kolaylaştırsa da 
elektrik akımı ile çalıştığı için bilinçsiz mü-
dahaleler çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. 

Haliyle bakım konusunda da eğitim ve 
yetkilendirme tahmin ettiğimizden çok 
daha büyük önem taşıyor” dedi. 

“BURSA’NIN İLK ELEKTRİKLİ  
ARAÇLAR SERVİSİ KURULDU” 
Bursa’da elektrikli araçlar konusunda 

satış sonrası servis hizmeti verecek ilk 
ve tek markayı kurduklarını müjdesini 
de veren Tomurcuk, “Geleneksel araçlar 
hakkında satış sonrası servis hizmetleri 
verirken değişimi görmek ve aksiyon al-
mak çok önemliydi. Bizler de hızla yol 
kat eden elektrikli araçlar konusunda ra-
kiplerimiz içinde ilklerden olmayı başa-
rarak elektrikli araç servisi hizmeti veren 
‘e-car service’ markasını kurduk. Bilindiği 
üzere elektrikli araçların bakım konusunda 
pek çok proses var ve ekipmanların pro-
fesyonel biçimde ele alınıp uygulamaların 
titizlikle yapılması gerekiyor. Bu alanda 
gözden kaçan ufak bir detay hayati teh-
likelere yol açıp can ve mal kayıplarına 
sebep olabilir. Tam da bu noktada elektrikli 
araç bakım onarım tesislerinin belirli bir 
standardizasyonda olmasının ne kadar 
önemli olduğunu anlıyoruz. Belgelendirme 
konusunda yapılan çalışmaların hızlan-
dırılması ve denetimlerin çok sıkı yapılması 
temennisindeyiz. Kaputunu araç kulla-
nıcısının bile açma yetkisi bulunmayan 
araçlara bakım yapmanın tamamen pro-
fesyonel kişilere emanet edilmesi gerek-
tiğini unutmadan, ağır bedeller ödemeden, 
kullanıcıların kafalarındaki belirsizlikleri 
silmeyi umuyoruz” diye konuştu. (İHA)

BTSO’nun gıda sektör  
temsilcileri Las Vegas’ta

Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın (BTSO), 

Türkiye’nin ihracat odaklı 
kalkınma hedefleri 

doğrultusundaki projeleri 
tüm hızıyla sürüyor. 

Oda’nın Ticaret Bakanlığı 
destekleriyle “işlenmiş” 

ve “dondurulmuş” olmak 
üzere gıda sektöründe 

hayata geçirdiği 2 farklı 
UR-GE projesi 

çerçevesinde yaklaşık 70 
kişilik heyet, Las Vegas’ta 

düzenlenen Winter 2023 
Fancy Food Show  

fuarına katıldı.

2030’da 2 otomobilden 
biri elektrikli olacak

Emeklilikten 
sonra devam 
eden işçiye 
tazminat yok

Tomurcuk Oto Genel Müdürü 
Yasin Tomurcuk, “2030 yılında 
pazardaki her iki otomobilden 
birisi elektrikli olacak, hal 
böyleyken biz de satış sonrası 
servis hizmetleri için attığımız 
adımları hızlandırdık” dedi.

Yaklaşık 2 milyon 200 bin kişiyi 
yakından ilgilendiren EYT 
düzenlemesinin önümüzdeki 
günlerde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi gündemine gelerek 
yasalaşması bekleniyor. Emekli 
olduktan sonra aynı işyerinde 
çalışmayı planlayanlara yönelik 
Yargıtay’dan çok önemli bir karar 
çıktı. Yüksek Mahkeme; emeklilik 
sebebiyle işten ayrılan çalışanın 
tekrar aynı işyerinde çalışmaya 
başlaması halinde, emekli olunan 
tarihte kıdem tazminatı ödendiği 
için çalıştığı 2. dönem için kıdem 
tazminatı ödenmemesi gerektiğine 
hükmetti. Uzmanlar, çalışmayı 
planlayan EYT’iler için kıdem 
tazminatı uyarasında bulunuyor.

Bursa’da “İlk Evim 
Projesi”nin kura 
çekimlerine başlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlı-
ğınca (TOKİ) yürütülen “İlk Evim, 
İlk İş Yerim” projesi kapsamında 
Bursa’da inşa ettirilecek konutların 
hak sahipliği kuraları çekilmeye 
başlandı. 

Karacabey’e bağlı Karakoca Ma-
hallesi’nde yaptırılacak 3 bin 316 
konut için hak sahiplerini belirleme 
kurası, Merinos Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde gerçekleş-
tirildi. Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş ile Karacabey 
Belediye Başkanı Ali Özkan, kura 
çekiminden önce yaptıkları konuş-
mada, sonuçların hak sahipleri için 
hayırlı olmasını diledi. Noter hu-
zurundaki kura çekimine 10 bin 
978 başvurunun yapıldığı açıklandı. 
Projeye başvuran 9 şehit yakını da 
kurasız hak sahibi oldu. Toplamda 
177 bin 479 başvurunun yapıldığı 
projenin kura çekimi, engelliler ve 
emekliler için devam ediyor. Bur-
sa’da inşa edilecek 8 bin 650 konut 
için hak sahibi belirleme kuraları 
28 Ocak’a kadar sürecek. (AA)

NOSAB’da 
başkanlar güven 
tazeledi…
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016’dan geçen 
yıl sonuna kadar 550 mafya tipi organize suç ör-
gütünün çökertildiğini belirterek, “Kravat takan, 
beş yıldızlı otellerde soygun yapmaya çalışanlara 
bu ülkenin tahammülü yoktur. Kim olursa, hangi 
şekilde olursa olsun müsamaha etmeyeceğiz.” dedi. 
Soylu, Antalya Belek Turizm Merkezi’nde düzen-
lenen KOM Stratejik Araştırmalar Kurulu Toplan-
tısı’nda yaptığı konuşmada, kurulun 56. toplantısı 
münasebetiyle bir araya geldiklerini belirterek, 
toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. 
İstikrarsızlığın sonuçlarından olan uyuşturucu ve 
göçten beslenen kaçakçılık ve terörün 21. yüzyılın 
iki güvenlik problemi olduğuna dikkati çeken Soylu, 
Batı’nın sömürgeci ve emperyalist politikalarının 
istikrarsızlığa hizmet ettiğini kaydetti. Batı’nın bu 
yüzyıldaki temel stratejisinin, Orta Doğu ve Afrika’yı 
istikrarsızlık coğrafyası haline getirmek, o coğraf-
yaları sömürmek, yönetmek, silah satmak, mis-
yonerlik faaliyetlerini arttırmak, bu sayede sözde 
küresel liderliklerini sürdürmek olduğunu dile 
getiren Soylu, şunları söyledi: “Bugün iki sınır 
komşumuzda devlet otoritesi diye bir şey söz 
konusu değildir. Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK, 
YPG devlet kurmaya çalışıyor. Ambargolarla yıllardır 
İran’ın da gelişmesine pranga vurulmuş durumdadır. 
Bizim bu üç ülkeyle ABD-Meksika sınırı gibi düz 
çöl değil, ağır coğrafi şartlara sahip yaklaşık 2000 
kilometre sınırımız var. Sadece bu ülkeler değil, 
Libya, Lübnan, Yemen, Mısır ve aynı zamanda 
Orta Asya ülkeleri, Balkanlara ve Afrika’ya sirayet 
ettirilmeye çalışılan bir istikrarsızlık var. Bu istik-
rarsızlık aynı şekilde bu coğrafyaya maliyet ödet-
tirmektedir.” Özellikle bu coğrafyada ve dünyada, 
insanın kendisi dahil kaçakçılık nesnesi haline 
getirildiğini belirten Soylu, bunu en net 
şekilde Suriye ve Irak’ta gördüklerini ifade 
etti. BM’nin 2018’e ait göçmen kaçakçılığına 
ilişkin küresel araştırmasına göre 2016’da 
en az 2,5 milyon göçmenin 5-5,7 milyar 
ABD doları ekonomik getiri karşılığında ka-
çırıldığına dair kanıtlar olduğu bilgisini veren 
Soylu, dünyada giderek artan ekonomik 
ve sosyal uçurum olduğuna işa-
ret etti. Soylu, “Bir tarafta eko-
nomik açıdan zengin ve gü-
venli ülkeler, diğer tarafta 
fakirliğin ve ölü-
mün kol gez-
diği ül-

keler. Bu ülkelerde adalet, eğitim, sağlık, gıda yok.” 
dedi. Bu uçurumun adaletsizlik, hukuksuzluk, gelir 
eşitsizliği ve dünyadaki suç ve suçlunun artmasını 
beraberinde taşıyacağının altını çizen Soylu, “Af-
ganistan meselesi bitecek mi? Hayır. Afganistan 
dünyanın zengin veya yaşanabilir ülkeleri arasına 
ne zaman girer. Afrika’daki açlık, susuzluk, yoksulluk 
bitecek mi? Hayır. Hala Avrupa Afrika’yı sömürmeye 
devam etmektedir. Filistin, Yemen, Libya, Lüb-
nan’daki ekonomik kiriz, Irak, Suriye, İran ambar-
gosu etrafımızdaki ve dünyadaki bu coğrafyadaki 
dengesizlikler, adaletsizlikler, vekalet savaşları 
devam edecek. Bu devam ederken başka bir şey de 
devam ediyor gözden kaçırmamamız gerekiyor. 
Türkiye 20. yüzyılın altyapı eksikliklerini tamamladı, 
21. yüzyılın altyapısını da tahkim etti ve gerçek-
leştirdi.” ifadelerini kullandı. 

“ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ ÇÖKERTİLDİ” 
Türkiye’nin bugün kendi iç istikrarıyla, dışarıdaki 

istikrarsızlığın yansımalarına karşı mücadele ettiğini 
söyleyen Bakan Soylu, doğuda terör ve göç, batıda 
da organize suç çeteleri yansımasıyla mücadele 
edildiğini bildirdi. Batı’nın bütün polis teşkilatlarının 
ve kolluk birimlerinin Türkiye’nin kurumları kadar 
güçlü olmadığını vurgulayan Soylu, şöyle devam 
etti: “Balkanlarda çöreklenen organize suç çeteleri, 
Türkiye’yi de kendilerine ait bir suç alanı haline 
getirmek istediler. Türk polisi burada kıyasıya bir 
mücadele vermektedir. Bazı kalemler sistematik 
olarak itibarsızlaştırmaya çalışsa da, yaşanan bir 
iki hadise üzerinden bu devleti ve kurumlarını 
siyaset malzemesi yapmaya çalışsalar da gerçekler 
ortadadır. Bir suç çetesi elemanının veya liderinin 
ülkeye girmesi başka bir şeydir, bir suç çetesinin o 
ülkede organize olması, faaliyet yapması başka bir 
şeydir. Teşbihte hata olmaz. Özellikle balkanlardan 
gelen soğuk hava dalgası gibi bir organize suç 
çeteleri dalgası ülkemizi, bir faaliyet alanı haline 
getirmek istedi. Buna müsaade etmedik. Aynı 
şekilde Kafkas bölgesinden de bir atak oldu. Ancak, 
biz buna da müsaade etmedik. Bugüne kadar 14 

yabancı organize suç çetesi liderini yakalayıp, 
sınır dışı ettik. Beşinin de sınır dışı 

işlemleri devam ediyor. 2016’da çöker-
tilen mafya tipi organize suç örgütü 

sayısı 5’ti. Bu sayı 2022’de 133’e çıkarak 
son 7 yılın en yüksek seviyesine geldi. 

2016’da organize suç örgütlerine karşı 
düzenlenen operasyon sayısı 124 iken 

bu sayı 2022’de 488’e yükseldi. 
2016’dan 31 Aralık 2022’ye ka-

dar yapılan çalışmalar ne-
ticesinde, 41’i ulusal, 
16’sı bölgesel ve 493’ü 
yerel olmak üzere 
550 mafya tipi or-

ganize suç örgütü 
çökertildi.” (AA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, İsveç’te Türkiye’nin 
Stokholm Büyükelçiliği’nin önünde 
Kur’an-ı Kerim yakılmasına ilişkin, İs-
veç merkezli Dagens Nyheter gazete-
sinin sorularını yanıtladı. İfade öz-
gürlüğü ile nefret söylemi arasında 
büyük fark bulunduğuna dikkati çeken 
Altun, Türk Anayasası’nın da ifade öz-

gürlüğünü garanti altına aldığını vur-
guladı. Fahrettin Altun, “Türk Büyük-
elçiliği’nin önünde Kur’an-ı Kerim yak-
manın özgürlükle hiçbir alakası yok. 
Bu olay, İsveç’teki Müslümanlar başta 
olmak üzere Müslümanlara yönelik 
şiddeti teşvik etmektir. Kristallnacht 
olayında Naziler Tevrat sayfalarını 
yakmıştı. Günümüzde olsa İsveç ma-
kamları böyle mide bulandırıcı bir şeyi 
ifade özgürlüğü diye tanımlar mı?” 
diye sordu. Aynı durumun terör pro-
pagandası için de geçerli olduğunu 
dile getiren Altun, “İsveç hükümeti, 
Madrid’de bazı taahhütlerde bulundu. 
Son günlerde ise İsveçli yetkililerin 
tüm sözlerini yerine getirdiklerini söy-
lediklerini duyuyoruz. Bunun böyle 
olmadığı aşikardır.” diye konuştu. Tür-
kiye ve İsveç’in köklü siyasi, ekonomik 
ve kültürel ilişkilerinin bulunduğuna 
işaret eden Fahrettin Altun, ancak bu-
günlerde mutabık olunmayan konu-
ların herkesin malumu olduğunu söy-
ledi. Altun, İsveç Savunma Bakanı Pal 
Jonson’ın bu hafta yapmayı planladığı 
Ankara ziyaretine ilişkin son durumun 

sorulması üzerine de “Milli Savunma 
Bakanımız Hulusi Akar, bu ziyaretin 
İsveç’teki son gelişmeler nedeniyle 
iptal edildiğini duyurdu. Aslında mesaj 
gayet net: İsveç, Türkiye’nin endişe-
lerini ciddiye almayacaksa bir araya 
gelmenin bir anlamı olmaz.” dedi. 

“İSVEÇ MAKAMLARINDAN SÖZLERİNİ  
TUTMALARINI BEKLİYORUZ” 
Yeni İsveç hükümetinin NATO’ya ka-

tılma konusunda yeterli çabayı gösterip 
göstermediğinin sorulmasına karşılık 
Altun, Türkiye’nin geleneksel olarak NA-
TO’nun açık kapı politikasını destekle-
diğini, bu çerçevede İsveç’in NATO’ya 
katılımına da prensipte karşı çıkmadığını 
belirterek, şöyle devam etti: “İsveç 
NATO’ya katılmak istediğini paylaştı-
ğında, biz de endişelerimizi paylaştık. 
Daha sonra bu endişelerin giderilmesi 
için birlikte bir mekanizma oluşturduk. 
İsveç’in bu endişeleri gidermek için bazı 
adımlar attığını, ancak tüm talepleri kar-
şılamakta yetersiz kaldığını söyleyebilirim. 
İnsanın fikirlerini beyan etmesiyle terör 
bağlantısını gizleme gereği bile duymayan 
birilerinin şiddeti teşvik ederek nefret 

söylemine başvurması arasında fark var. 
Biz İsveç makamlarından sözlerini tut-
malarını bekliyoruz.” Söz konusu sürecin 
ne kadar sürebileceğine yönelik bir soru 
üzerine de Altun, “Bu süreç gerektiği 
kadar sürecek. Hatırlarsanız Yunanistan, 
Makedonya’nın NATO’ya girişini basit 
bir nedenle, Makedonya’nın adını gerekçe 
göstererek, 10 yıl boyunca veto etti. Tür-
kiye’nin çok daha ciddi endişeleri var. 
Burada binlerce masum insanın hayatını 
kaybettiği terör saldırılarından bahse-
diyoruz.” diye konuştu. Altun, NATO 
savunma ittifakının, üye devletleri mü-
dafaayı taahhüt ettiğini, bu nedenle ka-
rarları birlikte almanın önem taşıdığını 
vurguladı. Bazı görüş ayrılıklarının ola-
bileceğini dile getiren Altun, ancak Tür-
kiye’nin NATO müttefiklerinden iste-
mediği hiçbir şeyi İsveç’ten talep etme-
diğini belirtti. 

“İSVEÇ’İN NATO’YA GİRMESİNİ  
SAĞLAYABİLECEK  
TEK ÜLKE İSVEÇ’TİR” 
“Türkiye-ABD ilişkilerinin durumu 

nedir? Son bir haftada ABD’den Türki-
ye’nin İsveç’e dair tutumuna yönelik 

bir yorum geldi mi?” şeklindeki soru 
üzerine Altun, İsveç’in NATO üyeliğinin 
Türkiye-ABD ilişkileriyle hiçbir ilgisinin 
bulunmadığını aktardı.        Fahrettin Altun, 
“Bu sürecin ilk günlerinde İsveç med-
yasında bazı yorumlar okumuştum. 
Türkiye’nin ABD başta olmak üzere 
üçüncü tarafların baskısı altında fikrini 
değiştireceğini söylüyorlardı. Bu yo-
rumların yanlış olduğunu gördük. Son 
günlerde de bu düşünce tarzı yeniden 
ortaya çıktı. Sizi temin ederim ki İsveç’in 
NATO’ya girmesini sağlayabilecek tek 
ülke İsveç’tir.” “İsveç’te hükümetin NA-
TO’ya girmek için Türkiye’ye çok fazla 
taviz verdiğine dair bir tartışma var. 
Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” şek-
lindeki soru üzerine de Altun, demo-
kratik bir ülkede dış politikaya dair 
görüş ayrılıkları bulunmasının son 
derece normal olduğunu ifade etti. Fah-
rettin Altun, Türkiye’de de farklı kararlar 
ve girişimler hakkında benzer tartışmalar 
yapılabileceğine işaret ederek, NATO’ya 
katılıp katılmamanın, İsveç halkının 
vermesi gereken bir karar olduğunu 
kaydetti. (AA)

Altun’dan büyükelçilik önünde 
Kuran yakma skandalına sert tepki:

“Özgürlükle 
alakası yok”

Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, “Türk 
Büyükelçiliği’nin önünde 
Kur’an-ı Kerim yakmanın 
özgürlükle hiçbir alakası 
yok. Bu olay, İsveç’teki 
Müslümanlar başta olmak 
üzere Müslümanlara 
yönelik şiddeti teşvik 
etmektir.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde 
İsveç’te Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik gerçekleştirilen provokatif 
eylemlere tepki göstererek, İsveç ve Finlandiya’nın 
NATO üyeliğine ilişkin, “Her türlü alçaklığı, rezilliği, 
iğrenç girişimi görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, 
tedbirsiz kalmak kabul edilebilir bir şey değil. Bu 
şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız 
çok açık, net belli.” dedi. Akar başkanlığında, Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tat-
lıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Atilla Gülan ile Bakan Yardımcıları Yunus 
Emre Karaosmanoğlu, Şuay Alpay, 
Alpaslan Kavaklıoğlu ve Muhsin 
Dere ile ordu, birlik komutanlarının 
katılımıyla video konferans top-
lantısı düzenlendi. Yurt içi ve sınır 
ötesindeki faaliyetlerle sahadaki 
son duruma ilişkin bilgi alan 
Akar, talimatlar verdi. Türki-
ye’nin başta Irak ve Suriye ol-
mak üzere tüm komşularının 
sınırlarına, egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne 
saygılı olduğunu vurgulayan Akar, “Bunu tekrar tekrar 
söylememize rağmen özellikle yurt dışı basınında söy-
lemlerimiz çarpıtılıyor ve bilinçli şekilde saptırılıyor. Bizim 
tek yaptığımız şey ülkemizin, milletimizin savunması ve 
güvenliği. Bunun için çalışıyor, yapılması gereken ne varsa 
yapıyoruz.” diye konuştu. 

“SON BİR AYDA 134 TERÖRİST  
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ” 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ettiğini 

bildiren Akar, bunun başka yerlere çekilmek istenmesine 
yönelik çalışmaların ahlaki olmadığını belirtti.Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin tek amacının hudutların ve vatandaşlarının 
güvenliği olduğunu yineleyen Bakan Akar, şunları söyledi: 
“Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleriyle mücadele 
ediyoruz. PKK/YPG, DEAŞ, FETÖ ile mücadele ediyoruz. 
Etnik, dini, mezhepsel gruplarla mücadelemiz asla söz 
konusu değil. Terör örgütlerinin isimleri ne olursa olsun 
ülkemize, milletimize zarar verdikleri sürece onlarla mü-
cadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah 40 yıldır başımıza 
musallat olan terör belasından asil milletimizi kurtaracağız. 
Bunlara kim destek verirse versin azimle kararlılıkla mü-
cadelemizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz. 24 Temmuz 
2015’ten bugüne kadar toplam 37 bin 474 terörist etkisiz 
hale getirildi. Son bir ay içinde 134 terörist etkisiz hale 
getirildi. Mehmetçik büyük bir azim ve kararlılıkla üzerine 
düşen görevleri yapmaya devam ediyor.” 

“TERÖRİSTLERİN TACİZLERİNE SEYİRCİ KALMAYIZ” 
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğine işaret 

eden Akar, geçen hafta teröristler tarafından Suriye ku-
zeyinden Öncüpınar Sınır Kapısı’na yapılan saldırıyı ha-
tırlattı. Akar, şu açıklamalarda bulundu: “Bizim kararlılığımız 
tam, hiçbir şekilde durmamız, susmamız, hareketsiz kal-
mamız söz konusu değil. Bu saldırıya misliyle karşılık 
verildi, 20 terörist etkisiz hale getirildi. Gerek ateş destek 
vasıtaları gerekse diğer vasıtalarla, gerektiğinde ve yeri, 
zamanı geldiğinde yapılması gereken ne varsa bugüne 
kadar yaptık, bundan sonra da yapmak konusunda azimli 
ve kararlıyız. Hiçbir şekilde teröristlere ve tacizlerine taviz 

vermemiz, seyirci kalmamız söz konusu değil. Ne 
yaparlarsa misliyle karşılık verecek, terörü bitirme 

konusundaki mücadelemizi kararlılıkla devam 
ettireceğiz.” Terörle mücadele konusunda 
uluslararası ilişkileri, diplomasiyi de yoğun 
olarak kullandıklarını ifade eden Akar, bu 
kapsamda Rusya Federasyonu Savunma Ba-
kanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı 

Ali Mahmud Abbas ile üç ülke istihbarat baş-
kanlarının katılımıyla Moskova’da gerçekleştirilen 

üçlü toplantıyı anımsattı. Toplantıda 
açık şekilde Türkiye’nin terörle 

mücadeledeki kararlılığını, 
ilave göçü arzu etmediğini, 

Türkiye’deki Suriyelilerin 
gerekli şartlar oluştuktan 
sonra topraklarına, ev-
lerine gönüllü, güvenli 

ve saygın şekilde dön-
melerini sağlamayı 

amaçladıklarını ak-
tardıklarını belir-

ten Akar, “Bunun yanı sıra ister Türkiye’de ister Suriye’de 
olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz 
var. Onları zora sokacak herhangi bir durumda, kararda 
bulunmamız asla söz konusu değil. Bu tutumumuz herkes 
tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda 
son derece net bir politika izliyoruz.” ifadelerini kullandı. 

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİK SÜRECİ 
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik sürecine ilişkin de 

Akar, Türkiye’nin NATO’nun açık kapı politikasını daima 
desteklediğini kaydetti. Akar, Türkiye’nin İsveç ve Finlan-
diya’nın düşmanı olmadığını, iki ülkenin NATO üyeliğinin 
karşısında durmadığını belirterek, şöyle devam etti: “Onlar 
nasıl ki kendi ülkelerini savunmak için NATO ile iş birliği 
yapmak istiyorsa biz de terörle mücadele konusunda bizimle 
iş birliği yapılmasını, bize destek verilmesini istiyoruz. 
Onlar kendi ülkelerinin savunması ve güvenliği için bizden 
destek istiyorlar fakat bizim terörle mücadele konusundaki 
taleplerimizi reddediyorlar. Orada Türkiye’ye, Cumhur-
başkanımıza, bayrağımıza, Kur’an-ı Kerim’e, kutsal değer-
lerimize karşı her türlü alçaklığı, rezilliği, iğrenç girişimi 
görmezlikten gelmek, bunlara sessiz, tedbirsiz kalmak 
kabul edilebilir bir şey değil. Bu şekilde gittiği takdirde 
bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli. Biz bir an 
önce İsveç ve Finlandiya’nın devletin gücünü, kuvvetini 
göstererek taahhütlerini yerine getirmelerini ve iğrenç, 
alçak girişimleri de sonlandırmalarını bekliyoruz. Bunlar 
yapıldığı takdirde bizim hiçbir sorunumuz yok.” (AA)

Akar’dan İsveç’e NATO resti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
“Türkiye’ye, Cumhurbaşkanımıza, 
bayrağımıza, Kur’an-ı Kerim’e, kutsal 
değerlerimize karşı her türlü alçaklığı, 
rezilliği, iğrenç girişimi görmezlikten 
gelmek, sessiz, tedbirsiz kalmak kabul 
edilebilir bir şey değil.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
“Kravat takan, beş yıldızlı otellerde 
soygun yapmaya çalışanlara bu 
ülkenin tahammülü yoktur. Kim 
olursa, hangi şekilde olursa olsun 
müsamaha etmeyeceğiz.” dedi.

2016’dan bugüne 550 mafya 
tipi suç örgütü çökertildi
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SİGORTACILIK HİZMETİ  
ALINACAKTIR 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Destek Amirliği Bünyesinde Bulunan İtfaiye Araçlarının Kasko Sigortaları-
nın Yaptırılması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.   
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                    : 2023/28256 
1- İdarenin 
a) Adı                                                 : BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
b) Adresi                                            : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası  
                                                            Zafer Mahallesi Ankarayolu Cad. No:1 - 16080  
                                                            OSMANGAZİ/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası               : 2244441600 - 2247161206 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu hizmet alımın 
a) Adı                                                 : İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Destek Amirliği  
                                                            Bünyesinde Bulunan İtfaiye Araçlarının Kasko  
                                                            Sigortalarının Yaptırılması İşi 
b) Niteliği, türü ve miktarı                   : 99 adet Yangına Müdahale Aracının Kasko bedeli 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      : Bursa İli 
ç) Süresi/teslim tarihi                         : İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür 
d) İşe başlama tarihi                          : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde  
                                                            işe başlanacaktır. 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati   : 17.02.2023 - 10:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)             : Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Destek  
                                                            Hizmetleri Dai.Bşk. İhale Toplantı Salonu Zafer Mah.  
                                                            Ankarayolu Cad. Bodrum 1.Kat No:1 TR-16080  
                                                            Osmangazi / BURSA 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-
cak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için 
özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 
İhaleye acente olarak katılacak gerçek ve tüzel kişilerin sigorta şirketi ile yapılan acentelik 
sözleşmeleri veya acentelik yeterlilik belgeleri, sigorta şirketlerinin kendilerine T.C. Hazine 
ve Maliye Bakanlığının ilgili Genel Müdürlüğü veya ilgili kurum tarafından verilmiş kara 
araçları sorumluluk ruhsatnamesi sunmak zorundadır 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya ye-
minli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edi-
len bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışın-
daki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
Mali sorumluluk sigortası ya da kasko sigortası yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek-
life ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonu-
cunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 
38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01770571

Belge Adı                                                                                                                 Açıklama 
Teklif verecek firmanın Bursa’da İl Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğü  
bulunacak ve bunu teklifi ile birlikte belgeleyecektir                                                 .

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gölbaşı Mogan 
Uygulama Oteli’nde düzenlenen Akran Zorbalığını Önlemede 
Bütüncül Okul Yaklaşımı Çalıştayı’nın açılışında konuştu. 
Eğitimde ortaya çıkan konuların okul dışı faktörlere de 
bağlı olduğunu ifade eden Özer, bunların okuldaki perfor-
mansın ana belirleyicilerinden biri olduğuna işaret etti. 
Özer, “Çünkü yaşam bir bütündür. İnsanın var olduğu her 
noktadaki temaslar, insanı sürekli şekillendirmekte ve 
dönüştürmektedir. Akademik başarıları özellikle eğitimin 
ilk kademelerinde belirleyen şey, bizatihi okulun kendisi 
değil, okul dışı faktörler ve ailelerin sosyoekonomik sevi-
yesidir.” diye konuştu. Çocuğun okula, ailesinden taşıdığı 
kültürel ve sosyal sermayesinin etkisini minimize edebilmek 
için Bakanlık olarak okul öncesi seferberliğini uygulamaya 
aldıklarını anlatan Özer, okul öncesi eğitime erişimin, 
ilkokul birinci sınıfta okula hazır bulunuşluk düzeyinde 
ciddi bir fark ortaya çıkardığını vurguladı. Özer, bu farkların 
ortaya çıkış nedenlerine ilişkin şöyle konuştu: “Bu farklar, 
PISA’da, 15 yaşta okuduğunu anlama, matematik ve fen 
okuryazarlığı araştırmasını yaptığınız zaman lisede, liseler 
arası başarı farkında ortaya çıkıyor. Hemen odaklanıyoruz; 
demek ki lisede bir problem var. Hayır, lisede problem yok. 
Problem okul öncesinde. İşte gelişmiş ülkeler artık bırakın 
3-5 yaş aralığını, 0-3 yaşta neler yapılabilir, buna bakıyorlar. 
Okul öncesi, okulun dışındaki parametreleri de sosyal po-
litikalarla desteklediğimiz zaman, hem akademik başarı 
hem akran zorbalığıyla ilgili, şiddetle ilgili, mesafeler 
alabilme imkanına sahibiz.” 

“OKULLARDA YAYGIN AKRAN ZORBALIĞI YOK” 

Bakan Özer, son zamanlarda akran zorbalığı ile ilgili 
basında görünürlüğün artmaya başladığını belirterek, 
“Görünürlüğün artması, eğitim sistemimizde, okullarımızda 
yaygın bir akraba akran zorbalığı olduğu anlamına gelmiyor. 
Böyle bir şey yok.” dedi. Eğitim sisteminde, 19 milyon 
150 bin öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmenin bulun-
duğuna dikkati çeken Özer, tekil olaylar art arda verildiğinde 
zihinde yaygın bir davranış algısının ortaya çıktığını 
belirtti. Genelde kötü olayların haber yapıldığını, ancak 
başarıları görünür kılmanın önemli olduğunu anlatan 
Özer, “Bir söz var, ‘Kırk kere söylersen olur’ diye. Niye? 
Çünkü tekrar ettikçe o zihinlerde algıyı şekillendiriyor. 
Onun için bizim toplum olarak, medya olarak, sosyal 
medya kullanıcıları olarak böyle tekil, yaygın olmayan 
kötülükleri o mecralarda yaygınlaştırarak toplumda sanki 
ciddi bir vaka varmış gibi algı oluşmasına fırsat vermememiz 
lazım.” değerlendirmesini yaptı. Bakanlık olarak okula 
ağırlık verdiklerini vurgulayan Özer, “Bir eğitim politikası 
okula sirayet etmezse retorik olmaktan öteye geçemez.”dedi. 
Okullar arası başarı farkını azaltmaktan, öğretmenlerin 
mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleme mekanizmalarına 
kadar güvenli okul iklimini inşa etmeyi amaçladıklarını 

belirten Özer, “Sağlıklı ve güvenli bir okulun iklimini inşa 
edebilirsek o ortamda öğrenme, maksimum verimlilikle 
gerçekleşebilir. Onun için sürekli okulu güçlendirecek, 
destekleyecek, ayakları üzerinde duracak mekanizmaları 
inşa etmeye çalışıyoruz. Akran zorbalığı, oradaki yaşantının 
bir parçası sadece. Bu iklimi güçlendirirsek çok daha 
sağlıklı eğitim sistemimiz olacak, çok daha sağlıklı okul 
iklimi inşa etmiş olacağız.” diye konuştu. 

“ASLOLAN ŞEY, KORUYUCU ÖNLEMDİR” 

Değerler eğitimine ilişkin de konuşan Özer, “müfredatı 
değiştirerek değerlerin inşa edilmesiyle ilgili görüşün 
doğru olmadığını” kaydetti. Bir değerin davranışa dönüştüğü 
zaman öğretici olduğunun altını çizen Özer, “Her şeyi ya-
şama dönüştürecek, yaşam pratiklerini güçlendirecek bir 
akışkanlığı sağlamamız lazım. Her olaya ayrık değil 
bütüncül bir şekilde ana resmi görecek şekilde bakmamız 
lazım. Eğer okulda şiddet var diyorsak evde şiddet var de-
mektir, toplumda şiddet var demektir. Bu da çok iddialı 
bir şey olur. Aslolan şey, koruyucu önlemdir. Ortaya çık-
masını engelleyecek mekanizmaları sistemin içine enjekte 
edebilmektir.” ifadelerini kullandı. Bakan Özer, akran 
zorbalığı ile ilgili görünürlüğün artması üzerine okulları 
çok daha sağlıklı bir ortama kavuşturabilmek için öncelikle 
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe giderek 
akran zorbalığını ilk kez disiplin cezalarının içerisine koy-
duklarını hatırlattı. Bunun tek başına bir anlam ifade et-
mediğini anlatan Özer, “Önemli olan o zorbalığın ortaya 
çıkmaması. Elbette burada akran zorbalığı diyor ama 
dikey zorbalıklara da bakmamız lazım. Yani sadece öğ-
rencinin öğrenciye, öğretmenin öğretmenine değil, öğ-
retmenin öğrenciye, öğrencinin öğretmene karşı dikey 
zorbalıklarının da olmadığı, sağlıklı bir okul iklimi inşa 
etmek durumundayız.” diye konuştu. 

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM, ÇOCUKLARIN  
DAVRANIŞLARINI DA DÖNÜŞTÜRMEYE BAŞLADI” 

Mahmut Özer, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hiz-
metleri Genel Müdürlüğünün rehber öğretmenler kanalıyla 
sağlıklı bir okul iklimini inşa edebilmek için önleyici 
yöntemler konusunda çok boyutlu çalışmalar yürüttüğünü 
aktardı. Dijital dönüşümün çok hızlı olduğuna işaret 
eden Özer, çocukların davranışlarının da dönüşmeye 
başladığına, bilgisayar başında geçirilen sürenin her 
geçen gün arttığına dikkati çekti. Ailedeki iletişim ka-
nallarının kopmaya başladığını belirten Özer, buna karşı 
hassas olunması gerektiğini kaydetti. Somut madde ba-
ğımlılıkları üzerine yıllarca mücadele edildiğini ancak 
son zamanlarda davranış bağımlılıklarının ön plana çık-
maya başladığını vurgulayan Özer, akran zorbalığının 
da bunlarla bağlantılı olduğunu vurguladı. Mahmut 
Özer, bakanlık olarak sadece okulu değil okul dışı ortamları 
da dikkate almak için başlattıkları Aile Okulu Projesi’yle 
841 bin 267’si kadın 1 milyon 147 bin 555 kişiye, köy 
yaşam merkezleri ile de 4-5 ay içinde 170 bin kişiye ulaş-
tıklarını belirtti. Toplumda hoşgörünün ve iletişim or-
tamının güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Özer, 
“İnsanın en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” bakış 
açısının önemini vurgulayarak, “Diğer insanların hayatına 
hangi güzellikleri katıyor? İşte bu zorbalığın yok olduğu 
noktadır. Bu kültürü, bu kadim değerlerimizi tekrar inşa 
etmemiz lazım.” dedi. (AA)

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, çocukları 
tehdit ve baskıyla kandırarak kaçıran PKK/KCK/YPG 
terör örgütü mensupları ile iş birlikçilerinin, terör 
suçunun yanı sıra Türk Ceza Kanunu’nun 80’inci mad-
desinde tanımı yapılan “insan ticareti suçu”ndan da 
yargılanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmayla, 
örgütün kirli yüzünün uluslararası kamuoyuyla payla-
şılması ve uluslararası aktörlerin terör örgütü ile temas 
etmelerinin önüne geçilmesi amaçlandı. Bu kapsamda, 
PKK/YPG terör örgütü tarafından kandırılarak, kendisi 
ve ailesi tehdit edilerek kaçırılan, Irak’ta, 
Suriye’de ve Türkiye’de terör eylem-
lerinde kullanılan ve güvenlik 
güçlerince kurtarılan 22 çocu-
ğun ifadeleri doğrultusunda 
başsavcılıklara suç duyuru-
sunda bulunuldu. Suç duyu-
rularının ardından, sözde ör-
güt yöneticilerinin de arasında 
olduğu 133 kişi hakkında, terö-
rün yanı sıra insan ticareti suçundan 
da adli işlem başlatıldı. 

ÇOCUKLARIN İFADELERİ İNSAN  
TİCARETİ SUÇUNU ORTAYA KOYDU 

Terör örgütünün elinden kurtarılan 22 çocuğun ifa-
deleriyle, bu çocukların silahlı eğitim için örgütün yurt 
dışındaki kamplarına götürüldüğü, uyuşturucu kuryeliği, 
mevzi ve mağara kazma, canlı kalkan gibi insanlık dışı 
suç faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Çocukların 
örgüt içinde uyuşturucu kullanımına alıştırıldıkları, 
örgüt elebaşları tarafından cinsel istismara maruz kal-
dıkları da ifadelere yansıdı. 17 yaşındaki bir çocuk, 
örgüte nasıl katıldığını ve örgüt içinde gördüğü muameleyi 
şöyle anlattı: “Çobanlık yaparken arkadaşımın iknaları 
sonucunda örgüte katılmaya karar verdim. Örgüte ka-
tıldığım andan itibaren pişmanlık duymaya başladım 
ve örgütten ayrılmak istedim. Ancak ailemi ve beni öl-
dürmekle tehdit ettiler. Kaçmaya çalışırken yakalandık 

ve bizi döverek ayaklarımızdan ağaca bağladılar, günlerce 
işkenceye maruz kaldım. Sürekli uyumam için bana ve 
yanımdaki arkadaşıma uyuşturucu hap verdiler. İkinci 
kez kaçmaya teşebbüs ettiğimde tekrar yakaladılar, 
işkence yapıp hapse attılar, benimle birlikte 50’ye yakın 
kişi hapisteydi.” 15 yaşındaki bir başka çocuk ise tekstil 
atölyesinde çalışırken akrabası tarafından sürekli örgüt 
propagandasına maruz bırakılarak kandırıldığını söyledi. 
Teslim olan 15 yaşındaki bir başka çocuk ise şunları 
kaydetti: “8’inci sınıfta okurken örgüte müzahir siyasi 
parti ilçe teşkilatında görevli şahıs tarafından okul bah-
çesinde terör örgütü propagandası yapıldı. Beni ilçe bi-
nasına davet ettiler. Eğer kendim gelmezsem ailemden 
birinin örgüte zorla alınacağını söylediler. Bana silahlı 
eğitim verdikten sonra haziran ayında örgütten kaçmaya 
çalıştım ve yakalandım. Bunun için 20 gün beni hapse 
attılar, defalarca işkenceye maruz kaldım. Başka bir 

bölgeye göndermek istediler, kabul etmedim. Bunun 
yüzünden 6 ay boyunca bir mağarada kazı 

yaptırdılar.” Kendisinin ve aile üye-
lerinin öldürüleceği tehdidiyle ör-

güte katıldığını belirten 14 ya-
şındaki bir başka çocuk ise ifa-
desinde, “Bana kaçmamam 
için uyuşturucu verdiler ve iş-

kence yaptılar. Örgütten kaç-
maya çalıştım fakat yakalandım. 

Yakalandıktan sonra beni tutuk-
ladılar ve hapse attılar. Bir ay hapiste 

kaldım, bir daha kaçarsam beni ve ailemi öl-
dürmekle tehdit ettiler.” ifadelerini kullandı. 

ÇOCUKLARIN NASIL KULLANILDIĞI  
ULUSLARARASI RAPORLARA DA GİRDİ 

Uluslararası gözlemciler de terör örgütü PKK/YPG 
ve YPJ’nin, Suriye’deki savaş nedeniyle kamplarda 
barınan çocukları silahlı faaliyetlerinde kullanmak için 
zorla kaçırdıklarını rapor ediyor. Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Sekterliğinin “Çocuklar ve Silahlı Çatışma” 
konulu 2021 raporunda, terör örgütü PKK/YPG’nin 
221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı açıklandı. BM Ulus-
lararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun, 
Ağustos 2013 raporu ve 19 Temmuz 2022 tarihli İnsan 
Hakları raporunda, PKK/YPG terör örgütünün 12 ya-
şından küçük çocukları dahi, özellikle Suriye’de silah 
altına aldığı, kendi amaçları doğrultusunda kullandığına 
yer verildi. (AA)

Öğretmen atamalarında rehber 
öğretmenlere öncelik verilecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, 2023 öğretmen 
atamalarında rehber 
öğretmenlere öncelik vermeyi 
planladıklarını bildirdi.

Bu hizmetlerin okullarda rehber öğretmenlerle sağlandığını belirten Bakan Özer, bir müjdeyi paylaşmak istediğini be-
lirterek şöyle devam etti: “Her öğretmen atamasında öncelik verdiğimiz alanlarımız var. Mesela 2022’de okul öncesi 
eğitime çok büyük ağırlık verdik. Son 20 bin atamanın, 7 bin 503’ü okul öncesi öğretmenlerden oluşuyor. Çünkü öyle 
bir politikamız var. Sahada sayıyı artırıyoruz, o zaman öğretmen de istihdam etmemiz lazım. Yakın zamanda İçişleri 
Bakanlığımızla bir çalışmaya başladık. Özellikle bağımlılıklarla mücadeleyle ilgili çok ciddi bir seferberliğe başladık. 
Ve hedefimiz iki ay içerisinde yani şubatın sonuna kadar 19 milyon öğrencimizin tamamını, öğretmenlerimizin 
tamamını ve ilave 5 milyon veliye ulaşarak 25 milyon vatandaşımıza bağımlılıkla ilgili bir farkındalık ve önleyici 
davranış üretecek destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitimleri uygulamaya başladık ve başarılı bir şekilde de gidiyor. 
Bu ihtiyaçlar, rehber öğretmen ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber 
öğretmenlerimize her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz.”

REHBER ÖĞRETMENLERE MÜJDE VERDİ

Jandarmadan kritik girişim: 
“Terör” ve “insan ticareti suçu”ndan 

yargılanacaklarJandarma Genel Komutanlığının suç 
duyurusunun ardından, çocukları 
tehdit ve baskıyla kandırarak kaçıran 
ve aralarında PKK/YPG’li teröristlerin 
de bulunduğu 133 kişi hakkında, 
terör suçunun yanı sıra insan ticareti 
suçundan da adli işlem başlatıldı.
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Yazı İşleri Müdürü   
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2703

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

“Haklı olmak ile nazik olmak ara-
sında bir seçim yapmak zorunda kal-
dığında nazik olmayı seç” demiş 
Wayne Dyer. 

Hepimizin gönülden kabul ettiği, 
yapmak için çabaladığı afilli bir 
cümle bu… 

Ben bu cümleye katılmıyorum. 
Haklı olmak bir uç, nazik olmak 

diğer uç değil çünkü. Hem haklı, hem 
de nazik olunabilir. 

Bize haklı olsan bile nezaket adına 
haklılığından feragat et diye öğretti-
ler. Bunu yaparken de nazik ol, kırıp 
dökme, kimsenin canını sıkmadan 
usulca çekil ortamdan. 

Kendi canın yansa da, ‘ben doğ-
ruyu yaptım, nazik bir insan olarak 
kaldım diyerek kendini avut’ bu cüm-
lenin açılımıdır. 

Hem haklı kalıp, hakkımızı neza-
ket ile arayabiliriz oysa.  

Böyle bir seçenek var göz ardı 

edilen.  
Eğer hakkımız yendiğinde kabala-

şıyorsak, sorun bastırılmış duyguları-
mızla ne yapacağımızı 
bilmediğimizdendir.  

Nur Süresi 28. Ayette, başkalarına 
ait evlere girerken izin alın, eğer 
dönün denirse dönün diyor 

Ev insanın özel alanıdır, size hangi 
sebeple dönün dendiğini de araştır-
mayın. Dönün denirse her ne sebeple 
olursa olsun dönün derken, ev sahi-
bine hak veriliyor.  

Kapıyı açmama ve açmadığı için 
suçluluk duymama, ikiyüzlü davran-
mama hakkımız var ve bu kabalık 
değil haktır. Asıl kabalık ısrarla  özel 
alana girmek istemektir. Maalesef 
bizde işler tersine dönmüş durumda. 

2015 yapımı ‘Room’ filmini izle-
mediyseniz, izlemenizi tavsiye ede-
rim. Nazik olması öğütlenmiş, 
(özellikle kız çocuklarına) her iste-

neni yaptığı için övülmüş uysal bir 
kız, okul çıkışında ‘hayır’ diyemediği 
için yıllarca bir odaya hapsediliyor. 
Tecavüze uğruyor, o odada bir çocuk 
doğurup büyütüyor. Yıllar sonra 
kaçıp kurtulduğunda, annesine, “hep 
nazik olmamı öğütledin, denileni 
yaptım” diyor. 

Doğada hiçbir canlı, yavrusunu, ne 
olursa olsun nazik olma tutumunu, 

kabul görmek için doğru tutumun ne-
zaket olduğunu’ öğütlemez. Aksine 
yaşamak, var olmak için gerektiğinde 
yırtıcı olmasının taktiklerini incelikle-
rini öğretir. 

Markette, bebek arabasında, 
elinde oyuncağı olan bir bebekle kar-
şılaştım. Kasiyer çocuğa göz kırptı. 
Annesi, ‘bay bay yap ablaya’ dedi. 
Çocuk denileni yaptı, bu yaşta sını-
rına girildi ve şirinlik yapması is-
tendi. Savunma mekanizmasında bir 
delik açıldı. İstismara uğrayan bütün 
çocuklar tepki veremeyen çocuklar-
dır. Onlara, ‘Yabancılara karşı dik-
katli olmaları’ öğretiliyor oysa. ‘Gül 
ablaya by by yap abiye’ vs dendiğinde 
kim yabancı kim değil ayırd edemi-
yor maalesef. 

Geçtiğimiz yılarda 40 lı yaşlarda 
bir zabıta memuruna, amiri okkalı bir 
tokat attı, olay kameralara yansıdı. 
Memur ‘amirimdir, bana tokat atabi-

lir’ dedi ve olay kapandı. 
Sınırlarımız ve kırmızı çizgilerimiz 

belirgin olmadığında, kokumuzu alan 
insanlar için hepimiz birer av’ız. 

Çocuklarınıza nazik olmayı öğret-
tiğiniz kadar, duyguları ile ne yapa-
caklarını da öğretin. İnsan sadece 
kendine nazik davranabildiğinde 
diğer insanlara saygı duyup nazik 
davranabilir. 

Nazik olmak, itaat etmek değildir. 
Hayır demek kabalık değildir. 
Hakkımızı aramak kendimize bor-

cumuzdur. 
Kurtlar sofrası bir dünyada neza-

ketinizi mütecavizler için değil, ken-
diniz ve hak edenler için kullanın. 

Einstein’in dediği gibi: 
“Hakikati betimlemek için yola 

çıktıysan zerafeti terziye bırak”   
Son söz Mehmet Akif Ersoy’un: 
“Sözüm odun gibi olsun hakîkat 

olsun tek.”

Elvan 
TURANLI

Nezaket 
Putu…

Karacabey Belediyesi, kent ge-
nelindeki metruk binalarla müca-
delede yeni yılda da hız kesmiyor. 

Karacabey Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından yıkımı ger-
çekleştirilen metruk binalara, önceki 
gün Mecidiye Mahallesinde bir yenisi 
daha eklendi. Geçtiğimiz haftalarda 
da süren merkez ve kırsal mahalle-
lerdeki yıkımları Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. 

Güvenlik ve sağlık açısından risk 
teşkil eden metruk binalarla müca-
deleyi önemsediklerini kaydeden Be-
lediye Başkanı Ali Özkan, her fırsatta 
“Bu tip metruk binalar, kent güvenliği 
ve sağlığı açısından risk oluşturuyor. 
Ayrıca kötü amaçlı kullanımlara ne-
den olabildiği için çevresinde yaşayan 
vatandaşlar açısından tehlike arz 
ediyor. Biz de vatandaşlarımızın can 
ve mal güvenliğini tehdit eden bu 
binaları tespit ederek, yasal prose-
dürlerin tamamlanması ile yıkım iş-
lemlerini gerçekleştiriyoruz” dedi. 
Ayrıca yıkımı yapılan bölgenin oto-
park alanı olarak kullanılmasını sağ-
layarak, önemli bir ihtiyacı daha çö-
züme kavuşturduklarını yineleyen 
Özkan bu konuda vatandaşların ma-
halle halkından muhtar aracılığıyla 
veya doğrudan belediyeye yapılan 
şikâyet ile talepte bulunabileceğini 
de sözlerine ekledi. Öte yandan, 104. 
binanın yıkımının ardından metruk 
binalarla ilgili işlemlerin devam ede-
ceği kaydedildi. (Bülten)

İlk kez 2002 yılında hizmete açılan 17 ki-
lometrelik hat sayesinde raylı ulaşımla tanışan 
Bursa, üzerinden geçen 20 yılda raylı ulaşımda 
önemli bir mesafe kat etti. Geçtiğimiz yıl 
yaklaşık 100 milyon yolcunun taşındığı Bur-
saray’a 22 kilometre daha hat eklenirken, Kes-
tel’den Üniversite ve Emek’e kadar toplam hat 
uzunluğu 39 kilometreye çıktı. Bunun yanında, 
kent merkezindeki T1 ve T3 ile Kent Meyda-
nı-Terminal arasındaki T2 hattı ile birlikte 
toplam 16,7 kilometre tramvay hattı da kente 
kazandırılmış oldu. 

BAKANLIK DEVREDE 
Büyükşehir Belediyesi tüm bu yatırımları 

kendi imkanları ile hayata geçirirken, yeni 
raylı sistem yatırımları için Ulaştırma Ba-
kanlığı devreye girdi. Bursa Şehir Hastane-
si’ne kesintisiz ulaşımın sağlanması amacıyla 
Büyükşehir Belediyesi tarafından projelen-
dirilen Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem 
Hattı, Bakanlar Kurulu kararı ile Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi. Bakanlık 
tarafından imalatına başlanan 6.1 kilomet-

relik 4 istasyonlu hatta inşaat devam ederken, 
projede kazık imalatlarının yüzde 60’ı ta-
mamlandı, kazı ve dolgu işlerinin fiziki ger-
çekleşme oranı yüzde 33’e çıktı. Bu arada, 
Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ Üniver-
sitesi kampüsünde sonlanan batı hattını 
‘öğrenci yerleşiminin yoğun olduğu’ Gö-
rükle’ye uzatma projesine de Bakanlık destek 
verdi. İnşaatın devam ettiği Emek-YHT Gar-
Şehir Hastanesi projesine, 3,5 kilometre 
hat uzunluğunda ve iki istasyonlu Üniver-
site-Görükle uzatması da dahil edildi. ‘Üni-
versiteliler başta olmak üzere’ Görükle hal-
kının üniversiteye ve kent merkezine ke-
sintisiz ulaşımını sağlayacak yeni hattın te-
meli, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katıldığı törenle atıldı. Hafta 
sonu Bursa’daki toplu açılış törenine katılan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalışsın mikserler, 
ya Allah bismillah” diyerek temelini attığı 
projenin şehre hayırlı olmasını diledi. 

BURSA’YA YATIRIM YAĞMURU 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 

Aktaş, ‘Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Gençlik 
ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere’ tüm 
bakanlıkların bu dönem Bursa’ya önemli 
yatırımlar kazandırdıklarını hatırlattı. 
Merkezi hükümet ile yerel yönetimin 
uyum içerisinde olmasının sağladığı avan-
tajların Bursa’da en iyi şekilde görüldüğünü 
hatırlatan Başkan Aktaş, “Üniversite hat-
tının Görükle’ye kadar uzatılması, seçim 
vaatlerimiz arasındaydı. Bu konuda da 
Ulaştırma Bakanlığı’mızdan destek geldi 
ve yatırım başladı. Başta Cumhurbaşka-
nımız olmak üzere, Bursa’dan destek ve 
yatırımlarını esirgemeyen tüm bakanla-
rımıza teşekkür ediyorum” dedi. Aç-kapa 
şeklinde yer altından geçecek 3,5 kilo-
metrelik Görükle hattı projesi çerçevesinde, 
mevcut Odunluk’daki depo sahası ile bir-
likte, şehrin tüm metro araç filosunun 
tamir-bakım ve parklanma ihtiyacına hiz-
met edecek 93 bin 500 metrekare alanlı 
depo sahası da yapılacak.  (İHA)

BUÜ Yönetimi, Üniversite-Sanayi iş-
birliğinin geliştirilmesi hedefiyle çalış-
malarına aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 
3,5 yıl içerisinde toplumun her kademe-
sinden 300’e yakın kurum, kuruluş ve 
sivil toplum temsilcileriyle ortak proje 
yürüten Üniversite, son olarak inşaat 
sektörü başta olmak üzere farklı alanlarda 
önemli çalışmalar yapan Atış Holding ile 
işbirliği yapma kararı aldı. Hazırlanan 
protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz ve Atış Holding Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Osman Atış imza attı. 

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin 
kendi sınırları içerisinde sadece eğitim 
veren kurumlar olmaktan çıkarak, toplum 
ile bütünleşen ve gelen tüm yardım ta-
leplerini değerlendiren bilim yuvaları ha-
line geldiğini vurguladı. Bursa Uludağ 
Üniversitesi’nin de bu anlayışın öncüleri 
arasında bulunduğuna işaret eden Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Üniversitelerin 
sadece eğitim-öğretim yaptığı günler çok 
geride kaldı. Artık bilim üreten, akademik 
anlamda değer katan ve öğrencilerini ge-
leceğe en iyi şekilde hazırlayan bir Bursa 
Uludağ Üniversitesi var. Görevde bulun-

duğumuz süre içerisinde de bu anlayışla 
hareket ettik. Bizlere ulaşan tüm yardım 
taleplerine karşılık verdik. Toplumun her 
kesimi ile ortak çalışmalar yapmaya gayret 
gösterdik. Bugüne kadar da 300’ü bulan 
işbirliğine imza attık. Bugün imzalaya-
cağımız protokol de bu anlamda bizler 
için özel bir önem taşımaktadır. Taraflara 
hayırlı olmasını diliyorum. Üniversitemizle 
işbirliği yaptıkları ve TEKNOFEST süre-
cinde de öğrencilerimize maddi destek 
sağlayacakları için Atış Holding’in yöne-
ticilerine gönülden teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. 

Atış Holding Anonim Şirketi Yönetim 

Kurulu Üyesi Ali Osman Atış ise Bursa 
Uludağ Üniversitesi’nin sadece bu şehrin 
değil, Türkiye’nin en kıymetli bilim yu-
valarından birisi olduğuna işaret etti. 
Bünyelerinde bulunan firmaların bilimsel 
ve akademik destek ile rekabetçi iş dün-
yasında daha farklı bir konuma yüksele-
ceğine inandıklarını belirten Ali Osman 
Atış; “Bu üniversite hepimizin sahip çık-
ması gereken önemli bir bilim merkezi. 
Firma olarak bizler de teknolojiyi yakından 
takip ediyor, şirketlerimizin güncel ge-
lişmeler karşısında hızlı aksiyon almasını 
ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanmasını 
arzu ediyoruz. Bu anlamda da Bursa Ulu-
dağ Üniversitesi ile işbirliği yapacak olmak 
bizleri gururlandırıyor. Ayrıca Türkiye’nin 
en kıymetli projelerinden birisi olduğuna 
inandığımız TEKNOFEST’te yarışacak 
gençlere destek verecek olmaktan dolayı 
da mutluluk duyuyoruz. İşbirliği için ka-
pılarını açan rektörümüz başta olmak 
üzere üniversitemizin tüm yöneticilerine 
teşekkür ediyoruz” açıklamasında bu-
lundu. (İHA)

Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynak-
ları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 
faaliyet gösteren İş ve Meslek Edin-
dirme Bürosu, 2022 yılında 480 ki-
şinin istihdam edilmesini sağlarken, 
34 bini aşkın kişiyi de iş ilanlarına 
yönlendirdi. 

Nilüfer Belediyesi bünyesinde 
2005 yılından bu yana işveren ile iş 
arayanlar arasında aracı olan İş ve 
Meslek Edindirme Bürosu, 2022 yı-
lında da birçok kişiye destek oldu. 
Faaliyete geçtiği günden bu yana 
131 bin 386 iş başvurusu alan İş ve 
Meslek Edindirme Bürosu’na 2022 
yılında da 5 bine yakın iş başvurusu 
yapıldı. İş arayanlar Nilüfer Belediyesi 
web sayfası üzerinden veya bizzat 
başvuruda bulunuyor. Nilüfer Bele-
diyesi, 2022 yılında yapılan başvu-
rular arasından 34 bin 773 kişiyi iş 
ilanlarına yönlendirirken, 480 kişinin 
de işe yerleştirilmesine katkı sağladı. 
Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları 
ve Eğitim Müdürlüğü İş ve Meslek 
Edindirme Bürosu, kurslar düzen-
leyerek yüzlerce insanı da meslek 
sahibi yaptı. (İHA)

Metronun yeni rotası Görükle oldu
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nin 
Bursa’yı demir ağlarla 
örme hedefiyle hayata 

geçirdiği yatırımlara 
Üniversite-Görükle 

metro hattı da eklendi. 
Ulaştırma Bakanlığı 
tarafından yapılacak 

projenin temeli, 
Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip 
Erdoğan  

tarafından atıldı.

BUÜ’den Atış Holding’e akademik destek
Bursa Uludağ Üniversitesi 
(BUÜ), iş dünyasının önemli 
temsilcilerinden Atış Holding 
Anonim Şirketi ile işbirliği 
protokolü imzaladı. Yapılan 
anlaşma ile akademik desteğin 
yanı sıra staj, eğitim desteği ve 
danışmanlık noktasında da 
ortak projelere imza atılacak.

Nilüfer Belediyesi 
iş arayanla işvereni 
buluşturuyor

Karacabey’de 
metruk binalara 
geçit yok!
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Boris Johnson, "Ukrayna halkı için
uçak tedarik etmek istiyoruz ve ülke-
nizi savunmanızı sağlayacak daha ge-
lişmiş teçhizata, her türden silaha
ihtiyacımız var." dedi. Eski İngiltere
Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'ya,
Rusya'yla devam eden savaşını 2023'te
bitirebilmesi için destek vereceklerini
belirtti. Ukrayna Devlet Başkanlığın-
dan yapılan açıklamaya göre, Devlet
Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ki-
ev'de görüşen Johnson, Taras Şev-
çenko Kiev Ulusal Üniversitesi öğrenci
ve öğretmenleri ile bir araya gelerek
öğrencilerin sorularını yanıtladı. Ülke-
sinde Rusya'ya karşı savaşın devam et-
tiğini hatırlatan Zelenskiy, 2023'te söz
konusu savaşta kazanmalarının müm-
kün olduğunu, bunun için uluslararası
yardımların önemli olduğunu vurgu-
ladı. Ukrayna ordusu personelinin ik-
mali ile ilgili bir soruyu yanıtlayan
Zelenskiy, askerlerin korunmasının
kendisi için öncelikli olduğuna işaret
etti. (AA)

Johnson, Zelenskiy
ile bir araya geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukray-
na'ya silah sevkiyatı yapan ülkelerin bun-
dan ötürü sorumlu olacaklarını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukray-
na'ya silah sevkiyatı yapan ülkelerin bun-
dan ötürü sorumlu olacaklarını belirterek
"Varşova dahil Avrupalı ülkeler, Berlin'i
uluslararası tecritle tehdit ediyor. Tüm
bunlar, ittifak üyeleri arasındaki tedirginli-
ğin sürekli arttığını, büyüdüğünü gösteri-
yor." dedi. Peskov, başkent Moskova’da
başta Almanya olmak üzere Batılı ülkele-
rin Ukrayna'ya yönelik olası tank sevkiya-
tını gazetecilere değerlendirdi.
Gündemdeki olası tank sevkiyatı nede-
niyle Avrupa'daki ülkelerin birbirlerini
suçlamaya başladıklarına işaret eden Pes-
kov, "Varşova dahil Avrupalı ülkeler, Ber-
lin'i uluslararası tecritle tehdit ediyor.
Tüm bunlar, ittifak üyeleri arasındaki te-
dirginliğin sürekli arttığını, büyüdüğünü
gösteriyor." diye konuştu. Batılı ülkelerin
Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatından
sorumlu olduklarını belirten Peskov, "Uk-
rayna'nın teknolojik seviyesini artırma ve
silah pompalanmasıyla doğrudan veya
dolayı olarak bağlantılı tüm ülkeler bu du-
rumdan sorumludur." dedi. Peskov, silah
sevkiyatının Ukrayna'ya zarar verdiğini
kaydederek "Asıl mesele, tüm bu eylemle-
rin ve sözde desteğin bedelini Ukrayna
halkının ödeyecek olmasıdır." ifadesini
kullandı. (AA)

İngiltere'de devam eden maaş anlaşmaz-
lıkları nedeniyle binlerce ambulans çalı-
şanı greve gitti. Ambulans çalışanlarını
temsil eden Unite ve Unison isimli sendi-
kaların üyeleri, İngiltere ve Galler'de
bugün grev başlattı. Unison üyelerinin
grevi İngiltere'deki beş ambulans hizme-
tinde ve Liverpool’daki iki hastanede ger-
çekleştirilirken Unite üyeleri de Batı
Midlands, Kuzey Batı, Kuzey Doğu,
Doğu Midlands bölgelerinde ve Galler'de
greve gitti. GMB isimli sendikanın üye-
leri, Batı Midlands bölgesindeki ambu-
lans hizmetlerinde greve giderken Kuzey
Batı Ambulans Servisi'ndeki GMB üyeleri
de yarın grev yapacak. Ayrıca, 6 Şubat'ta
ambulans çalışanları, İngiltere Ulusal
Sağlık Hizmeti (NHS) tarihindeki en bü-
yüğü olması beklenen grevde binlerce
hemşireye eşlik edecek. (AA)

Peskov, Batılı ülkelerde
tedirginliğin sürekli
arttığını söyledi

İngiltere ve Galler'de
ambulans çalışanları
greve başladı

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock,
Fransız LCI televizyonu muhabirinin,
Polonya'nın Ukrayna'ya Leopard tankları
teslim etmesi halinde ne olacağını sor-
ması üzerine, "Şu anda bu soru sorulmadı
ancak sorulsaydı buna engel olmazdık."
dedi. Polonya Başbakanı Mateusz Mo-
rawiecki de Twitter'dan yaptığı payla-
şımda, "Ukrayna'daki duruma seyirci
kalmayacağız. Leopardlar konusunda
Almanya ile anlaşma sağlayamazsak,
modern tanklarının bir kısmını savaşan
Ukrayna'ya bağışlamaya hazır ülkelerden
oluşan daha küçük bir koalisyon kura-
cağız." ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı
Baerbock'un bu açıklaması Alman basını
tarafından "Leopard tanklarının Ukray-
na'ya verilmesine yeşil ışık yaktı" şeklinde
yorumlandı. Litvanya, Letonya ve Es-
tonya'nın dışişleri bakanları da Ukray-
na'ya Leopard tanklarının gönderilmesi

için Almanya'ya çağrıda bulunmuştu.
Üç ülkenin bakanları, Twitter hesapla-
rından, "Almanya'yı Ukrayna'ya Leopard
tankları sağlamaya çağırıyoruz. Bu, Rus
saldırganlığını durdurmak, Ukrayna'ya
yardım etmek ve Avrupa'da barışı hızla

yeniden sağlamak için gereklidir. Avru-
pa'nın önde gelen gücü olarak Alman-
ya'nın bu konuda özel sorumluluğu var-
dır." paylaşımında bulunmuştu.

LEOPARD TANKLARI
Almanya'nın ürettiği Leopard tankları,

Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hol-
landa, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç,
İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan
gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.
Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet
veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı
mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki
Leopard tankları, saatte 70 kilometre
hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik
yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye
kadar hedefleri vurabiliyor. Polonya ve
Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Uk-
rayna'ya bu tankları gönder-
meye hazır olduklarını
ve Berlin'in onayını
beklediklerini
ifade etmişti.
Ancak Leopard
tankları Alman-
ya'da üretildiği
için Ukrayna
gibi başka ül-
kelerde kulla-
nılması için
Almanya'nın
onayının alın-
ması gerekiyor.
(AA)

Almanya Dışişleri
Bakanı Annalena
Baerbock, Polonya'nın
Ukrayna'ya Alman
menşeli Leopard tankı
sevk etmek istemesi
halinde buna karşı
çıkmayacaklarını belirtti.

Litvanya: ‘‘Almanya’nın bir gün
daha beklemesi gerekecek’’

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius
Landsbergis, Ukrayna'ya tankların verilmesi
konusunda Almanya ile hararetli bir sürecin
yürütüldüğünü belirterek, "Umarım bu
tartışmalar geçmişte olduğu gibi verimli
olur. Almanya, bu tankları gönderecek an-
cak sadece bir gün daha beklememiz ge-
rekecek." dedi. Landsbergis, AB Dışişleri
Bakanları Toplantısı'ndan önce gazetecilere
yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya ile
olan savaşı kazanması için adımlar atılması
gerektiğini söyledi. Rusya'yı yenememe
korkusunun yok edilmesi gerektiğinin
altını çizen Landsbergis, şu ifadeleri kul-
landı: "Bu korkuyu yönetebilirsek, Rusya'nın
kaybedebileceği ve aslında gelecekteki sa-
vaşlardan kaçınmak için kaybetmesi ge-
rektiği gerçeğini kabul edersek, o zaman
diğer tüm soruların cevaplanmasının çok
daha kolay olacağına inanıyorum. Bence
o zaman Ukrayna'nın ihtiyacı olan tüm
silahları teslim edebiliriz ve Rusya'nın

savaşı yürütme kabiliyetini engellemek
için sonuna kadar yaptırım uygulayabiliriz
ve ardından aslında tüm bölgeleri kaza-
namayan Ukrayna'ya yardım edebiliriz."
Landsbergis, savaşta "kazan-kazan" diye
bir durumun olmayacağını, bir kaybedenin
olacağını ve bunun da Rusya olacağına
inandıklarını vurguladı. Rusya'nın er ya
da geç bu savaşın kendisi için kötü biteceğini
bilmesi gerektiğine işaret eden Landsbergis,
"Bundan çıkış yolu yok. Bundan kurtul-
manın bir yolu yok. Avrupa parçalanma-
yacak." dedi. Landsbergis, Ukrayna'ya
tankların verilmesi konusunda Almanya
ile hararetli bir sürecin yürütüldüğünü
belirterek, "Umarım bu tartışmalar geç-
mişte olduğu gibi verimli olur. Almanya,
bu tankları gönderecek ancak sadece bir
gün daha beklememiz gerekecek. Keşke
bir gün daha beklemek zorunda ol-
masaydık ancak bunu yarın konu-
şalım." diye konuştu.

Fanatik Yahudi yerleşimciler,
Mescid-i Aksa'da bayrak açtı

İsrail polisinin eşliğinde Mescid-i Aksa'ya
baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşim-
ciler, burada İsrail bayrağı açtı ve dini ritüeller
gerçekleştirdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin
açıklamasına göre, 216 Yahudi yerleşimci
bu sabah İsrail polisinin korumasında Mes-
cid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bazı fanatik
Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'da İsrail
bayrağı açarken, bazı yerleşimciler de yere
kapanarak dini ritüeller gerçekleştirdi. İsrail
polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mes-
cid-i Aksa'yı terk etmesinden sonra buradan
ayrıldı.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar;
İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te
imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün
Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakan-
lığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin
himayesinde bulunuyor. Daha önce Kudüs
İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mes-
cid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten
bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini
ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde
polis eşliğinde Müslümanların kutsal ma-

bedine giriyor. İsrail makamlarının bu tek
taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Va-
kıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini
ihlal edici bu tür girişleri "baskın" olarak ni-
telendiriyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te
bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk
kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler,
içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Ca-
misi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük
avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi
altında, sözde "Süleyman Mabedi" kalıntıla-
rının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları
yapıyor ve Mescid-i Aksa'da kendilerinin de
ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

BEN-GVİR'İN 
PROVOKATİF AKSA BASKINI
Provokatif eylemleriyle tanınan İsrailli

aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar
Ben-Gvir de 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun
koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın
düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti. Aşırı
sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5
yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki
ilk İsrailli bakan olmuştu. Ben-Gvir yeni ku-
rulan hükümette bakan olmadan önce mil-
letvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa bas-
kınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini
teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle
adından sıkça söz ettiriyordu. (AA)

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin
açıklamasına göre, 216 fanatik
Yahudi yerleşimci İsrail
polisinin korumasında Mescid-i
Aksa'ya baskın düzenledi.

Rusya, Laidre’yi kovdu!

Bu kararın "dostça olmayan" adım ol-
duğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine
Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Laidre'nin
Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi. Açıklamada,
şu ifadelere yer verildi: "Rus tarafı, yanıt
olarak her iki ülkedeki diplomatik temsilciliği
maslahatgüzar seviyesine indirme yönünde
karar aldı. Büyükelçi'ye Estonya hüküme-
tinin eylemleri nedeniyle protesto notası
verildi. Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin
7 Şubat 2023 tarihine kadar Rusya Fede-
rasyonu'nu terk etmesi gerekiyor. Rusya
ile Estonya arasındaki ilişkilerde böyle bir
durumun gelişmesiyle ilgili tüm sorumluluk
Estonya tarafına ait. Estonya yönetiminin
düşmanca adımlarına ileride de tepki ver-
meye devam edeceğiz."

Estonya Dışişleri Bakanlığı, ülkede bu-
lunan Rus Büyükelçi'nin Tallinn'den ayrı-

lacağını bildirdi. Bakanlığın Twitter hesa-
bından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri
Bakanlığının Estonya'nın Moskova Bü-
yükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istediği
anımsatıldı. Açıklamada, "Rusya ile ilişkilerde
eşitlik ilkesine bağlıyız. Bu da Rus Büyük-
elçisi'nin Estonya'nın Rusya Büyükelçisi
ile aynı zamanda ülkemizden ayrılacağı
anlamına gelmektedir." ifadesi kullanıldı.
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu
da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rus-
ya'nın adımları, yaklaşık bir yıldır egemenliği
ve hepimizin güvenliği için mücadele eden
Ukrayna'ya destek vermekten bizi vazge-
çiremeyecek." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün yaptığı
açıklamada, Estonya'nın Moskova Büyük-
elçisi Margus Laidre'nin ülkeyi terk etmesini
istemişti. Bu kararın "dostça olmayan"
adım olduğu belirtilmiş ve bunun üzerine
Laidre'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedilmişti.
Estonya Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak'ta
Rusya'dan ülkede bulunan diplomatik per-
sonel sayısını 1 Şubat'a kadar 8 kişiye in-
dirmesini talep etmişti. (AA)

Rusya Dışişleri Bakanlığından
yapılan yazılı açıklamada,
Estonya'nın, Rusya'nın Tallin
Büyükelçiliğindeki çalışan
sayısını azaltması yönünde
karar aldığı anımsatıldı.
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Gaziantep
B a s k e t b o l ,

mücadelenin
başında hü-

cumda Codi
M i l l e r- Mc I n t y -

re’dan üst üste ge-
len sayılarla etkili

oldu. Asist üzerinden
sayısı olmayan konuk

ekip, bu bölümde birey-
sel yeteneklerden sayıları

buldu. Geçiş hücumlarını
iyi değerlendiren Bursa,
oyunu dengede sürdürdü.
Yüksek skorlu geçen mü-
cadelenin ilk çeyreğinde
eşitlik bozulmadı. 26-26.

İkinci çeyreğe savunma
daha agresif bir görüntüyle

başlayan Bursaspor, skorda
öne geçen taraf oldu. İlk ya-
rının son dakikalarına doğru
toparlanan Gaziantep ekibi,

kontrolü ele alarak önce rakibini
yakaladı sonra farkı açtı. İlk yarıyı
konuk ekip 42-49 önde tamamladı.
Etkili oyununu üçüncü çeyreğe de
taşıyan konuk ekibi, her geçen da-
kika farkı açtı ve 17 sayıya kadar
çıkardı. Bursaspor, bu çeyrekte
sayı üretmekte zorluk yaşadı. Ev
sahibi ekibi, ilk 5 dakikada yalnızca
3 sayı bulabildi. Savunmada vida-
ları sıkan Bursaspor, son çeyreğe
girmeden farkı tek hanelere in-
dirmeyi başardı. 64-71. Etkili sa-
vunma performansını son çeyrekte
de sürdüren Bursaspor, taraftarın
desteğiyle rüzgarı arkasına aldı.
Bursa ekibi, bu süreçte farkı tek
topa indirdi. Son anları nefes ke-
sen mücadelede kazanan taraf 85-
82‘lik skorla Frutti Extra Bursas-
por oldu. Bu sonuçla Frutti Extra
Bursaspor, ligdeki 16. maçında 11.
kez sahadan galibiyetle ayrılmayı
başardı. Koç Dusan Alimpijevic’in

ekibi, gelecek hafta zorlu Türk Te-
lekom deplasmanında sahne ala-
cak. Ligdeki 16. maçında 11. mağ-
lubiyetini alan Gaziantep Basket-
bol ise evinde Bahçeşehir Koleji’ni
ağırlayacak. Frutti Extra Bursas-
por’da Zach Auguste 21 sayı – 9
ribaund ile oynarken Onuralp Bi-
tim 14, Derek Needham da 16 sa-
yıyla oynadı. Dave Dudzinski 9
sayı – 3 ribaund, Anthony Clem-
mons da 9 sayı – 3 asist ile müca-
dele etti. Gaziantep Basketbol’da
ise Conner Frankamp 20 sayı – 4
asist ile oynarken Damyean Dotson
17 sayı – 3 ribaund, John Egbunu
16 sayı – 3 ribaund ile oynadı.
Codi Miller-McIntyre 15 sayı – 9
asist – 6 ribaund, Metin Türen de
6 sayıyla maçı tamamladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper
Ligi normal sezonunun 16. hafta

karşılaşmasında Frutti Extra
Bursaspor, sahasında ligin

istikrarsız ekiplerinden
Gaziantep Basketbol’u konuk

etti. Müthiş bir geri dönüşe 
imza atan Timsah 18 sayı 

farkı kapatıp rakibini 
85-82’lik skorla devirdi.

Kurtuluşspor uzatmada güldü

Süper Amatör Küme 
C grubunda zirve
mücadelesi veren İnegöl
Kurtuluşspor Orhangazi
deplasmanında 1-0 geriye
düştüğü maçta rakibi
Gençlerbirliği'ni uzatma
dakikalarında Eren
Köroğlu'nun attığı gol ile
mağlup ederek haftayı
kayıpsız geçti.

Evsahibi Orhangazi Gençlerbirliği 22.
Dakikada Mehmet Ali ile 1-0 öne geçti.
Kurtuluşspor 30. Dakikada kaptanı Yasin
Yılmaz ile penaltı atışından yararlanamadı,
bu pozisyonda Kaleci Cemal başarılıydı.
68.dakika Mehmet Ali kırmızı kart görerek
takımını 10 kişi bıraktı. Kurtuluşspor bu
Dakikadan sonra rakibinin üzerine tamamen
yüklendi. 78. Dakikada Kurtuluşspor Tolga
Dursun ile beraberliği yakaladı ve baskısını
devam ettiren Kurtuluşspor 90+5 dakikada
Eren Köroğlu ile 2-1 üstünlüğü yakaladı
ve zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmasını
bildi. n Kadir Umut PEHLİVAN

Demiryoluspor  9 haftadır kaybetmiyor

İnanılmaz yükselişine devam eden
Demiryolu Spor, aldığı başarılı sonuçların
yanında oynadığı oyunla da dikkatleri
çekiyor. Önemli bir seyirci kitlesini tri-
bünlere çekmeyi de başaran Demiryolu
Spor, başarılı futbolu ile izleyenlerin
beğenisini kazandı. Özellikle sezonun
ikinci devresinde mağlubiyeti unutan

Demiryolu Spor, son 9 maçta aldığı 8
galibiyet ve bir beraberlik ile dikkatleri
üzerine çekiyor. Hafta sonunda Altın-
saban Spor ile karşı karşıya gelen De-
miryolu Spor, maçın başında kaleci Ay-
han’ın hatasından Muhammet’in attığı
golle 1-0 geriye düştü. Yediği gole bir
dakika sonra karşılık veren Demiryolu
Spor, Semih’in mükemmel pasını de-
ğerlendiren Selim ile durumu 1-1’e ge-
tirdi. Demiryolu Spor 18. dakikada ka-
zandığı penaltıyı kaptan Semih’le gole
çevirdi 2-1.  İkinci devreye hızlı başlayan
Altınsaban Muhammet ile 2-2 yakaladı.
Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını
koyan Demiryolu Spor 66. dakikada
yan toptan Engin’le, ardından da 69.

dakikada Doğukan’ın frikikten attığı
gollerle skoru 4-2 yaptı. Bu skorla mü-
sabakadan galip ayrılan Demiryolu Spor
37 puan ile 3. sıradaki yerini korurken
Altınsaban 33 puanda kaldı 5. sırada
yer aldı. Demiryolu Teknik Direktör Ha-
kan Bal, müsabakanın ardından şu açık-
lamayı yaptı. “Çok genç ve iyi bir ekiple
mücadele ettik. Altınsaban’ın oyuncu-
larını oynadıkları oyundan dolayı kut-
luyorum. İzleyenlere zevkli bir mücadele
izlettiğimizi düşünüyorum. Biz güzel
bir aile olduk. Başarının sırrı da budur.
Bizlere bu ortamı oluşturdukları için
idarecilerimize, oyuncularıma ve bizi
izlemeye gelen herkese teşekkür ederim.”
dedi. 

Bursa 1. Amatör Küme
Futbol müsabakalarında
son haftaya girerken 3.
Gurupta mücadele eden
Demiryolu Spor 9 haftadır
kaybetmiyor.
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Bayraktar TB2'ler, MIT Tech-
nology Review dergisi tarafından
2023'ün çığır açan teknolojileri
arasında gösterildi. Baykar Genel
Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda,
"Dünyanın en önemli teknoloji
mecralarından biri olan MIT Tech-
nology Review, milli SİHA'larımız
Bayraktar TB2'leri 2023'ün çığır
açan teknolojileri arasında
gösterdi." ifadesini kullan-
dı. MIT Technology Re-
view dergisinin in-
ternet sitesinde,
Bayraktar TB2
gibi Türk ya-
p ı m ı
uçak-
l a -

rın, drone'lerin savaştaki rolünü
önemli ölçüde genişlettiği belirtildi.
Derginin internet sitesinde, on yıl-
lar boyunca Predator ve Reaper
gibi üst düzey hassas vuruş yapan

Amerikan uçak-
larının drone

s a v a ş ı n a
hükmet-

t i ğ i
an-

cak Ukrayna'daki savaşın Çin, İran
ya da Türkiye'de üretilen düşük
bütçeli modellerle tanımlandığı
aktarıldı. Yeni insansız hava araç-
larından bazılarının DJI gibi hem
keşif hem de yakın menzilli saldı-
rılar için kullanılan hazır quad-

copter'ler oldu-
ğu aktarılan
internet si-

t e s i n d e ,
" R u s y a ' n ı n

Kiev'de siville-
re saldırmak

için kullandığı 30 bin dolarlık İran
yapımı patlayan Shahed drone'ler
gibi diğerleri ise daha uzun menzilli
görevler yapabiliyor. Ancak en dik-
kat çekici olanı Türkiye'nin Baykar
şirketi tarafından üretilen 5 milyon
dolarlık Bayraktar TB2." ifadeleri
kullanıldı. Derginin internet site-
sinde Bayraktar TB2'lere ilişkin şu
değerlendirmelere yer verildi: "TB2,
yavaş uçan bir gövdede bir araya
getirilmiş yeterince iyi parçalardan
oluşan bir koleksiyon. Saatte 138
mil hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık
186 millik bir iletişim menziline

sahip. Baykar, 27
saat havada

kalabi-
l e -

ceğini söylüyor. Ancak TB2, yer is-
tasyonlarıyla video paylaşabilen
kameralarla birleştirildiğinde hem
kanatlarında taşıdığı lazer güdümlü
bombaları hedeflemek hem de yer-
den topçu atışlarını yönlendirmeye
yardımcı olmak için güçlü bir araç
haline geliyor. En önemlisi ise ba-
sitçe kullanılabilirliği... Reaper gibi
ABD yapımı insansız hava araçları,
daha yetenekli ancak daha pahalı
ve sıkı ihracat kontrollerine tabi.
TB2 ise isteyen her ülke için mev-
cut. Ukrayna, 2019'da Donbas'taki
askeri operasyonlar için 6 tane sa-
tın aldı ama İHA'lar 2022'nin baş-
larında Rus işgalcilerin engellen-
mesine yardımcı olduklarında dün-
yanın dikkatini çekti. Taktiksel
avantajları açık." (AA)

"Huzur", "Saatleri Ayarlama Ensti-
tüsü", "Beş Şehir" ve "Yaz Yağmuru" adlı
kitapların yanı sıra Türk edebiyatına
damga vurmuş çok sayıda esere imza
atan yazar ve şair Ahmet Hamdi Tan-
pınar, vefatının 61. yılında anılıyor. İs-
tanbul Şehzadebaşı'nda 23 Haziran
1901'de dünyaya gelen Tanpınar, babası
Hüseyin Fikri Efendi'nin görevi nedeniyle
çocukluğundan lise yıllarına kadar Er-
gani, Sinop, Siirt, Kerkük ve Antalya'da
yaşadı. Unutulmaz yazar, İstanbul’da
Ravza-i Terakki İbtidai Mektebi, Sinop
ve Siirt rüştiyeleri, Siirt'te Katoliklerin
yönettiği Fransız okulu ile Kerkük, Vefa
ve Antalya liselerinde okudu. Yüksek
öğrenim için 1918'de geldiği İstanbul'da
bir yıl veterinerlik bölümünde yatılı
okuyan Tanpınar, ertesi yıl İstanbul
Darülfünun Edebiyat Fakültesine
kayıt oldu. İstanbul Üniversite-
sindeyken şair Yahya Kemal Be-
yatlı ile tanışan yazar, böylece edebiyat
dünyasına adım attı. Yahya Kemal'den
etkilenerek divan şiirine merak salan
yazarın ilk şiirleri, "Altın Kitap" ve "Der-
gah" dergilerinde yayınlandı. Üniversite

yıllarında Cenap Şahabettin, Rıza Tevfik
Bölükbaşı, Mehmet Fuad Köprülü, Ömer
Ferit Kam, Babanzade Ahmed Naim ve
Hüseyin Daniş'ten ders alan usta ede-
biyatçı, "Şeyhi'nin Hüsrev ve Şirin'i" te-
ziyle 1923'te mezun oldu. Mezuniyetin
ardından "Milli Mecmua", "Hayat", "Gö-
rüş", "Ülkü", "Varlık", "Oluş", "Kültür
Haftası" ve "Aile" dergilerinde yazılar
yazdı. Yazar Tanpınar, 1923'te Erzurum,
1926'da Konya, 1927'de Ankara, 1932'de
İstanbul Kadıköy liselerinde, 1930'da
ise Ankara Gazi Terbiye Enstitüsünde
öğretmenlik görevini üstlendi. Güzel
Sanatlar Akademisinde Ahmed Haşim'in
1933'te vefatıyla boşalan estetik mitoloji
derslerini vermeye başlayan Tanpınar,
Tanzimat'ın 100. yılı münasebetiyle
1939'da Edebiyat Fakültesinde kurulan
"XIX. Asır Türk Edebiyatı" kürsüsüne
profesör olarak atandı. Ahmet Hamdi
Tanpınar, 1943'te Kah-
raman-

ma-
r a ş
mil-

letvekili olarak siyasete girdi, 1946'da
Milli Eğitim Bakanlığında orta öğretim
müfettişliği yaptı, 1948’de öğretmenliğe
geri döndü. Hayatının son yılları çeşitli
sağlık sorunlarıyla geçen yazar, 23 Ocak
1962'de vefat etti. Cenaze namazı Sü-
leymaniye Camisi'nde kılınan Tanpınar,
Aşiyan Mezarlığı'nda ilk
edebiyat rehberi Yah-
ya Kemal’in meza-
rının yanına def-
nedildi. (AA)

Şiirlerinden çok roman ve
hikayeleriyle Türk edebiyatında
iz bırakan Tanpınar'ın vefatının
üzerinden 61 yıl geçti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar:"Dünyanın en
önemli teknoloji mecralarından biri olan MIT Technology

Review, milli SİHA'larımız Bayraktar TB2'leri 2023'ün
çığır açan teknolojileri arasında gösterdi." dedi.


