
TSK’nın  Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-
Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin ma-
ket uçakla saldırısı sonucu şehit olan Piyade 
Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz, memleketi 
Gaziantep’te düzenlenen törenle son yolcu-
luğuna uğurlandı.  n 7. sayfada

Kuzey Irak şehidi son 
yolculuğuna uğurlandı 

Tanır ve Yılmaz’dan 
Türkan bebeğe vefa!

Dolandırıcıların kurdukları tu-
zak “pes” dedirtti. Telefonuna ge-
len “Utanmıyor musun bu resmi 
çekmeye?” mesajını gören Ay-
kut Yakut, bir anlık merakına 
yenilip mesajın altındaki linke 
tıkladı. Virüs girmesiyle tele-
fonu kapanan Yakut’un reh-
berindeki kayıtlı kişilere de 
aynı mesaj iletildi. Dolandı-
rıldığını fark eden Aykut 
Yakut bankaya gitti. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddia-
namede, sanık Uğur Demirok’un FETÖ/PDY silahlı terör 
örgütü ile ilk temasının 1997 yılında Elazığ’da örgüt kont-
rolünde faaliyet gösteren EFEM (FEM) dershanesine kayıt 
olmasıyla başladığı anlatıldı. Sanığın 1999 yılında İstanbul 
Üniversitesini kazanmasını müteakip İstanbul’da FETÖ/PDY 
kontrolündeki Özel Aytimur Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci 
Yurduna yerleştirildiği ve örgüt içerisinde “Orhan” kod 
adını kullandığı ifade edilen iddianamede, sanığın 2002-
2003 yıllarında “ev abiliği”, 2004-2005 yıllarında Bölge 
Talebe Mesulü, 2011 yılına kadar lise talebelerinden sorumlu 
Bahçelievler Bölgesi Büyük Bölge Talebe Mesulü olarak 
görev yaptığı vurgulandı.  n 7. sayfada

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, 
“Frankfurt’ta düzenlenecek olan Heimtextil Fuarı’na, 
sektörün çatı kuruluşu olarak Türkiye’den 315 firma 
ile katılım sağlayacağız. Bu sayı bir rekor. Kiraladığımız 
23 bin metrekarelik alanda Türk ev tekstili sektö-
rünün gücünü ve büyüklüğünü tüm dünyaya gös-
tereceğiz. Bu fuar sektör olarak 2023 hedefimiz 
olan 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmamızda 
büyük bir araç olacak” dedi.   n 5. sayfada

Vatandaşların konforlu bir yaşam sürdürmesi için 
hizmet üreten Yıldırım Belediyesi’nin ‘Yol hamlesi’ hızla 
devam ediyor. Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hizmetleri 
Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 
genişletilen ve açılan yeni yollar ulaşımı rahatlatırken, 
ilçenin değerine değer katıyor. Belediye ekiplerinin 
yoğun çalışmaları neticesinde; 2019’dan bu yana 8 bin 
277 metre yeni yol Yıldırım’a kazandırılırken, 2022 
yılında bin 841 metre yeni yol açıldı. n 8. sayfada

“Dünya 5’ten 
büyüktür”
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Yıldırım’da yol hamlesi 
devam ediyor

Heimtextil Fuarı’na 
Türkiye’den rekor katılım  

n Haberi 6’da

Bozbey’in 
çok da 
umudu 
kalmamış! 

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

Turnuvaya katılmak için Bursa’dan 
Kocaeli’ye giden milli karateci Umut 
Eren Gündoğ’un bıçaklanmasına ilişkin 
gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tu-
tuklandı.  Olay günü milli sporcunun 
arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettiği sı-
rada yanından geçen 2 şüphelinin “Bana 
mı laf attın?” dediği, bu sebeple kavga 
çıktığı, sporcunun bıçaklandığı ve yaralı 
halde kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Gü-
venlik kamerasına yansıyan görüntü-
lerde ise kovalamaca anları yer aldı. 

İKİ GRUP ARASINDA  
TARTIŞMA ÇIKTI 
Bursa’dan düzenlenen karate tur-

nuvasına katılmak için Kocaeli’nin İz-
mit ilçesine giden milli karateci Umut 
Eren Gündoğ, arkadaşları ile dolaşmak 
üzere çıktığı İzmit Yürüyüş Yolu’nda 
omuz atma sebebiyle çıkan tartışmada 
bıçaklandı. Karabaş Mahallesi Hürriyet 
Caddesi’nde önceki gün meydana 
gelen olayda, iki grup arasında tartışma 
çıkmış, tartışmanın büyümesiyle şüp-
helilerden biri restorandan aldığı bı-
çakla Umut Eren Gündoğ’u (20) bı-
çaklamıştı. Kanlar içinde kaçmaya ça-
lışan genç, yaklaşık 200 metre sonra 
peşinden koşan şüphelilerin yeniden 
saldırısına uğramıştı. Gündoğ, sırtın-
dan ve kalçasından yaralanırken, şüp-
heliler ise olay yerinden kaçmıştı. 
Ümit Eren Gündoğ’un Bursa Büyük-
şehir Belediyespor’un milli karatecisi 

olduğu ve turnuvalar sebebiyle İzmit’te 
olduğu öğrenilmişti. 

“BANA MI LAF ATTIN?” 
Olay günü Umut Eren Gündoğ’un 

yemek yemek için konakladığı otelden 
sporcu arkadaşlarıyla birlikte çıktığı, 
arkadaşlarıyla konuştuğu 
sırada 2 şüphelinin 
kendisine “Bana mı 
laf attın?” dediği 
ve bu sebeple 
kavganın baş-
ladığı öğrenil-
di. Tarafların 
konuştuktan 
sonra bölgeden 
ayrıldığı fakat 
şüphelilerden biri-
nin restorandan aldığı 
bıçakla Umut Eren Gün-
doğ’u sırtından bıçakladığı bildirildi. 
Güvenlik kamerasına yansıyan gö-
rüntülerde ise kalabalık bir grubun 
koşuşturması yer aldı. 

TURNUVA DOLAYISIYLA  
KOCAELİ’YE GİTMİŞTİ 
Bursa Büyükşehir Belediyespor’un 

sporcusu olan Umut Eren Gündoğ’un 
İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu 
Spor Salonu’nda devam eden Türkiye 
Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyo-
nası’nda +80 kilo komite kategorisinde 
Türkiye şampiyonu olduğu ve devam 

eden turnuvalar sebebiyle Kocaeli’de 
bulunduğu öğrenildi. 

ŞÜPHELİLERDEN  
BİRİ TUTUKLANDI 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Ön-

leme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince 
olaya ilişkin gözaltına 

alınan E.C.A. (20) 
ile E.A’nın (17) 

işlemleri ta-
mamlandı. 
Sağlık kont-
rolünün ar-
dından Ko-
caeli Adliye-

si’ne götürü-
len zanlılar-

dan E.C.A. çıka-
rıldığı hakimlikçe 

tutuklandı, diğeri adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

“ÇOCUĞU KOVALAMIŞLAR  
VE BİR RESTORANDAN BIÇAK  
ALARAK ONU BIÇAKLAMIŞLAR” 
Olayı gören vatandaşlardan Hacı 

Işık, “Milli sporcular yemek yemeye 
çıkmış. Yürüyüş Yolu’nda yürürken 
biri saldırıya uğramış ancak ben sebebini 
bilmiyorum. Çocuğu kovalamışlar ve 
bir restorandan bıçak alarak onu bı-
çaklamışlar. Biz çocuğu yaralı olarak 
gördük. Bir kadının çığlık atmasıyla 
yaralı gencin yanından bazıları uzaklaştı. 

Çocuk yaralıydı, her yeri kan içindeydi. 
Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber 
verdik. Daha önce aralarında ne ya-
şandığını bilmiyorum. Bu hep oluyor, 
küçük bir tartışmada gençler hemen 
bıçaklara sarılıyorlar. İzmit’te her akşam 
böyle olaylara şahit oluyoruz. Yazık, 
gencecik çocuk. Yemekten sonra sanı-
rım Bursa’ya döneceklerdi” dedi. 

HAYATİ TEHLİKESİ YOK 
Yaralanan milli karateci Umut 

Eren Gündoğ’un hastanedeki tedavisi 
devam ediyor. Gündoğ’un antrenörü 
Cemil Günel, olayın ardından Kocaeli 
Devlet Hastanesi’nde ameliyat olan 
milli sporcunun hayati tehlikesinin 
olmadığını bildirdi. Sporcunun kesik 
bölgelerdeki enfeksiyon riskine karşı 
şimdilik yoğun bakımda tutulduğunu 
anlatan Günel, bir aksilik olmazsa 
servise alınmasını beklediklerini kay-
detti. Günel, Gündoğ’un Kocaeli’de 
düzenlenen Türkiye Ümit, Genç, U21 
Karate Şampiyonası’nda +84 kilo-
gramda birinci olduğunu anımsatarak, 
şunları söyledi: “Akşam yemeği için 
dışarı çıktılar. Maçlar da güzel geçtiği 
için aralarında müsabakaları yorum-
luyorlar. O ara önlerindekiler laf 
atıyor. Sonra biri tartaklamaya kal-
kıyor çocukları. Bunlar da karşılık 
verince arbede oluyor. Ondan sonra 
biri pideciden bıçak alıp arkadan sal-
dırıyor.” (İHA-AA)

Bursalı şampiyonu 
Kocaeli’de bıçakladılar

Bursa’dan turnuva için Kocaeli’ye giden milli karateci Umut Eren Gündoğ çıkan 
tartışmada bıçaklandı. Saldırganlar yakalanırken, saldırganların sporcuların 
olduğu gruba yaklaşarak “Bana laf mı attın?” demesiyle başladığı öğrenildi. 

Kestel Belediye Başkanı Önder 
Tanır ile Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz , Bulgaristan’da 17 
aylıkken annesinin kucağında şehit 
düşerek direnişin sembolü haline 
gelen Türkan bebeği anma progra-
mına katılarak çelenk bıraktı.

n 4. sayfada

Bir tık 62 bin liraya 
mal oldu
Bursa’da telefonuna gelen “Utanmıyor 
musun bu resmi çekmeye?” mesajının 
altındaki linke tıklayan Aykut Yakut 
mobil bankasındaki 62 bin lirasından oldu.

n 3. sayfada

“AK Parti  
Türkiye’de devrim 
niteliğinde  
işler yaptı”

Özhaseki:
“İlaç tedarikinin 
normale döneceğini 
bekliyoruz” 

Koca:

n Haberi 6’da

MİT’in yakaladığı FETÖ’cü 
Uğur Demirok’a dava açıldı



Tayyare Kültür Merkezinde 
düzenlenen ‘Hakkın Sesi Mehmet 
Akif ’ şiir dinletisinde İbrahim 
Sadri, Mehmet Akif Ersoy’a ait 
‘Çanakkale Şehitleri, Bülbül, Naat 
Bir Gece gibi’ eserleri seslen-
dirdi. Mehmet Akif’in hayatına 
dair anekdotların anlatıldığı 
geceye vatandaşlar yoğun ilgi 
gösterdi. Ayrıca İbra-
him Sadri’nin 

seslendirdiği, Bahattin Karakoç, 
Abdurrahim Karakoç, Sezai Ka-
rakoç ve Yavuz Bülent Bakiler’e 
ait eserler de ilgiyle dinlendi. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanvekili Fethi Yıldız’ın da ka-
tıldığı programla Bursalılar, duy-
gu yüklü bir akşam yaşadı. Ge-
cenin sonunda Başkanvekili Yıl-
dız, günün anısına İbrahim Sad-

ri’ye Yeşil Türbe bib-
losu hediye etti. 

(İHA)
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Bursa Uludağ Üniversitesi 
(BUÜ) Harmancık MYO Aşçılık 
Programı öğrencileri, Uluslar-
arası Mutfak Günleri çerçeve-
sinde düzenlenen yarışmalarda 
8 altın madalya kazandı. 

İstanbul’da bu yıl 19.’su dü-
zenlenen Uluslararası Mutfak 
Günleri’ne katılan BUÜ Har-
mancık MYO Aşçılık Programı 
öğrencileri, 4 ayrı kategorideki 
tüm altın madalyaları aldı. Aka-
demisyenler Öğr. Gör. Fatih 
Yıldırım ve Öğr. Gör. Erdoğan 
Bozan’ın önderliğindeki öğ-
renciler, toplamda 8 altın ma-
dalyaya ulaşarak büyük bir re-
korun sahibi oldu. 22 farklı 
ülkeden bin 100 yarışmacının 
katıldığı organizasyona, üni-
versite ve lise düzeyinde aşçılık 
programı öğrencileri ile şefler 
davet edildi. Gerçekleştirilen 
“Üniversitelerarası Restoran 
Tatlı Tabağı” yarışmasında İlyas 
Çakır altın madalya,”Modern 
Türk Mutfağı” ekip yarışma-
sında Fevzi Elmas, Gökçe Fu-
rat,Ömür Korkmaz altın ma-
dalya, “En İyi Üniversite Ya-
rışması” dalında Özge San, Na-
zar Bilgi, İlyas Karadağ altın 
madalya, Üniversitelerarası 
‘’Ana Yemek Tabağı” dalında 
Hazal İlayda Özdemir altın 
madalya almayı başardı. BUÜ 
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz, elde edilen büyük ba-
şarıdan ötürü öğrenci ve aka-
demisyenleri tebrik etti. Bu 
tarz etkinliklerin mesleki ha-
yata hazırlıkta çok önemli bir 
yer tuttuğuna işaret eden Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Har-
mancık Meslek Yüksekokulu-
muz, bugüne kadar sektöre 
yüzlerce nitelikli personel ka-
zandırmıştır. Nitelikli teorik 
eğitimi, sahadaki pratik eğitim 
ile birleştirmeyi başaran oku-
lumuz, bir anlamda mesleğe 
geçişteki en önemli platform 
durumuna gelmiştir. Bu geli-
şime vesile olan MYO yöneti-
cilerimizi ve hocalarımızı kut-
luyor, öğrencilerimize de üstün 
başarılarının devam etmesi te-
mennisinde bulunuyorum” şek-
linde konuştu. (İHA)

Bursa’da sokak hayvanlarının her za-
man yanında olan Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, bu süreçte Sokak Hayvanları 
Tedavi Merkezi ve Bademli Barınağı’nda 
2022 yılı boyunca 5 bin 17 tedavi, 8 bin 
435 parazit uygulaması, 4 bin 957 kı-
sırlaştırma ve 4 bin 957 aşı olmak üzere 
toplamda 23 bin 366 adet tedavi ger-
çekleştirildi. Yine aynı dönemde mahalle 
gönüllüleri, sivil toplum kuruluşları ve 
hayvan severlerin de katılımı ile 17 ilçe 
genelinde besleme faaliyetlerine ağırlık 
verildi. Belirlenen 139 noktada haftada 
2 kez olacak şekilde düzenli besleme ve 
alan temizliği yapılırken, sokak hayvan-
larının beslenmesi için yıl boyunca 60 
tondan fazla mama harcandı. Havaların 
soğuması ile birlikte can dostlarının ba-
rınma ve beslenmesi için 17 ilçede or-
manlık alanlar, baraj kenarları, park 
alanları ve sahil kenarları gibi yerlere 
134 adet köpek ve kedi kulübesi yerleş-
tirildi. Büyükşehir Belediyesi, bakım ve 
besleme faaliyetlerinin yanı sıra hayvan 
sağlığı ve sevgisi konularında eğitim ça-
lışmalarına da ağırlık veriyor. Veteriner 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görevli 
veterinerler, belirli periyotlarla, ilk ve 
ortaokul seviyesindeki öğrencilere yönelik 
eğitim çalışmaları düzenliyor. Ayrıca Bü-

yükşehir Belediyesi, Uludağ 
Üniversitesi ve Doğa ve 
Yaban Hayatı Koruma Mü-
dürlüğü uzmanlarınca gö-
nüllü vatandaşlara, 
Yerel Hayvan Ko-
ruma Görevlisi 
eğitimi verildi. 

HER CAN  
KIYMETLİ 
Bursa’da ‘sahip-

siz sokak hayvanı’ 
kavramını orta-
dan kaldırmak 
adına önemli 
çalışmaları ha-
yata geçirdik-
lerini belirten Bü-

yükşehir Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, tüm can 
dostlarına Bü-
yükşehir olarak 
sahip çıkmaya 

çalıştıkla-
rını söy-
ledi. Her 
c a n ı n 
kendileri 
için kıy-
metli ve 

değerli ol-
duğunu ha-
tırlatan Baş-
kan Aktaş, 
“Bu anlam-

da Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi-
mizde özverili bir çalışma sergiliyoruz. 
Sokakta yaralı, hasta veya bakıma muhtaç 
bir hayvan olduğu ihbarı bize ulaşır ulaş-
maz ekiplerimiz derhal harekete geçiyor. 
Sadece bu yıl 23 binden fazla tedavi hiz-
meti verdik. Takdir edersiniz ki sadece 
Büyükşehir olarak her noktaya ulaşmamız 
mümkün değil. Özellikle sokak hayvanları 
konusunda sivil toplum kuruluşları ile 
işbirliği halindeyiz. Besleme noktasında 
onlara mama takviyeleri veriyoruz. Bir-
likte bakım ve besleme faaliyetleri ger-
çekleştiriyoruz. Türkiye’nin en modern 
sokak hayvanları rehabilitasyon mer-
kezlerinden birini Bursa’mıza kazandırma 
ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” 
dedi. (İHA)

Sokak hayvanlarına 
büyükşehir şefkati

Bursa’nın 17 ilçesinde 
sahipsiz sokak 

hayvanlarına 
beslenmeden sağlıklı 

barınak teminine 
kadar her alanda sahip 

çıkan Büyükşehir 
Belediyesi, hayvan 

severler ve mahalle 
gönüllülerinin 

katılımıyla hafta 
sonunda besleme ve 

çevre temizliği faaliyeti 
gerçekleştirdi.

Nilüfer Belediye Meclisi Aile Kadın ve 
Çocuk Komisyonu üyelerinin önerisi ile 
başlayan projeyle Nilüfer Nikah Evi binasında 
oluşturulan Oyuncak Evi’nden kırsaldaki 
çocuklar da yararlanıyor. Gezici Oyuncak 
Evi projesi çerçevesinde dağıtımlar Gümüş-
tepe Mahallesi’nde devam etti. Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem’in de Aile 

Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeleri ile 
birlikte katıldığı dağıtım sırasında renkli 
görüntüler oluştu. Gümüştepe İlkokulu’nda 
çocuklara oyuncak dağıtarak mutluluklarına 
ortak olan Başkan Erdem, çocukların yeni 
yıllarını da kutladı. Çocuklarla kısa süreli 
sohbet eden Başkan Erdem, oyuncak bağı-
şında bulunan hayırseverlere de teşekkür 
etti. Kırsaldaki çocukların projeden yarar-
lanmalarının çok önemli olduğunu ifade 
eden Başkan Erdem, “Çocukların küçücük 
tebessümü, gülümsemesi çok güzel. Bu tür 
projeler küçükte olsa anlam bakımından 
farklı duygular içeriyor. Geleceğimizi emanet 
edeceğimiz çocuklarımızı mutlu görmek 
istiyoruz. Bugün Gümüştepe’de diğer gün-
lerde farklı mahallelerde dağıtımlar devam 
edecek. Yeni yıl öncesi çocukları sevindirmek 
bizleri de mutlu etti” dedi. (İHA)Kış turizminin en önemli mer-

kezlerinden biri olan Uludağ’da bek-
lenen kar yağışı olmayınca, misa-
firler tatili pas geçti. Yılbaşı için 
hazırlık yapan otelciler beklenen 
doluluğa ulaşamadı. Yeni yıla beyaz 
örtü olmadan girecek olan Uludağ’da 
önümüzdeki 10 gün boyunca kar 
yağışı beklenmiyor. 

Kış turizminin en önemli mer-
kezlerinden biri olan 2 bin 543 met-
re yüksekliğindeki Uludağ’da bek-
lenen kar yağışı olmadı. Kar kalınlığı 
1 santimetre olarak ölçülürken, 
önümüzdeki 10 gün ise kar yağışının 

olmadığı açıklandı. Geçtiğimiz yıl 
sezona 15 Aralıkta start veren Ulu-
dağ’da bu sene turizm sezonu açı-
lamadı. Pistlerin boş olduğu ve ta-
tilcilerin sadece otellerde yılbaşı ak-
şamı gerçekleşecek olan etkinliklere 
rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. 
Uludağ’a gelen bazı tatilcilerin ise 
önceden rezervasyon yaptırdığı; 
Uludağ’ın çamla kaplı zirvesinde 
oksijen depolamak istediği kayde-
dildi. Kar kalınlığının bir santim; 
hava sıcaklığının ise 5 derece olduğu 
Uludağ’daki pistlerin son durumu 
da dron ile görüntülendi. (İHA)

Bursa’da kalıp ustası hurda gazeteden 
3,5 metre uzunluğunda ejderha maketi 
yaptı gören gerçek sanıyor. Heykel ve kalıp 
ustası Burhan Yılmaz, farklı malzemelerden 
çeşitli heykeller yapıyor. Usta bu defa 100 
kilo hurda gazeteden 3,5 metre uzunlu-
ğunda ejderha maketi yaptı, bu maketin 
yapımı ise yaklaşın 60 gün sürdü. Özel si-
pariş üzerine yapılan ejderha maketi bit-
tiğinde gerçeğinden ayırt edilemeyecek. 
Yılmaz, geri dönüşümden yaptığı hayvan 
maketleriyle hem malzeme ücretinden 
tasarruf ederken aynı zamanda da çöpe 

gidecek eşyaları ekonomiye kazandırmış 
oluyor. 100 kilo hurda gazeteden ejderha 
maketi yaptığını ifade eden Burhan Yılmaz, 
“Bu maketin yapımı yaklaşık 60 gün sü-
recek, hurda gazeteleri koli bantlarıyla 
yapıştırarak tasarladığım ejderha maketini 
ortaya çıkartıyorum. Bittiğinde gerçek bir 
ejderha görünümüne kavuşacak, daha 
ben hayvan maketlerini hurda gazetelerden 
yapmaktayım. Hem daha ucuza geliyor. 
Hem de hurda gazeteleri çöpe gitmekten 
kurtarıyorum. Hurda gazetelerden yaptı-
ğım maketler çok beğeniliyor” dedi. (İHA)

Erdem’den çocukların 
yüzünü güldüren uygulama

Nilüfer Belediyesi’nin 
uygulamaya aldığı Oyuncak 
Evi’ndeki oyuncaklar, kırsal 
mahallerdeki çocuklara 
ulaştırılmaya devam ederken, 
Başkan Turgay Erdem de 
Gümüştepe’deki çocukların 
yüzlerini güldürdü.

Hurda gazeteler ejderhaya dönüştü

Akif, eserleriyle anıldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 20-27 Aralık ‘Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Haftası’ 
etkinlikleri çerçevesinde 
düzenlenen gecede, milli şair 
eserleriyle anıldı.

Uludağ’da kar hasreti!

Geleceğin  
şeflerinden 
büyük başarı

Nilüfer Belediyesi Türk Sa-
nat Müziği Korosundan unu-
tulmaz geceye imza attı. 

Nilüfer Belediyesi Türk Sa-
nat Müziği korosu, 2022 yılının 
son buluşmasında gecede söy-
ledikleri şarkılarla kulakların 
pasını sildi. Koro Şefi Filiz Fu-
runcuoglu Başıbüyük, “Salgın-
dan dolayı bir araya geleme-
miştik. 2022 yılında da yoğun 
geçen konser çalışmalarından 
dolayı 2023 yılına girmeden 
böyle bir gece düzenlemek is-
tedik. Moral gecesi hepimize 
çok iyi geldi. 2023 yılında yurt 
içi ve yurt dışında sürpriz kon-
serlerde moral olarak hazır ola-
cağız” şeklinde konuştu.  

(İHA)

TSM Korosundan 
unutulmaz gece
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

13/3

14/10

9/4

15/7
14/9

13/8

13/0

16/7

10/4
12/6

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:47
08:18
13:10
15:31
17:52
19:17

BURSA
ÇARŞAMBA

13/3

CUMA

16/4

PERŞEMBE

14/2

13/7 İMSAK İYE

Bursa’da ağır hasarlı, lüks araçlarla aynı marka mo-
deldeki çalıntı, hacizli yada yurt dışından kaçak getirilen 
emsalleri ile motor ve şasi numaralarını değiştirip 
sattıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Çetenin 
araçları söktükleri iş yeri ve evlere yapılan baskınlarda 
milyonluk 15 lüks araç ele geçirildi. Bursa Emniyet Mü-
dürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı 
Büro Amirliği ekipleri, ağır hasarlı, çalıntı ya da hacizli 
otomobilleri motor ve şasi numarasını değiştirip satmaya 
çalışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası harekete geçen 
ekipler,ağır hasarlı kullanılamaz durumdaki araçların 
şasi numaralarının marka model ve rengi aynı çalıntı, 
hacizli ve kaçak olarak yurda sokulan otomobillere ak-
tardıklarını belirleyerek operasyonun startını verdi. 
Bursa Cumhuriyet Başsavcılğı koordinesindeki ‘ÇEKİÇ-
1’ ismi verilen eş zamanlı operasyon ile Bursa merkezili 
2 ilde kimlikleri belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. 
Şahısların kullandığı 2 ev ve bir oto tamirhanesine 
yapılan operasyonda toplam değeri 9 milyon lira olan 
15 lüks araç ele geçirildi. Öte yandan adreslerde yapılan 
aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, 
change oto satışı için hazırlanmış araç ruhsatı ve dokü-
manlar ele geçirildi. Gözaltına alınan oto tamirci H.Ö. 
(45) ile suç ortakları U.K. (25), A.D. (43), H.O. (24) ve 
S.D. (48) emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edildi. (İHA)

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro ekipleri göl sahilinde dev-
riye esnasında durumundan 
şüphelendiği 3 kişiyi yaka-
ladı. Şahıslardan birinin 
üzerinden 11 çıkı uyuş-
turucu madde ele geçi-
rildi. Şahsın irtibatta ol-
duğu bir başka kişi de 
gözaltına alındı. 

Orhangazi’deki olay,  
İznik Gölü sahilindeki pik-
nik alanında meydana geldi. 
Orhangazi Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Ekipleri durumundan şüp-
helendiği 3 kişinin üzerinde arama 
yaptı. Arama yapılan şahıslardan 
M.A.’nın (35) üzerinden 11 çıkı uyuş-

turucu madde ele geçirdi. Savcılığın 
talimatı ile soruşturmayı genişleten 

polis ekipleri M.A.’nın aracında ve 
ikametinde yapılan aramada 430 

gram uyuşturucu madde, hassas 
terazi ve ruhsatsız silah ile 3 
adet bıçak ele geçirdi. Şahsın 
sorgusunda uyuşturucu mad-
deyi Ü.G.(31) isimli şahıstan 
temin ettiğini söylemesi üze-

rine polis ekipleri savcının ka-
rarı ile Ü.G.’yi de gözaltına aldı. 

Ü.G.’nin ev, işyeri ve aracında ya-
pılan aramada da 540 gram uyuştu-

rucu madde ile hassas terazi ele geçi-
rildi. Gözaltına alınan M.A. ve Ü.G. 
Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevkedildi. (İHA)

Bursa’da metruk binada kimliği be-
lirlenemeyen bir kişi ölü bulundu. 

Edinilen bilgiye göre, olay merkez 
Osmangazi’ye bağlı Altınova Mahallesi 
2. Tarakçı Sokak’taki metruk binada 
meydana geldi. Metruk binada 50’li yaş-
larda bir erkeğin hareketsiz yattığını 
gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. 
Olay yerine gelen polis ekipleri erkek 
şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. 
Olay yeri inceleme ekipleri de şahsın öl-
düğü yerde inceleme yaparken, üzerinde 
kimliğini tespit edecek bir belge bulu-
namadı. Polis şüphelinin kimliği ve ölüm 
sebebi ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Zincirleme uyuşturucu 
ticaretine polis darbesi

Bursa’da metruk binada şüpheli ölüm

Ağır hasarlı araçların şase 
numaralarını, hacizli ve yurtdışından 
kaçak ile çalıntı araçlarla değiştirip 
piyasaya satan change çetesi çökertildi.

Bursa polisinden ‘Çekiç 1’ operasyonu

Dolandırıcıların kurdukları tuzak 
“pes” dedirtti. Telefonuna gelen 
“Utanmıyor musun bu resmi çek-
meye?” mesajını gören Aykut Yakut, 
bir anlık merakına yenilip mesajın 
altındaki linke tıkladı. Virüs gir-
mesiyle telefonu kapanan Yakut’un 
rehberindeki kayıtlı kişilere de aynı 
mesaj iletildi. Dolandırıldığını fark 
eden Aykut Yakut bankaya gitti. 
Hesabından 40 bin lira, kredi kar-
tından ise 22 bin lira çekildiğini 
fark etti. Kalan parayı çekip savcılığa 
suç duyurusunda bulunan Yakut, 
zor durumda olduğunu belirterek 
yetkililerden yardım istedi. Kendi-
sine kurulan tuzağı anlatan dolan-
dırıcı mağduru Aykut Yakut, “‘Utan-
mıyor musun bu resmi çekmeye?’ 

şeklinde bir mesaj geldi. Mesajda 
link vardı, ben de merak edip tıkla-
dım. Rehberimde kayıtlı olan kişilere 
de aynı mesaj gitmiş. Telefonuma 
virüs girdi ve kapandı. 22 bin lira 
kredi kartımdan çekilmiş, 40 bin 
lira hesabımdan havale edilmiş” ifa-
delerini kullandı. 

KALAN PARASINI ZOR KURTARDI 
Dolandırıldığını fark eden Yakut, 

“Toplamda 76 bin lira param vardı. 
27 bin lira da kredi kartımda vardı, 
22 bin lirasını çekiyorlar. 40 bin 
lira da hesaptan çekiyorlar. Hesa-
bımda kalan kalan parayı hemen 
bankaya gidip çektim. Yoksa onu 
da alacaklardı” dedi. Başkalarının 
da benzer yöntemle dolandırılabi-
leceğini belirten Yakut, “Şimdi biz 
nasıl bankalara güvenelim. Artık 
güvenmiyorum. Savcılığa gidip suç 
duyurusunda bulundum. Çok zor 
durumdayım. İki çocuk babasıyım, 
evim kira. Devlet büyüklerimden 
yardım istiyorum” şeklinde konuştu. 
(İHA)

Bursa’da telefonuna 
gelen “Utanmıyor 
musun bu resmi 
çekmeye?” mesajının 
altındaki linke tıklayan 
Aykut Yakut mobil 
bankasındaki 62 bin 
lirasından oldu.

Bir tık 62 bin liraya   
        mal oldu

Bu da komşuların 
çöp kavgası 

Bursa’da komşular arasında 
‘çöp atma’ kavgası cep telefon ka-
merasına yansıdı. 

Osmangazi’deki olay Ovaakça 
Mahallesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, sitede bulunan 
bir binada komşular arasında ‘çöp 
atma’ meselesi yüzünden tartışma 
çıktı. Komşular arasındaki çöp 
tartışması kısa sürede büyüyerek 
kavgaya dönüştü. Komşular bir-
birlerine acımasızca vururken ihbar 
üzerine polis ekibi sevk edildi. 
Komşular polis ekipleri tarafından 
karakola götürülürken, kavga anı 
ise cep telefon kamerasına saniye 
saniye yansıdı. (İHA)

Minibüs otomobile 
çarptı: 1 yaralı

İnegöl’de meydana gelen ka-
zada servis minibüsü ile oto-
mobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı. 

İnegöl’deki kaza Yenişehir 
yolu üzerinde Mobilya İhtisas 
OSB kavşağında meydana geldi. 
İnegöl den Yenişehir istikame-
tine seyir halinde olan sürücü 
Zeki Dağ (40) yönetimindeki 16 
ALN 840 plakalı minibüs, Mo-
bilya OSB’den yola çıkan sürücü 
Halil Tekin(32) Yönetimindeki 
16 AHE 656 plakalı otomobile 
yandan çarptı. Şiddetli çarpma-
nın etkisiyle otomobil, orta refüj 
üzerine çıkarak durabildi. Kaza 
sonucu otomobilin sürücüsü ya-
ralandı. Yaralı olay yerine sevk 
edilen Ambulansla İnegöl Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Jandarma 
komutanlığı ekipleri kazayla ilgili 
tahkikat başlattı. (İHA)
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CHP Yıldırım ve Büyükşehir Bele-

diye Meclis Üyesi Şahin Sevinç’in kısa 
bir aranın ardından tekrar siyasete 
döndüğünü açıklamak için Şahinbey 
Döner’de düzenlediği basın buluşma-
sında, ağır konuk CHP Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Mustafa 
Bozbey’di.  

Söyledikleri kadar söylemedikleriyle 
de aslında konsantrasyonunun oldukça 
zayıfladığını gördük. Hala daha 2019 
seçimlerini kazandığını ancak sandık-
taki oylara partililerinin sahip çıkma-
ması nedeniyle kaybettiğini 
düşünüyor. Tutanaklara sahip çıkılma-
dığı için kazandığı seçimi kaybettiğine 
inanıyor. Belki de kendisini bu şekilde 
motive ediyor.  

Çok uzatmadı konuşmasını, daha 
çok sorulara verdiği yanıtlar dikkati 

çekti. Örneğin Bursa’da yeni bir sanayi 
bölgesi kurulmaması gerektiğini hatta 
bir santim toprağın bile feda edileme-
yeceğini söyledi. İklimden girdi Mar-
mara denizinden çıktı. Sanayiye sadece 
Bursa’nın değil bölgenin kapatılması 
gerektiğini söyledi.  

Oysa hem kendisi hem de kentsel 
dönüşüm müteahhitleri, toprağı be-
tona çevirmek için yıllardır gecelerini 
gündüzlerine katıyor. Binlerce konut 
var mesela 20 yıl yönettiği Nilüfer’de ve 
bunların büyük kısmı kendisi ve müte-

ahhit dostları tarafından inşa ediliyor. 
Dediklerinin birbirini tutmadığını gö-
rüyoruz. Aslında sol siyasetin sihirli 
sözcüklerinden biridir çevre. Sana yok 
bana var meselesinin tam da göbeğidir.  

Neyse geçelim.  
Mustafa Bozbey’e adaylığı soruldu. 

İYİ Parti Grup Başkanı ve Bursa Millet-
vekili İsmail Tatlıoğlu’nun da adaylık 
sinyalleri verdiği vurgulandı. Ayrıca ol-
dukça da kararlı olduğu aktarıldı. Boz-
bey bu soruya kendisini CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
CHP’nin adayı olarak ilan ettiğini ve bu 
kapsamda çalışmalarını sürdürdüğünü 
ifade etti.  

Asıl merak ettiğimiz soru da so-
ruldu kendisine. Milletvekilliğine aday 
olup olmayacağı. Henüz seçim tarihi-
nin belli olmaması nedeniyle bir çok 
konunun flu olduğunu aktardı.  

“Asla ve kat’a” demedi.  
Hatta “değilim” de demedi. 

“CHP’nin Büyükşehir adayıyım” dedi 
üstüne basarak. Ancak milletvekilliği 
büyükşehir adaylığına engel değil. 

Bunu kendisi de biliyor şüphesiz bunca 
yıllık tecrübesi ile soruyu savuşturuyor 
sadece. 

Ben Bozbey’in açıkçası motivasyo-
nunun tamamen stabil hale geldiğini 
hissettim. Çok da umutlu olduğunu 
görmedim. Zaten parti içinde de büyük 
sıkıntılar olduğu biliniyor. Hali hazırda 
bile 3-4 grup birbiriyle çarpışıyor ve 
mücadele ediyor. Üstelik Bozbey ol-
dukça yalnız. Sadece kendi ekibi var or-
talıkta. Milletvekilleri ve örgütler 
neredeyse yok gibi. Partisinde en 
büyük desteği hatta tek desteği Şahin 
Sevinç’ten alıyor diyebiliriz.  

“Başkanım daha fazla üzülmesin 
diye dönüş kararı aldım” ifadelerini kul-
landı Şahin Sevinç en başta. O üzüntü-
nün nedeni belli ki tamamen 
yalnızlaşma. 

İl Başkanlığından vekillik için istifa 
eden İsmet Karaca ve ekibiyle arası yok 
Bozbey’in. Sarıbal ve ekibiyle de kanlı 
bıçaklı neredeyse. Nilüfer Belediyesi ve 
ilçeyle de çok barışık olduğunu söyleye-
meyiz. Zaten vekiller pek ortada gö-

rünmüyor ve akmaz kokmaz durumda-
lar. Bozbey yılların kurt siyasetçisi. Ya-
şadığı yalnızlığı görüyor ve geleceğe 
dair ışık görmüyor. Öyle çok neşeli ve 
çok emin bir tavır görmedim.   

Şahsi kanaatimi söylemek gerekirse, 
Bozbey milletvekili olup, Bursa ko-

nusunu kapatmak istiyor. Aklında ve-
killik var ancak o ana kadar da gücünü 
korumak için Büyükşehir adaylığı üze-
rinden yol yürüyor.  

CHP’nin milletvekilliği listesi ger-
çekten merak edilebilecek bir durumda. 
Çünkü bu savaşın içinden kimler o lis-
teye girecek ya da girebilecek tahmin 
etmek o kadar güç ki!  

Son bir not düşelim. CHP’liler 
Şahin Sevinç’i geldiği günden beri be-
nimsemedi, benimseyemedi. Ancak 
tüm bu zor şartlara rağmen Sevinç, 
orada var olmak için büyük bir müca-
dele veriyor. Üstelik her şeye rağmen. 
Bakalım bu mücadele listede iyi bir yer 
tutmasına yetecek mi? Yoksa gönlünde 
yatan yere, Yıldırım Belediye Başkanlı-
ğı’na mı kendini saklayacak?

Bozbey’in  
çok da umudu 
kalmamış! 

Alpaslan 
YILDIZ

alpaslanyldz@gmail.com

ZEYİLNAME İLANI  
ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş.

22.12.2022 tarihinde ilan edilen 23-031 kayıt numaralı “UEDAŞ 2022 KET ve Yapı Bağlantı Yapım 
İşleri (7 Grup) ” ihalesi için İhale ilan metninin 2.4., 2.5., 2.6. ve 2.8. maddeleri aşağıdaki şekilde 
güncellenmiştir. 
2.4 İhale Tarih-Saati: 05.01.2023 9:30-12:30 
İhale Dokümanı Nihai Talep Tarih-Saati: 03.01.2023 15.00 (Tüm gruplar için) 
Teklif Teslim Nihai Tarih-Saati: 05.01.2023 09.00 (Tüm gruplar için) 
2.8. İhale Grupları 

İlanen duyrulur.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01757565

İhale Kayıt No                İhale Konusu                                                             İhale Tarih-Saati 
UEDAŞ 23-031. grp. 1    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri        05.01.2023 09:30 
                                       (1.Grup: Bursa 1. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 2    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       05.01.2023 10:00 
                                       (2.Grup: Bursa 2. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 3    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       05.01.2023  10:30 
                                       (3.Grup: Bursa 3. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 4    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       05.01.2023 11:00 
                                       (4.Grup: Bursa 4. Bölge ve Yalova Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 5    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       05.01.2023 11:30 
                                       (5.Grup: Balıkesir 1. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 6    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       05.01.2023 12:00 
                                       (6.Grup: Balıkesir 2. Bölge) 
UEDAŞ 23-031. grp. 7    UEDAŞ 2023 KET ve Yapı Bağlantı Yapım İşleri       05.01.2023  12:30 
                                       (7.Grup: Çanakkale Bölge )

Kestel Belediye Başkanı Önder 
Tanır, Bulgaristan’da 1984’te uygu-
lanan zorunlu asimilasyon girişimine 
karşı Kırcaali’nin Kırkova ilçesine 
Mogilyane köyünde düzenlenen pro-
testo yürüyüşü sırasında annesinin 
kucağında 17 aylıkken Bulgar asker-
leri tarafından vurularak şehit edilen 
Türkan Feyzullah’ı anma 
törenine katıldı. Baş-
kan Önder Tanır 
ilk olarak Ardi-
no daha sonra 
Kirkovo dü-
zenlenen tö-
rende yer 
alarak çe-
lenkleri, Tür-
kan Bebek me-
zarına bıraktı. 
Türkan bebek anı-
sına okunan şiirlerde 
duygu dolu anlar yaşanırken, 
dualar ve kuranı kerim tilavetleri 
gerçekleşti. Törende konuşan Kestel 
Belediye Başkanı Önder Tanır, “Di-
renişin sembolü haline gelen Türkan 
bebeği anma etkinliklerindeyiz. Allah 

bir kez daha yaşatmasın, birlik ve 
beraberliğimiz hiç bozulmasın. Bu-
rada kin ve nefret için binlerce kişi 
toplanmadı, geçmişi unutmamak ge-
leceğe aktarmak adına toplandık. 
Kendi inancımızla, kendi değerlerimiz 
ile bu topraklarda yüz yıllardır olduğu 

gibi bundan sonra da kendimiz 
olarak inançlarımız ile var 

olacağız. Ardino Süt-
kesiği’nden çocuk-

larımızın okudu-
ğu şiirde bir 
cümle vardı. 
‘Olmadık onla-
rın demesiyle 
İvan’ işte bütün 

mesele bu. Ol-
madık, olmayaca-

ğız. Ben bu vesile 
ile Türkan Bebeği ve o 

tarihte şehit edilen tüm 
soydaşlarımızı, kardeşlerimizi rahmet 
ve minnetle anıyorum” dedi. 

“SIKILAN KURŞUNUN  
ACISI YÜREĞİMİZDE” 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 

Yılmaz, mezarı başında anılan Tür-
kan bebeği rahmet ve minnetle yad 
ettiklerini belirtti. Başkan Oktay 
Yılmaz, “26 Aralık 1984 tarihinde 
dönemin Bulgaristan rejimi tara-
fından kimliksizleştirme politika-
larına direnen Türklere karşı işlenen 
acımasızca saldırı sonucunda daha 
18 aylık bebek iken şehit düşen, di-
renişin sembol ismi Türkan bebek 
için Türkan Çeşme’de gerçekleştir-
diğimiz anma programına katılıp 
soydaşlarımızın acısını paylaştık. 
Türkan bebeğe sıkılan kurşun halen 
içimizde yara. Şehitlerimizi rahmetle 
anıyorum” dedi. Bal-Göç Başkanı 
Dr. Emin Balkan törende gerçek-
leştirdiği konuşmada, kendi ailesinin 
de törenin yapıldığı yerin hemen 
karşısındaki Kırcalar köyünden 72 
yıl önce göç ettiğini hatırlatarak, 
“Sizlerden hiçbir zaman uzak kal-
madık. Türk kimliğini korumak için 
nelere maruz kaldığınızı çok iyi bi-
liyoruz. O günleri unutmayacağız 
ve ders alacağız” diye konuştu.  

(İHA)

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 
“Hizmetler yapılır, istekler giderilir. Bizim 
için en önemlisi gönüllerde yer almaktır” 
dedi. Belediye Başkanı Davut Aydın, “ Ma-
kamlar mevkiler gelip geçicidir. Bizlere ina-
narak bu göreve layık gören hemşehrileri-
mizin güven ve desteklerini boşa çıkarmamak 
için Milliyetçi Hareket Parti’mizin çok kıy-
metli teşkilatları ve İlçe Başkanımız Arif 
Eren ile birlikte çalmadık kapı gidilmedik 
yer bırakmıyoruz. Biz hiçbir zaman halkı-
mızdan kopmadık. Onların gönüllerine gir-
mek için çalışıyoruz. Hizmetler yapılır, is-
tekler giderilir. Bizim için en önemlisi gö-
nüllerde yer almaktır. Genel Başkanımız 
Sayın Dr. Devlet Bahçelinin belirttiği gibi 
ve bizlere talimatlarıyla, “Önce ülkem ve 
milletim, sonra partim ve ben” anlayışımız 
bu inanmışlığın tezahürüdür. Biz tutarlıyız, 
ilkeliyiz, dürüstüz ve ahlakın burcuyuz. Bu 

yönde ilçemize bağlı 71 mahallede halkımız 
ile gece gündüz demeden bir araya gelmeye 
devam edeceğiz” diye konuştu. Kendilerini 
çat kapı ziyaret eden Belediye Başkanı Davut 
Aydın’ın bu ziyaretlerinden dolayı memnun 
oldukları ifade eden Yenişehirliler kendisine 
başarılar dilediler. (İHA)

Millî Eğitim Bakanlığının okullar 
arası imkân farklılıklarını azaltmak 
amacıyla Ekim 2021 tarihinde baş-
lattığı “Kütüphanesiz Okul Kalma-
yacak” projesi doğrultusunda yapılan 
yeni kütüphanelerle mevcut kütüp-
hanelerin zenginleştirilmesi sonra-
sında Bursa’daki kitap sayısıyaklaşık 
3,5 kat aratarak 3 milyon 367 bin 60 
oldu. Kütüphanelerin artık kitap mü-
zeleri değil, birer yaşam alanı oldu-
ğunu ifade eden Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürü Serkan Gür, “Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi 
Emine Erdoğan ve Millî Eğitim Ba-
kanımız Sayın Mahmut Özer’in baş-
lattığı, özellikle eğitimde fırsat eşit-
liğine önemli bir gösterge olan ve 
önemli katkı sağlayan bu çalışma çer-
çevesinde Bursa’da okullarımız kü-
tüphanelerine kavuştu. Kütüphane-
lerin okullarımıza kazandırılmasında 
eğitimin üreten yüzü meslek lisele-
rimiz önemli rol oynadı. Meslek li-
selerimiz adeta bir fabrika gibi çalı-

şıyor.Kütüphanelerimizin malzemeleri 
liselerimizin atölyelerinde hazırlandı 
ve okullarımıza gönderildi. Öğrenci-
lerimiz, okullarımızın atölyelerinde 
hummalı birer çalışmayla kütüpha-
nelerimiz için masa ve kitaplık üretti. 
Okullarımıza ve öğrencilerimize de 
bu konudaki çalışmalarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Okul kütüpha-
nelerimizde kitap sayısı 3,5 milyona 
yaklaşırken, öğrenci başına düşen ki-
tap sayımız ise 5 oldu. Her şey ço-
cuklarımız için ve onların gelişimi 
için” dedi. Okullar kütüphanesiz kal-
masın projesinin, okullar arası imkân 
farklılıklarını azalmak ve eğitimde 
fırsat eşitliğini artırmak amacıyla uy-
gulamaya konulduğunu belirten Bursa 
İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, 
“Projeyi hayata geçiren ve desteklerini 
esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan ve Millî Eğitim Bakanımız 
Mahmut Özer’e şükranlarımızı su-
nuyoruz. Ülkelerin kalkınmasında ve 
refah seviyesinin artmasında beşeri 
sermaye kritik rol oynuyor. Bugün 
biliyoruz ki; beşeri sermayenin nite-
liğinin artmasında ana unsur eğitim-
dir. Bizler de geleceğimizin teminatı 
olan öğrencilerimize okuma kültü-
rünü kazandırarak öğrencilerimizin 
sorgulayan, araştıran, analitik düşü-
nen ve bilgi üreten bireyler olarak 
yetişmelerini sağlamak, onları hayata 
ve geleceğe hazırlamak için var gü-
cümüzle çalışıyoruz” diye konuştu. 
(İHA)

Okul kütüphanelerinde 
kitap sayısı 3,5 milyonu aştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın himayelerinde 
Millî Eğitim Bakanlığınca 
uygulamaya konulan 
“Kütüphanesiz Okul 
Kalmayacak” projesi 
çerçevesinde Bursa’da okullar 
kütüphanelerine kavuştu.

Tanır ve Yılmaz’dan 
Türkan bebeğe vefa!
Kestel Belediye Başkanı 
Önder Tanır ile Yıldırım 
Belediye Başkanı Oktay 
Yılmaz , Bulgaristan’da 
17 aylıkken annesinin 
kucağında şehit düşerek 
direnişin sembolü haline 
gelen Türkan bebeği 
anma programına 
katılarak çelenk bıraktı.

Yenişehir’de çalmadık kapı, 
gidilmedik yer bırakmayan 
Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları 
ve Belediye Başkanının ziyaretleri 
vatandaşlar tarafından 
memnuniyetler karşılanıyor.

MHP Yenişehir’de çalınmadık 
kapı bırakmıyor



Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu (TAİF) 
Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, AA mu-
habirine, mobilya ve ağaç işleri sektörünün 
bu yıl ki performansına ilişkin değerlen-
dirmede bulundu. Dünya mobilya sektö-

ründe İtalya’nın tasarımlar, İsveç’in pratik 
ve ergonomik ürünler, Çin’in ucuz iş 
gücüne dayalı rekabetiyle ön plana çıktığını 
ifade eden Taklacı, Türk mobilya sektö-
rünün ise tasarım, el işçiliği ve markalaş-
maya dayalı bir politika benimsediğini 
söyledi. Taklacı, bu sebeple AR-GE, tasarım 
ve markalaşma çalışmalarına çok önem 
verdiklerine dikkati çekerek, dünyada öne 
çıkan el işçiliği kabiliyetinin, mesleki 
eğitimlerle devam ettirilerek korumaya 
alınması gerektiğini bildirdi. 

Mobilya ve ağaç işlerinin, Türki-
ye’nin yerlilik oranı en yüksek (yüzde 
95) sektörlerinden biri olduğunu 

vurgulayan Taklacı, şöyle konuştu: “Pan-
demi döneminde bile ihracatla büyüme 
kaydeden Türk mobilya sektörü, yurt 
içinde ve dışında pazarlara ürün sunumuyla 

son dönemde oldukça öne çıktı. 
2023’te 10 milyar dolarlık ihracat 
hedefine odaklanan mobilya sek-
törü, bu yılın 11’inci ayı itibarıyla 

yan ürünlerle birlikte 7,5 
milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. Sadece 
mobilya ve oturma 
gruplarında 3,5 mil-
yar dolarlık ihracat 
yapıldı.” 

Mobilya ihracatının dünyada 200 milyar 
dolarlık pazar olduğuna işaret eden Taklacı, 
söz konusu ihracatın yüzde 3’ünü ise Tür-
kiye’nin gerçekleştirdiği bilgisini verdi. 
Taklacı, Türkiye’nin pazardan aldığı toplam 
ihracat payını yüzde 10’a çıkarmayı amaç-
ladığını belirten Taklacı, şunları kaydetti: 
“Türk mobilya sektörü, geçen yıl ihracatta 
ilk 10 ülke arasına girdi. Bu yıl sonunda 
sıralamayı zorlayarak, yakın vadede dünya 
mobilya sektöründe en çok ihracat yapan 
ilk 3 ülkeden biri olmayı amaçlıyoruz. En 
çok ihracatımız yüzde 12’lik pay ile Irak’a 
yapılırken bunu sırasıyla ABD, Libya, İsrail 
ve Fransa takip ediyor.” (AA)
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 5.513 - 5.495ALTIN: 1.086,83 / 1.087,03EURO: 19,8893 / 19,9019DOLAR: 18,7096 / 18,7206

HAPPYSOUL TEKSTİL MAĞAZACILIK  
TİC. VE. SAN. A.Ş  

YÖNETİM KURULU’NDAN 
Genel Kurul Toplantısına Davet;

Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 101576 Ticaret Sicil Numarasıyla kayıtlı HAPPYSOUL TEKSTİL 
MAĞAZACILIK TİC. VE. SAN. A.Ş. unvanlı şirketimizin 16.12.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel 
Kurul Toplantısı Türk Ticaret Kanunun 420.maddesi gereğince ertelenmiş olup şirketimiz Yönetim Ku-
rulu’nun 16.12.2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden; şirketimizin ertelenen 2021 yılı Olağan 
Genel Kurul toplantısı 17/01/2023 Tarihinde saat 16:30’da şirketimizin merkez adresi olan Demirtaş 
Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 1 Sok.No:23 OSMANGAZİ / BURSA adresinde aşağıdaki gündem 
maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere gerçekleştirilecektir.  
Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantı-
sından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine 
hazır bulundurulacaktır. 
Toplantıya katılmanızı diler, katılamayacak iseniz aşağıda örneği sunulan bir vekâletname ile (ekinde 
noter onaylı imza beyanı bulunmalıdır) kendinizi temsil ettirmenizi rica ederiz.  
GÜNDEM :  
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 
3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve kabulü 
4. Finansal  tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi. 
6. 2021 yılı faaliyet dönemi karı hakkında karar alınması.  
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi 
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 395-396’ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi. 
9. Kapanış 
Saygılarımızla. 
VEKALETNAME 
Sahibi olduğum ….… toplam itibari değerde paya ilişkin olarak HAPPYSOUL TEKSTİL MAĞAZACI-
LIK TİC. VE. SAN. A.Ş.’nin 17/01/2023 tarihinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 1 
Sok.No:23 OSMANGAZİ / BURSA adresinde saat 16:30’da yapılacak olan 2021 yılı olağan genel 
kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullan-
maya ……’yı vekil tayin ettim. 
Vekâleti Veren  
Adı ve Soyadı:  
Adresi:  
Tarih ve İmza: 
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmekte olup vekaletnamenin noter tasdiksiz ol-
ması halinde vekaletname kabul edilmeyecektir. 

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01756802

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 
yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil 
Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi (BUTEX-
COMP) Teknik Destek Projesi, Avrupa Birliği ve 
Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde fi-
nanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kap-
samında gerçekleştiriliyor. Sektör temsilcilerinin ka-
tılımıyla gerçekleştirilen ‘Tanı Çalışmaları ve İhtiyaç 
Analizi İstişare ve Yaygınlaştırma Toplantısı’nda; 
140 firma ile görüşme ve 50 firma ile ihtiyaç analizleri 
ışığında toplanan pazar araştırması verileri ve 
teknoloji trendleri, her iki sektördeki KOBİ’lerin ih-
tiyaçlarına göre uyarlanacak. 

“DAHA REKABETÇİ BİR  
EKOSİSTEM HEDEFLENİYOR” 
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, 

BUTEXCOMP ile iki sektör için tam entegre 
bir küme oluşturmanın hedeflendiğini be-
lirterek, “Bursa imalat sanayinin hızla gelişen 
teknik tekstil ve kompozit sektörlerindeki 
yerini sağlamlaştırabilmesi için gerekli eğitim, 
AR-GE, danışmanlık, ortaklık kurma 
ve birlikte çalışma kültürü gibi baş-
lıklarda hizmet verecek olan BUTEX-
COMP, firmalarımıza önemli fay-
dalar sağlayacak. KOBİ’lerin tek-

nolojik olarak daha zengin, daha verimli ve daha re-
kabetçi bir ekosistemin parçası haline gelmelerine 
imkân sunacak” dedi. 

“SEKTÖRLERİN GELECEĞİNE YÖN VERECEK” 
Toplantının her iki sektörün geleceğine yön 

verme noktasında çok önemli olduğunu kaydeden 
BUTEXCOMP Proje Operasyon Koordinasyon Birimi 
Direktörü Prof. Dr. Mehmet Karahan, “Küme olu-
şumunda firmaların ortaklık programlarının oluş-
turulmasında, rol model ve tedarik zinciri çalışma-
larında tanı çalışması sonuçlarını kullanacağız. Özel-
likle tedarik zinciri, kümelenmenin doğru oluştu-
rulması açısından çok önemli. Tanı çalışması, küme 
oluşumu ve tedarik zinciri oluşumunda, firmalara 
sağlayacağımız hizmet ve eğitimler boyutunda aynı 
zamanda BUTEXCOMP’un faaliyetlerinin belirlen-
mesinde son derece faydalı çıktılar elde ettik” diye 
konuştu. 

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI NEDİR? 
Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 

mali iş birliği çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler 

Programı, yaklaşık 800 milyon avroluk bir bütçeyle 
projeleri destekleyen bir mali yardım progra-
mıdır. 2007 yılından bu yana yürütülmekte 
olan program, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 
sanayici, KOBİ ve girişimcilerin rekabet gücünü 
artırarak sosyal ve ekonomik kalkınmayı he-
deflemektedir. Program ve desteklenen pro-

jeler hakkında detaylı bilgiye rekabet-
cisektorler.sanayi.gov.tr adresin-
den ulaşabilir, programla ilgili 
sorularınızı rsp@sanayi.gov.tr 
adresine e-posta olarak iletebi-
lirsiniz. (Bülten)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu tarafından ha-
zırlanan Türkiye Elektronik Haber-
leşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri 
Raporu’nu değerlendirdi. Bu yılın 
üçüncü çeyreği itibarıyla BTK tara-
fından yetkilendirilen 464 şirketin 
840 yetki belgesi bulunduğunu be-
lirten Karaismailoğlu, “Sektörde faa-
liyet gösteren işletmecilerin üçüncü 
çeyrekte net satış gelirleri geçen 
yılın aynı dönemine göre yüzde 47 
artarak 35,1 milyar liraya yükseldi.” 
ifadesini kullandı. 

Karaismailoğlu, üçüncü çeyrek 
itibarıyla mobil abone sayısının 90,8 
milyona ulaştığına ve mobil abone 
yaygınlığının yüzde 107,2 seviye-
sinde olduğuna dikkati çekerek şu 
bilgileri verdi: “Mobil abonelerin 
83,4 milyonunun 4,5G aboneliğini 
tercih ettiğini, 4,5G hizmetinin top-
lam abonelerin yüzde 92’sini oluş-
turduğunu görüyoruz. Makineler 
arası iletişim (M2M) abone sayısı 
8,1 milyonu aştı. 2022 yılının üçüncü 
çeyreği itibarıyla taşınan toplam 
mobil numara sayısı 164,4 milyona 
yaklaştı. 2,4 milyon sabit hatta da 
numara taşıma işlemi gerçekleşti.”  

Karaismailoğlu, internet abone 
sayısında da artışın devam ettiğini 
belirterek şunları kaydetti: “72,6 
milyonu mobil olmak üzere toplam 
geniş bant internet abone sayısı 
91,4 milyona çıktı. Bir önceki çeyrek 
ile kıyaslandığında abone sayısı 
yüzde 2,1 civarında büyüme kay-
detti. En yüksek artış bir önceki 
döneme göre yaklaşık 2,5 milyon 
ile mobil internet abone sayısında 
yaşandı. Aynı dönemde 498 bin ki-
lometre fiber altyapıya ulaştık. Fiber 
internet abone sayısı da 5,5 milyona 
yükseldi. Sabit genişbant internet 
aboneleri aylık ortalama 243 gi-
gabyte, mobil genişbant internet 
aboneleri aylık ortalama 14,8 gi-
gabyte internet kullandı. Bir önceki 
üç aylık döneme göre 2022 yılı 
üçüncü çeyreğinde sabit genişbant 
internet abonelerinin aylık ortalama 
kullanımında yüzde 2,1 ve mobil 
genişbant internet abonelerinin 
aylık ortalama kullanımında ise 
yüzde 15,5 artış oldu.” (AA)

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş 
İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Hüseyin Bayram, “Frankfurt’ta dü-
zenlenecek olan Heimtextil Fuarı’na, sek-
törün çatı kuruluşu olarak Türkiye’den 315 
firma ile katılım sağlayacağız. Bu sayı bir 
rekor. Kiraladığımız 23 bin metrekarelik 
alanda Türk ev tekstili sektörünün gücünü 
ve büyüklüğünü tüm dünyaya göstereceğiz. 
Bu fuar sektör olarak 2023 hedefimiz olan 
5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşma-
mızda büyük bir araç olacak” dedi. Fuar 
hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş 
İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, He-
imtextil Fuarı’na bu yıl rekor bir sayı ile 
katılım sağlayacaklarını söyledi.  

Türk ev tekstili sektörünün 180 ülkeye 
yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdiğini, kg başı ihracat değerini 8 
doların üzerine çıkaran, tamamen yerli ve 
milli bir sektör olduğunu ifade eden TETSİAD 
Başkanı Bayram, “Ülke olarak Çin, Hindistan 
ve Pakistan’la birlikte dünyanın en büyük 
ev tekstili tedarikçilerindeniz. Bu alanda 
Avrupa’nın en büyüğüyüz ve dünyanın en 
büyük brode makine parkına sahibiz. Bugün 

dünyanın birçok ülkesinde Türk ev tekstili 
ürünleri Turkish Home Tekstil adıyla aranan 
bir marka haline geldi” dedi.  

Dünyanın en büyük iki ev tekstili fua-
rından biri olan HOMETEX’i İstanbul’da dü-
zenlediklerine dikkat çeken TETSİAD Başkanı 
Hasan Hüseyin Bayram şunları söyledi:  “Ağır 
geçen iki yıllık bir pandemi döneminin ar-
dından 2022’deki HOMETEX Fuarı’nda he-
deflerimizi aştık. Yerli ve yabancı 650’yi aşkın 
firmanın katıldığı fuara 5 günde 126 ülkeden 
170 bin ziyaretçi gelirken, 1,5 milyar dolarlık 
iş hacmine ulaştık. 16 – 20 Mayıs tarihleri 
arasında gerçekleştireceğimiz HOMETEX 

2023 Fuarı’nı inşallah Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. yıldönümüne yakışır bir 
şekilde, 2 milyar dolarlık iş hacmi, 250 bin 
ziyaretçi hedefiyle gerçekleştireceğiz.” 

“HEİMTEXTİL FUARI’NIN  
GÖZDESİ TÜRKİYE OLACAK” 
Türk ev tekstili sektörü olarak, Frankfurt’ta 

10 – 13 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 
olan Heimtextil Fuarı’nı, HOMETEX 2023 
hedeflerini yakalama açısından önemli bir 
basamak olarak gördüklerini ifade eden Başkan 
Hasan Hüseyin Bayram, “Heimtextil Fuarı’nı 
önemsiyoruz. TETSİAD olarak üyelerimizi 
bu fuara katılım konusunda teşvik ediyoruz. 

Vize işlemlerinden otel rezervasyonlarına, 
ulaşımdan rehber hizmetlerine kadar her ko-
nuda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Özellikle 
bürokratik konularda karşılaştıkları sorunları 
en hızlı şekilde çözüme kavuşturma noktasında 
yoğun bir çaba harcıyoruz” dedi.  

Bu yıl Türkiye’den 315 firma ile Heim-
textil Fuarı’na katılım sağlayacaklarını be-
lirten TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin 
Bayram “Pandemi nedeniyle 2021 yılında 
gerçekleştirilemeyen fuar, 21-24 Haziran 
2022 tarihleri arasında Summer Special 
ismi altında Techtextil ve Texprocess fuarları 
ile birlikte gerçekleştirildi. Bu fuara ülke-
mizden 97 firmamız katılmıştı. 2020’nin 
Ocak ayında gerçekleştirilen fuarda ise ül-
kemizi 304 firma ile temsil ettik. Bu yıl 
315 firmamız ile 23 bin metrekarelik alanda 
Türk ev tekstili sektörünün gücünü ve bü-
yüklüğünü tüm dünyaya göstereceğiz. Bu 
fuar sektör olarak 2023 hedefimiz olan 5 
milyar dolar ihracat rakamına ulaşmamızda 
ve yeni pazarlar bulmamızda önemli bir 
organizasyon olacak” şeklinde konuştu.  

Sektör olarak çok çeşitli ve zengin bir 
ürün yelpazesiyle fuara katılacaklarını ifade 
eden Bayram, “Sloganımız ‘Tekstil Değer-
lidir’. Geri dönüştürülebilir kumaşlardan 
çevresel etkiyi en aza indirgeyen kumaşlara, 
kendi kendine nefes alabilen dokumalardan 
tamamen organik kumaşlara, nano teknoloji 
ile üretilmiş ürünlerden bin bir çeşit renk 
ve tasarıma kadar her türlü ürünü dünyanın 
beğenisine sunacağız. Sürdürülebilir, dön-
güsel ve geleceğe yön verecek trend anlayı-
şımızla inanıyorum ki bu fuarın gözdesi 
Türkiye olacak” dedi. (Bülten)

Heimtextil Fuarı’na 
Türkiye’den rekor katılım  

Türk ev tekstili 
sektörü, 10 – 13 Ocak 

tarihleri arasında 
Almanya’nın 

Frankfurt şehrinde 
gerçekleştirilecek, 

dünyanın en büyük 
iki ev tekstili 

fuarından biri olan 
Heimtextil Fuarı’na 

çıkarma yapmaya 
hazırlanıyor. 

Karaismailoğlu: 
“Mobil abone sayısı 
90,8 milyona ulaştı”  

Mobilya sektörü ihracatla büyümeye devam ediyor
Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu 
Genel Başkanı Taklacı, mobilya 
sektörünün Kovid-19 salgını 
döneminde bile ihracatla 
büyüdüğünü belirterek, “Sektör 
bu yılın 11’inci ayı itibarıyla  
7,5 milyar dolarlık dış satım 
gerçekleştirdi.” dedi.

Bursa’da kompozit malzeme ve teknik 
tekstil sektörlerinin rekabetçiliğini 
artırma amacıyla KOBİ’lere yönelik 
uygulanan BUTEXCOMP Projesi’nin 
ilk faaliyetlerinin sonuçları, sektör 
temsilcileri ile paylaşıldı.

BUTEXCOMP ile dönüşüm hızlanıyor  
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ACAR İHRACAT İTHALAT TEKSTİL  
TİCARET VE SANAYİ A.Ş 
YÖNETİM KURULU’NDAN 

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 53708 Ticaret Sicil Numarasıyla kayıtlı ACAR İHRACAT İTHALAT 
TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş unvanlı şirketimizin 16.12.2022 tarihli 2021 yılı olağan genel 
kurul toplantısı Türk Ticaret Kanunun 420.maddesi gereğince ertelenmiş olup şirketimiz Yönetim Ku-
rulu’nun 16.12.2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden; şirketimizin ertelenen 2021 yılı Olağan 
Genel Kurul toplantısı 17/01/2023 Tarihinde saat 15:30’da şirketimizin merkez adresi olan Demirtaş 
Organize Sanayi Bölgesi Çiğdem 1 Sok.No:23 OSMANGAZİ / BURSA adresinde aşağıdaki gündem 
maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere gerçekleştirilecektir.  
Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantı-
sından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine 
hazır bulundurulacaktır. 
Toplantıya katılmanızı diler, katılamayacak iseniz aşağıda örneği sunulan noter onaylı  vekâletname 
ile kendinizi temsil ettirmenizi rica ederiz.  
GÜNDEM :  
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 
3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve kabulü 
4. Bağımsız Denetçi raporunun okunması, müzakeresi, tasdiki, 
5. Finansal  tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi. 
7. 2021 yılı faaliyet dönemi karı hakkında karar alınması. 
8. Bağımsız denetçi seçilmesi 
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi 
10. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 395-396’ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi. 
11. Kapanış. 
Saygılarımızla. 
VEKALETNAME 
Sahibi olduğum ….… toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ACAR İHRACAT İTHALAT TEKSTİL 
TİCARET VE SANAYİ A.Ş’nin 17/01/2023 tarihinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi Çiğ-
dem 1 Sok.No:23 OSMANGAZİ / BURSA adresinde saat 15:30’da yapılacak olan 2021 yılı olağan 
genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy 
kullanmaya ……’yı vekil tayin ettim. 
Vekâleti Veren  
Adı ve Soyadı:  
Adresi:  
Tarih ve İmza: 
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmekte olup vekaletnamenin noter tasdiksiz ol-
ması halinde vekaletname kabul edilmeyecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01756608

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhur-
başkanlığı Külliyesi’nde dün gerçekleşen Ka-
bine Toplantısı sonrası basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. “SMA Bilim Kurulunun 
ne zaman toplanacağına” ilişkin soru üzerine 
Koca, kurulu ocak ayı içinde toplamayı plan-
ladıklarını bildirdi. Kurulun ana gündem 
maddesinin tedavide kullanılan ilaçlara yö-
nelik son gelişmeler olacağını aktaran Koca, 
“Kurulda, ülkemizde henüz kullanılmayan 
ilaç ve tedavilerle bunların hangi hasta gu-
ruplarında kullanılabileceğine karar verile-
bilir. Bilim Kurulumuzun bu konuda alacağı 

kararı da kamuoyu ile paylaşacağız.” dedi. 
“Piyasada bulunamayan ilaçlarla” ilgili 

soru üzerine Koca, bu konuda geçen hafta 
önemli adımlar attıklarını belirterek, şunları 
kaydetti: “İlaçlar için kur güncellemesi ya-
pılarak Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca 
piyasada yeterli miktarda ilaç bulunana 
kadar bir süreliğine ilaçların ihracatını dur-
durduk. Bunun dışında sektörün tüm pay-
daşlarını topladık ve sorunu ele aldık. Tedarik 
sorunlarını değerlendirdik. Attığımız bu 
adımların öncesinde 950’ye yakın ilacın pi-
yasada olmadığını veya çok az olduğunu be-
lirlemiştik. Piyasada bulunan 7 bin kalem 
ilaç içinde az bulunan 950 ilacın, şu an 154’e 
kadar düştüğünü söyleyebilirim. Önümüzdeki 
3-4 hafta içinde normale döneceğini bekli-
yoruz. Antibiyotiklerle ilgili de genel bir 
talep artışı var. Mevsim kaynaklı hastalıkların 
artışı öngörülerek geçen yıla göre bazı anti-
biyotik çeşitlerinin üretiminde yüzde 29’luk 
bir artış gerçekleşti. Antibiyotik talebi ise 
bu oranın üzerinde gerçekleşti. Ancak önü-
müzdeki 3-4 hafta içinde üretimde daha 
önemli oranda artış olacak ve sıkıntının 
azaldığını hep birlikte göreceğiz.” (AA) 

Tarım ve Orman Bakanı 
Vahit Kirişci, hayvanlara çip 
takılması uygulamasında bir 
sorunun olmadığını, kimlik-
lendirme işleminin Bakanlığın 
il ve ilçe müdürlüklerinde ya-
pıldığını bildirdi. Kirişci, 
Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’ndeki kabine toplantısı son-
rasında gazetecilerin, sahipsiz 
hayvanlar ile evcil kedi, köpek 
ve gelinciklere mikroçip ta-
kılması uygulamasına ilişkin 
sorularını yanıtladı. Sahipsiz 
hayvanlar için yapılması plan-
lanan barınakların sorulması 
üzerine Kirişci, çalışmanın 
devam ettiğini, İstanbul’da 
39 ilçeye yazıyı gönderildiğini 
ve bu belediyelerin değerlen-
dirme sonrası dönüş yapaca-
ğını söyledi. 

Kirişci, İstanbul’da hem 
Anadolu hem de Avrupa Ya-
kası’nda barınakların yapıla-
cağı yerlerinin hazır olduğu 
bilgisini vererek, istenildiği 
takdirde belediyeler ve Valilik 
koordinasyonunda bu yerlerin 
verilebileceğini kaydetti. 
“Mikroçip bulunmadığı” id-
dialarına ilişkin bir soru üze-
rine Kirişci, “Çip krizi yok, 
kimliklendirme işlemini il ve 
ilçe müdürlüklerimiz yapıyor.” 
dedi. Bakan Kirişci, mikroçip 
uygulamasında sürenin uza-
tılıp uzatılmayacağına ilişkin 
de “Bakacağız, şu ana kadarki 
rakamlar ve genel gidişatına 
da bakarak onu değerlendi-
receğiz. 5 gün var, olabilir.” 
diye konuştu.  

(AA) 

Kirişci:  
“Mikroçip  
uygulamasında 
sorun yok” 

AK Parti Yerel Yönetimlerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Özhaseki bir dizi temasta bu-
lunmak için Aydın’a geldi. Özhaseki 
2 gün sürecek olan Aydın progra-
mının ilk gününde AK Parti Aydın 
İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada 
partililerle buluşan Özhaseki 21 
yıllık AK Parti hükümetinin icraat-
larını paylaştı. AK Parti’nin 21 yıldır 
tek başına iktidar olduğunu hatır-
latarak sözlerine başlayan AK Parti 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Özha-
seki, “Hepinizin bildiği gibi AK Parti 

2001 yılında kuruldu ve ilk girdiği 
seçimde de iktidar oldu. O günden 
bu yana geçen 21 yıldır da iktidarını 
sürdürüyor. İktidarlar elbette gelip 
geçici, yıllar sonra bizim dönemimiz 
ile ilgili yapılacak olan değerlendir-
melerde bize oy versin veya vermesin 
herkesin ‘Türkiye’de AK Parti devrim 
niteliğinde işler yaptı’ diyeceğine 
eminiz” dedi. 

AK Parti hükümetinin geçmiş 
Cumhuriyet tarihinde yapılanların 
birkaç misli icraat yaptığını sözlerine 
ekleyen Özhaseki, “ Özellikler icracı 
bakanlıkları düşündüğümüzde geç-
miş dönemlerle kıyasladığımız za-
man bizim yaptıklarımızın geçmiş 
Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan-
ların birkaç misli olduğunu net ola-
rak söyleyebiliriz. Geçmişte iş yapan 
ve hizmet eden hiç bir siyasetçiyi 
elbette zan altında bırakmıyoruz 
ama iddialı bir şekilde AK Parti ola-
rak bizim yaptıklarımızın her birinin 
yüzyıllık cumhuriyet tarihi boyunca 
en önemli yatırımlar olduğunu ve 
geçmişte yapılanların birkaç misli 
olduğunu da söylemekten geri dur-
muyoruz. Bunu elbette söyleyeceğiz, 
çünkü bu bizim hakkımız. Milli Eği-
tim Bakanlığımız bütçeden aslan 
payını alan bir bakanlığımız ve 275 
milyar TL’lik bir bütçeye sahip. Öğ-

retmen sayımız 526 binlerden 1 
milyon 276 bine çıktı. Derslik sayı-
larımız ve gençler için yaptığımız 
yatırımlar hep birkaç misline çıkmış 
durumda. Okul öncesi eğitim ile 
ilgili eskiden eğitime katılma yüzde 
20’lerde iken şimdi yüzde 95’lere 
çıktı. Üzerinde yaşadığımız bu coğ-
rafyada da güçlü olmak gerekiyor. 
Bunun için savunma sanayi de 
önemli. Eskiden iğne ve ipliğe muh-
taç olduğumuz ortamdan bugün 
İHA’larımızı, SİHA’larımızı, tankla-
rımızı ve helikopterlerimizi yapa-
bildiğimiz yere geldik. Savunma sa-
nayimizde şu an sürdürülen 750 
tane proje var. Savaşta kullandığımız 
araçların yüzde 80’i artık yerli. Es-
kiden olduğu gibi Avrupa ve Ame-
rika’nın gözüne bakıp da ‘bize lütfen 
şunu verin’ denilen dönem çok ge-
ride kaldı. Sanayi alanında 142 tane 
organize sanayi, 25 tane endüstri 
bölgesi açıp binlerde fabrika yaptık. 
Cumhuriyet tarihi boyunca ilk defa 
kendi elektrikli aracımızı üretir hale 
geldik. Sağlık alanında da güzel işler 
gerçekleştirildi. Bizler zamanında 
gecenin 3’ünde 5’inde hastane kuy-
ruklarına girerek sıra almaya çalışan, 
eczanelerden ilaç alabilmek için kuy-
rukta bekleyen insanlardık. Şimdi 
çok şükür 20 tane şehir hastanesi 

ile herkesin rahatça sağlık hizmeti 
alabildiği bir dönemdeyiz. 13 tane-
sinin de inşası devam ediyor. Ulaş-
tırmada tüm Türkiye’de 6 bin kilo-
metre bölünmüş yol sayısını 30 bin 
kilometreye yaklaşan bir yol ağına 
sahibiz. Hava alanı sayımız 26’dan 
57’ye çıktı. AK Parti hükümeti dö-
neminde onca krize rağmen, dün-
yanın yaşamış olduğu birçok sıkın-
tıya rağmen ortalama büyüme yüzde 
6’larda. Yatırımı teşvik ederek is-
tihdam sağlıyoruz ve yıllık 1 milyon 
civarında bir istihdam oluşturuyo-
ruz. İhracatımız da 253 milyar doları 
buldu. Türkiye büyüyor, Türkiye 
güçleniyor. Bundan da bizler de 
mutluluk duyuyoruz. İleride inşallah 
bizim dönemimiz yatırımların ve 
hizmetlerin zirve yaptığı bir dönem 
olarak tarihe geçecek diye düşünü-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

Ziyaret sonunda AK Parti Aydın 
İl Başkanı Ömer Özmen tarafından 
AK Parti Yerel Yönetimlerden So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Özhaseki’ye çeşitli hediyelerin 
bulunduğu sepet takdim edilirken 
ziyarette; AK Parti Aydın milletve-
killeri, AK Partili belediye başkanları 
il yöneticileri ve partililer hazır bu-
lundu.  

(İHA)

Bakan Koca: “İlaç tedarikinin 
normale döneceğini bekliyoruz”  

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
ilaç tedarikine ilişkin, “Piyasada 
bulunan 7 bin kalem ilaç içinde 
az bulunan 950 ilacın, şu an 
154’e kadar düştüğünü 
söyleyebilirim. Önümüzdeki  
3-4 hafta içinde normale 
döneceğini bekliyoruz.” dedi. 

“AK Parti 
Türkiye’de  
devrim  
niteliğinde  
işler yaptı” 

“AK Parti 
Türkiye’de  
devrim  
niteliğinde  
işler yaptı” 

AK Parti Yerel 
Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan 
Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki AK Parti 
Aydın İl Başkanlığı’nda 
yaptığı konuşmada,  
“AK Parti Türkiye’de 
devrim niteliğinde  
işler yaptı” dedi.



Erzurum’un yanı sıra sorumluluk alanlarındaki 
Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Kars, 
Rize ve Artvin’de görev yapan SAK timleri, sel 
ve çığ olaylarının yanı sıra debisi yüksek akarsu, 
baraj, gölet ve su birikintilerinde kaybolan kişiler 
ile buralara atılan suç unsurlarının bulunmasında 
görev alıyor. Özel silah, teçhizatlarla üstün fizik 
ve yetenek gerektiren operasyonlara da katılan 
komandolar, kışın buz kırılması sonucu suda 
kaybolma ve çığ düşmesi gibi yaşanabilecek va-
kalara müdahale için özel eğitimden geçiriliyor. 
SAK timleri, dondurucu soğukta, zorlu arazi ve 
hava koşullarına karşı “daima hazır” olmak için 
düzenli olarak yaptıkları tatbikatlar kapsamında, 
bu kez Palandöken Dağı eteklerindeki 2700 ra-
kımda bulunan, buzla kaplı, 22 metre derinli-

ğindeki gölete dalış yaptı. 
SENARYO GEREĞİ, BUZLA KAPLI  
GÖLETE DÜŞEN KAYAKÇIYI ARADILAR 
Senaryo kapsamında bir turistin kayak ya-

parken buz tutan zeminden gölete düştüğü ih-
barını alan jandarma, kısa sürede olay yerine 
gelerek geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra 
durumu SAK timlerine bildirdi. Olay yerine gelen 
dalgıçlar, turiste ulaşmak için ilk olarak buzla 
kaplı gölde keşif yaptı ve kayakçının düştüğü 
alanda güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir du-
rumda acil giriş ve çıkış yapabilecekleri noktalar 
oluşturmak için kazma ve kürekle geniş halka 
şeklinde buzu kıran timler, eşleştikleri arkadaş-
larıyla ikişerli halde farklı bölgelerden yüzeyi 
buzla kaplı gölete daldı. 

Su altında yaklaşık 41 metrekarelik alanda 
yaklaşık 20 dakika boyunca arama-tarama yapan 
dalgıçlar, senaryo gereği zeminde buldukları 
cesedi yüzeye çıkardı. Timlerin dondurucu soğukta 
başarıyla tamamladığı tatbikat, gerçeği aratmadı. 
SAK komandoları, “Eskimo usulü” balık avcılığının 
yaygın yapıldığı Doğu Anadolu’da buz kırılması 
sonucu yaşanabilecek kayıp vakalarına en hızlı 
şekilde ulaşmayı amaçlıyor. (AA)

Gündem 728 Aralık 2022 Çarşamba

M.A.C.İPLİK KUMAŞ TEKSTİL  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
YÖNETİM KURULU’NDAN 

Genel Kurul Toplantısına Davet;
Bursa Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 80201 Ticaret Sicil Numarasıyla kayıtlı M.A.C.İPLİK KUMAŞ TEKS-
TİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş unvanlı şirketimizin 16.12.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel  Kurul 
Toplantısı Türk Ticaret Kanunun 420.maddesi gereğince ertelenmiş olup şirketimiz Yönetim Kuru-
lu’nun 16.12.2022 tarihinde almış olduğu karara istinaden; şirketimizin ertelenen 2021 yılı Olağan 
Genel Kurul toplantısı 17/01/2023 Tarihinde saat 16:00’da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 1 
Sok.No:23 OSMANGAZİ / BURSA adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağla-
mak üzere gerçekleştirilecektir.  
Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantı-
sından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine 
hazır bulundurulacaktır. 
Toplantıya katılmanızı diler, katılamayacak iseniz aşağıda örneği sunulan noter onaylı vekâletname ile 
kendinizi temsil ettirmenizi rica ederiz.  
GÜNDEM :  
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. 
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi. 
3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi ve kabulü 
4. Finansal  tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki. 
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi. 
6. 2021 yılı faaliyet dönemi karı hakkında karar alınması. 
7. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi 
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.nun 395-396’ncı maddelerinde yazılı hususlar hakkında izin verilmesi. 
9. Kapanış 
Saygılarımızla. 
VEKALETNAME 
Sahibi olduğum ….…………….. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak M.A.C.İPLİK KUMAŞ 
TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’nin 17/01/2023 tarihinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi 
Bölgesi Çiğdem 1 Sok.No:23 OSMANGAZİ / BURSA adresinde saat 16:00’da yapılacak olan 2021 
yılı olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlan-
ması için oy kullanmaya …………………………’yı vekil tayin ettim. 
Vekâleti Veren  
Adı ve Soyadı:  
Adresi:  
Tarih ve İmza: 
Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmekte olup, vekaletnamenin noter tasdiksiz ol-
ması halinde vekaletname kabul edilmeyecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01756792

Arnavutluk’tan Türkiye’ye 
iade edilmesi kararı verilen kripto 
para borsası Thodex’in kurucusu 
Faruk Fatih Özer’in, bu karara 
itirazına ilişkin temyiz duruşması 
30 Aralık’a ertelendi. Hakim Val-
bon Çekrezi yönetimindeki du-
ruşmaya katılmayan Özer, avu-
katı tarafından temsil edildi. Ha-
kim Çekrezi, savunma tarafının 
avukatının, Çekrezi’nin dava sü-
recinden uzaklaştırılmasını talep 
etmesi nedeniyle duruşmayı 30 
Aralık’a erteledi. Mahkemenin, 
bu talebi görüşeceği ifade edildi. 
Avukat, hakim Çekrezi’nin dava 
sürecinden uzaklaştırılmak is-
tenmesinin nedeninin, Özer da-
vasına ilişkin Türk medyasında 
yayımlanan bazı materyallerin 
tercüme edilmesine yönelik ta-
lebin mahkemece kabul edilme-
mesi olduğunu savunuyor. 
Özer’in avukatı, bu sebeple hakim 
Çekrezi’nin dava sürecinden uzak-
laştırılmasını talep ediyor. 

Elbasan Asliye Mahkemesi, 
17 Kasım’daki duruşmada, El-
basan Savcılığının “Özer’in Tür-
kiye’ye iade edilmesine izin ve-
rilmesi” yönündeki talebinin ka-
bul edildiğini bildirmişti. Özer 
ise 7 Aralık’ta bu kararı temyize 
götürmüştü. Bu karara ilişkin 
Dıraç Temyiz Mahkemesindeki 
duruşma, 16 ve 20 Aralık’ta gö-
rülmüştü. 

Kırmızı bültenle aranan Özer, 
30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta ya-
kalanmıştı. Elbasan Asliye Mah-
kemesinin, 2 Eylül’de Özer’in tu-
tukluluğunun devamına yönelik 
verdiği karar da 14 Eylül’de 
Özer’in avukatlarınca temyize 
götürülmüştü. Dıraç Temyiz Mah-
kemesi de 20 Eylül’de Özer’in 
tutukluluğuna yönelik kararı ona-
mıştı. İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Arnavutluk’taki mahkeme 
sürecinin ardından Özer’in Tür-
kiye’ye iade edileceğini açıkla-
mıştı. (AA)

Thodex’in  
kurucusu Özer’in 
iade davası  
ertelendi  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 
hazırlanan iddianamede, sanık Uğur De-
mirok’un FETÖ/PDY silahlı terör örgütü 
ile ilk temasının 1997 yılında Elazığ’da 
örgüt kontrolünde faaliyet gösteren EFEM 
(FEM) dershanesine kayıt olmasıyla başladığı 
anlatıldı. Sanığın 1999 yılında İstanbul Üni-
versitesini kazanmasını müteakip İstanbul’da 
FETÖ/PDY kontrolündeki Özel Aytimur 
Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurduna 
yerleştirildiği ve örgüt içerisinde “Orhan” 
kod adını kullandığı ifade edilen iddianamede, 
sanığın 2002-2003 yıllarında “ev abiliği”, 
2004-2005 yıllarında Bölge Talebe Mesulü, 
2011 yılına kadar lise talebelerinden sorumlu 
Bahçelievler Bölgesi Büyük Bölge Talebe 
Mesulü olarak görev yaptığı vurgulandı. 

İddianamede, sanığın 2011 yılından 
sonra esnafa “sohbet” adı altında örgütsel 
toplantılar yapmaya başladığı, FETÖ/PDY 
silahlı terör örgütü yapılanması içinde 2002 
yılında “ev abiliği” yaptığı dönemde, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli hava 

pilot kurmay yüzbaşı rütbesindeyken ihraç 
edilen A.E. ve Kara Kuvvetleri Komutanlı-
ğında görevli yüzbaşı rütbesindeyken ihraç 
edilen A.B. ile iki sene ilgilendiği kaydedildi. 

EMNİYETİN MAHREM  
YAPILANMASINDA SORUMLU  
DÜZEYDE YER ALDI 
Sanığın, FETÖ içinde “hijyen evleri” 

şeklinde adlandırılan ve “mahrem birimlere/ 
sözleşmeli subaylığa” yönlendirmelerin ya-
pıldığı bir evde 2005 yılı itibarıyla kalarak 
Jandarma Sözleşmeli Subaylık sınavlarına 
girdiği ancak elendiği bildirilen iddianamede, 
sanığın 2011-2015 yılları arasında “esnaf 
abiliği” yaptığı anlatıldı. İddianamede, sanığın 
örgütün emniyet mahrem yapılanmasına 
Kasım 2015 itibarıyla dahil olduğu, söz ko-
nusu yapılanma içinde ilk olarak müdür 
seviyesinde faaliyet gösteren “Osman” kod 

adlı E.T, sonrasında ise “İrfan/Arif” kod 
adlı M. T’ye bağlı müdür yardımcısı statü-
sünde faaliyet yürüttüğü belirtildi. 

Sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü 
içerisinde 1990’lı yılların sonundan itibaren 
2016 yılına kadar aktif olarak yer aldığı, 
örgüt içerisinde farklı ve çok sayıda görevi 
yerine getirdiği, ByLock ve Eagle program-
larını kullandığı anlatılan iddianamede, 
örgüt içerisinde kod isim kullanan sanığın 
emniyet mahrem yapılanması içerisinde 
sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu ak-
tarıldı. İddianamede sanığın örgüt adına 
sorumlu olarak bulunduğu şahıslardan him-
met topladığı, süreklilik ve etkinlik arz 
edecek şekilde örgütün hiyerarşik yapısı 
içerisinde yer aldığı vurgulandı. Sanık hak-
kında yapılan teşhislere de yer verilen id-
dianamede, bu ifadelerde sanığın örgüt 
okullarında yaz dönemlerinde yapılan kamp 

organizasyonlarını organize ettiği, beğendiği 
biriyle resmi nikah kıyan bir şahsı ise azar-
layıp örgüte ihanetle suçladığı aktarıldı. 

ANKESÖRLÜ GÖRÜŞME İTİRAFI 
Sanığın soruşturma aşamasındaki sa-

vunmasını etkin pişmanlık hükümlerinden 
faydalanma talebiyle verdiği belirtilen id-
dianamede, sanığın örgüte katılım sürecini 
ve sorumlu statüsüne geçene kadarki za-
manda kendisinden sorumlu olan örgüt 
üyelerinin isimlerini verdiği kaydedildi. İd-
dianamede sanığın ifadesinde askeri okul 
öğrencileri tarafından büfelerden ve anke-
sörlü telefonlardan arandığı gibi, kendisinin 
de bazı kişileri bu yöntemle aradığını, so-
rumlu olduğu örgüt evlerinden rapor toplayıp 
bunu üstlerine ilettiği anlattığı belirtilerek, 
2016 yılı Ağustos ayında ailesiyle birlikte 
Azerbaycan’a gidip medikal işi kurduğunu 
söyleyen Demirok’un, tutuklandığı tarihe 
kadar bu işe devam ettiğini söylediği ifade 
edildi. Sanığın 81 kişiyi teşhis ettiği, bu şa-
hıslardan 69’u hakkında aynı suçtan işlem 
kaydının bulunduğu ve ilgili dosyalara teşhis 
evraklarının bir örneğinin gönderildiğine 
vurgu yapılan iddianamede, geriye kalan 
12 kişi ile ilgili olarak ise ihbar ve soruşturma 
işlemlerine başlanıldığı kaydedildi. 

NİSAN AYINDA HAKİM  
KARŞISINA ÇIKACAK 
Sanık Uğur Demirok hakkında “silahlı 

terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 
yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması 
istenen iddianamede sanıkla ilgili ayrıca “etkin 
pişmanlık” hükümlerinin uygulanması talep 
edildi. Başsavcılık tarafından onaylanan id-
dianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edildi. Demirok’un yargı-
lanmasına 27 Nisan 2023’te başlanacak. (AA)

MİT’in yakaladığı FETÖ’cü 
Uğur Demirok’a dava açıldı 
Milli İstihbarat Teşkilatı 
(MİT) Başkanlığınca yurt 
dışında yakalanarak 
Türkiye’ye getirilen 
FETÖ mensubu Uğur 
Demirok hakkında, 
“silahlı terör örgütüne 
üye olmak” suçundan  
15 yıla kadar hapis 
istemiyle dava açıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 
dün teröristlerin maket uçakla ger-
çekleştirdiği saldırı sonucu 
Piyade Sözleşmeli Er Hü-
seyin Korkmaz (21) 
şehit oldu. Şehit 
Korkmaz’ın cenaze-
si, askeri uçakla 
memleketi Gazian-
tep’e getirildi. Havali-
manında düzenlenen tö-
renin ardından baba ocağına 
getirilen Şehit Korkmaz, öğle nama-
zının ardından kılınan cenaze namazı 

sonrasında gözyaşlarıyla son yolculu-
ğuna uğurlandı. Şehit Hüseyin 

Korkmaz’ın 6 kardeşin 
en büyüğü oldu-

ğunu öğrenildi. 
Törende baba 
Ali Korkmaz 
şehit oğlunun 
askeri parka-

sını elinden hiç 
bırakmadı. 
Şehit Korkmaz’ın 

cenaze törenine Gaziantep Valisi 
Davut Gül, 5’inci Zırhlı Tugay Komu-

tanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hi-
dayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Emre Başbuğ, AK Parti Ga-
ziantep milletvekilleri Derya Bakbak, 
Müslüm Yüksel, Mehmet Erdoğan, 
Mehmet Sait Kiracoğlu, MHP Gazi-
antep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, 
ilçe belediye başkanları, kurum mü-
dürleri, şehidin annesi Fadile ve babası 
Ali Korkmaz, kardeşleri ve yakınları 
ile askerler katıldı. Şehidin cenazesi, 
Örenli Mahallesi’ndeki aile mezarlı-
ğında toprağa verildi. (İHA)

Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı 
TSK’nın Irak’ın 

kuzeyinde yürüttüğü 
Pençe-Kilit Operasyonu 
bölgesinde teröristlerin 

maket uçakla saldırısı 
sonucu şehit olan Piyade 

Sözleşmeli Er Hüseyin 
Korkmaz, memleketi 

Gaziantep’te 
düzenlenen törenle son 
yolculuğuna uğurlandı.

Komandolar kışa zorlu 
eğitimlerle hazırlanıyor 
Erzurum Jandarma Komutanlığına 
bağlı komandolardan oluşan  
Sualtı Arama Kurtarma (SAK) 
timleri, kışın yaşanabilecek  
kayıp vakalarına karşı zorlu 
eğitimlerle hazırlık yapıyor.
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Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2676

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

Yıldırım Belediyesi Ulaşım Hiz-
metleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı 
çalışmalar sonucunda genişletilen 
ve açılan yeni yollar ulaşımı rahat-
latırken, ilçenin değerine değer ka-
tıyor. Belediye ekiplerinin yoğun ça-
lışmaları neticesinde; 2019’dan bu 
yana 8 bin 277 metre yeni yol Yıldı-
rım’a kazandırılırken, 2022 yılında 
bin 841 metre yeni yol açıldı. İlçeyi 
geleceğe taşıyacak yeni imar yollarıyla 
ilgili çalışmalarının yanı sıra, mevcut 
yolların bakım ve asfaltlama işlerini 
yaparak kentin ihtiyacını giderirken 
estetiğini de koruyan Yıldırım Bele-
diyesi’nin2022 yılında asfalt yama 
ve kaplama miktarı 60 bin 579 tona 
ulaşırken, aynı dönemde Yıldırım’ın 
cadde ve sokaklarında uygulanan 
parke alanı 90 bin metrekare, bordür 
ise 34 bin 750 metre oldu. 

“YILDIRIM’I GELECEĞE  
TAŞIYORUZ” 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 

Yılmaz, Yıldırım’da şehir estetiğine 
uygun düzenlemeler gerçekleştirirken 

sokak ve caddelerin modern kimliğe 
bürünmesi için birçok uygulamayı 
hayata geçirdiklerini söyledi. Hizmet 
alanının genişlemesi ile birlikte ta-
leplerinde çoğaldığını dile getiren 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yıl-
maz, “İhtiyaçları karşılayacak yeni 
yollarla ve ilçede gerçekleştirdiğimiz 
bakım çalışmalarıyla Yıldırım’ı ula-
şımda nefes alan şehir konuma ge-
tiriyoruz. İlçemiz en hızlı büyüyen 

ilçeler arasında. Yıldırım Belediyesi 
olarak, şehrimizin ulaşım ağına yeni 
imar yolları ekleyerek trafik soru-
nunun önüne geçiyor vatandaşları-
mızın günlük hayatını kolaylaştırı-
yoruz. Yıldırım’ı geleceğe taşımak 
bizim görevimiz. Bu sebeple açtığımız 
yeni imar yolları ile ilçemizin gelişi-
mine büyük katkı sunuyoruz. Öte 
yandan hemşehrilerimizin yaşamını 
olumsuz yönde etkilememek için yol 

bakım ve asfalt çalışmalarını da ara-
lıksız sürdürüyoruz. Kullandığımız 
asfaltı kendi tesislerimizde üreterek 
önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. 
Bu tesiste ürettiğimiz asfaltın ihtiyaç 
fazlasını ise başka belediyelere satarak 
gelir elde ediyoruz.Tüm imkânları-
mızı seferber ederek çalışmalarımızı 
en kısa sürede tamamlamaya gayret 
ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

(İHA)

Yıldırım’da yol hamlesi 
devam ediyor

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ihlalli 
otoyol geçişine ilişkin icra takibine iti-
razın durdurulması istemli davanın 
arabuluculuğa başvurulmadığı için red-
dedilmesini, tüketici ilişkisinin bulun-
duğu uyuşmazlıklarda arabuluculuk 
şartının bulunmadığı gerekçesiyle ka-
nun yararına bozdu. 

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında 
yer alan karara göre, bir sürücü, 2019’da 
işletmesi bir şirkette olan otoyoldan 
ihlalli geçiş yaptı. Bunun üzerine şirket, 
geçiş ücreti ve bu ücretin 4 katı tuta-
rındaki cezanın tahsili için Bursa 19. 
İcra Müdürlüğü üzerinden icra takibi 
başlattı. Sürücünün icra takibine itirazı 
üzerine takibin durdurulmasına karar 
verildi. Daha sonra şirket, sürücünün 
itirazının iptali ve takibin devamı için 
dava açtı. Davaya bakan Bursa 5. Tü-
ketici Mahkemesi, davalı sürücüye 
tebligat yapmaksızın, dava açılmadan 
önce arabulucuya başvurulmadığı ge-
rekçesiyle davanın reddine karar verdi. 
Adalet Bakanlığının kanun yararına 
bozma istemi üzerine dosyayı inceleyen 
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, sonuca 
etkili olmamak üzere mahkeme kara-
rının bozulmasına hükmetti. Dairenin 
kararında, dava konusu uyuşmazlığın, 
açılan davanın ticari dava olarak kabul 
edilip edilmeyeceğine ilişkin olduğu 
ifade edildi. Davacının otoyolu işleten 
şirket, davalının ise bu yolu kullanan 
araç sahibi olduğuna işaret edilen ka-
rarda, taraflar arasındaki ilişkinin “tü-
ketici ilişkisi” olduğu vurgulandı. Tü-
ketici ilişkisinin bulunduğu uyuşmaz-
lıklarda arabuluculuğa gidilme zorun-
luluğu bulunmadığı aktarılan kararda, 
şu tespitlere yer verildi: “Taraflar ara-
sındaki hukuki ilişki, tüketici ilişkisi 
olup, uyuşmazlık ticari dava niteliğinde 
olmadığından dava şartı olarak ara-
buluculuğa gidilmesinin bir dava şartı 
olmadığına, bu tür davalar ticari dava 
olarak kabul edilemeyeceğinden somut 
talepte itirazın iptali davasını zorunlu 
arabuluculuk dava şartına tabi olup 
olmadığı hususunda ayrıca bir değer-
lendirme yapılmasına yer olmadığına 
karar vermek gerekmiştir.” (İHA)

BUÜ Dijital Dönüşüm, Eğitim, Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi (DİJİMER) 
tarafından Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin 
açılışında konuşan BUÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ilk kez böylesine 
bir fuarı düzenledikleri için mutluluk 
duyduklarını söyledi. Organizasyonun 
gelenekselleşmesini hedeflediklerini vur-
gulayan Kılavuz, “Burada sektörün öncü 
kuruluşları yer alıyor. Geliştirdikleri 
teknolojileri bizlerle ve Bursa 
kamuoyuyla paylaşıyor-
lar. Üniversitemiz 
bünyesinde de diji-
tal teknolojiler ala-
nında yürütülen 
çalışmalar ve top-
luluklarımızın ge-
liştirdiği projeler ka-
tılımcıların beğenisine 
sunuluyor.”dedi. Dijital dö-
nüşümün yaklaşık 5-6 yıl önce 
Türkiye gündemine girmeye başladığını 
aktaran Kılavuz, “Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi’nin kurulması da 
bu işlere öncülük etti. Üniversite olarak 
1,5 yıldır bu kurumla ciddi ilişkiler kurduk. 
İki kez üst düzey buluşma gerçekleştirdik. 
Gazi Üniversitesi ile yürüttükleri ‘Türk 
Beyin’ projesine bizi de dahil ettiler. 
Dünya artık yavaş yavaş dijitalleşmeye 
devam ediyor. Özellikle gençler zaten 
çoktan dijital dünyanın içine girdi. Bizler 
de geç kalmamak adına bir sorumluluk 
üstlenerek Dijimer’i kurduk. Henüz bir 
yıl dolmamasına rağmen çok güzel pro-
jelere imza atıldı.” diye konuştu. Dijital 
dönüşümün sosyal hayat ve toplumla 
ilişkilerini sağlamak adına tam iki yıl 
önce disiplinler arası yüksek lisans ve 
doktora programlarının hazırlanması için 
çalışmalara başladıklarını belirten Kılavuz, 

“Bilim, insan ve toplum için yapılır. Tek-
nolojinin ürettiği dijital yapıyı topluma 
uygulayacak olan sosyal bilimlerdir. Farklı 
birçok disiplin ile teknolojiyi birlikte ele 
almak mümkündür. İnşallah YÖK Baş-
kanlığımızın yeni dönüşüm sürecinde 
bu anlayış ön plana çıkarılacak ve üni-
versitelerin sunduğu dijital dönüşüm ve 
sosyal bilimler çalışmaları destek göre-
cektir.” açıklamasında bulundu. DİJİMER 
Müdürü Prof. Dr. Kurtuluş Kaymaz da 
fuar kapsamında önemli sektör temsil-
cilerini ağırladıklarını ve burada sergilenen 
teknolojilerin öğrencilere gelişim alanı 
sunacağını vurguladı. Karşılıklı bilgi ve 
proje alışverişlerinin gerçekleştirileceğine 
işaret eden Kaymaz, “Bu anlamda son 
derece verimli bir fuar geçireceğiz. Stantları 

ziyaret edecek öğrenciler, kendi 
projelerini firma yetki-

lilerine sunma im-
kanı bulacak. Fir-

malar da kendi 
projeleriyle il-
gilenen öğren-
cilerle bire bir 

diyalog kurabi-
lecek. Bu fuar adı-

na belki de en bü-
yük kazanım olacak.” 

dedi. Kaymaz, daha sonra 
kurum olarak hayata geçirdikleri projeler 
hakkında bilgiler verdi. Açılış konuşma-
larının ardından panel ve oturumlara 
geçildi. İki gün sürecek organizasyonun 
ilk oturumuna Bosch Üretim ve Endüstri 
4.0 Teknolojileri Direktörü Yıldırım Arslan, 
Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Ahmet Özkayan ve Cadem Dijital Genel 
Müdürü Nedret Kademli konuşmacı ola-
rak katıldı. Prof. Dr. Çağatan Taşkın mo-
deratörlüğündeki ikinci oturumunda ise 
Tofaş Dijital Dönüşüm ve Satış Değer 
Akışı Yöneticisi Altay Kermooğlu, Mert 
Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı İlker 
Özdemir ile Bursa Model Fabrika Koor-
dinatörü Birol Aksel yer aldı. Fuar kap-
samında fuaye alanında 30 firma doğ-
rudan ürettiği, iş süreçlerinde kullandığı 
veya tedarik ettiği teknolojik ürünleri zi-
yaretçilerle paylaştı. (AA)

BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Binası’nda 
gerçekleştirilen etkinliğe BUÜ Rektörü Prof. 
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Coğrafya Bölü-
münde görev yapan akademisyenler, uzman 
konuklar ve çok sayıda öğrenci katıldı. 
Programda kısa bir açılış konuşması yapan 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 
öğrenci mevcudiyeti itibariyle Türkiye’nin 
en kalabalık üniversitesi olduklarını söyledi. 
Bu çerçevede daha fazla büyümek yerine, 
kaliteye önem veren ve tercih edilen bir 
kurum haline gelmesi için çalışmalar yap-
tıklarını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz; “Önceki hafta YÖK Akreditasyon 
Kurulu tarafından bir denetim geçirdik. 
İnşallah başarılı olacak ve akredite edilen 
üniversiteler arasında yer alacağız. Program 
akreditasyonu konusunda da çalışmalarımız 
devam ediyor. Kendisini ispatlayan fakülte, 
bölüm ve programlarımızın sayısı her geçen 
gün artmaya devam ediyor. Nihayetinde 
üniversitemizin kalite, eğitim-öğretim, bi-
limsel ve akademik anlamda niteliğinin 
yükseltilmesi yönünde projeler üretiyoruz. 
Ağırlığımızı bu konulara verdik. Araştırma 
Üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Tari-
himizde ilk defa 1004 Projesi doğrultusunda 
Mükemmeliyet Merkezi kurulması yönünde 
destek almayı başardık. Ciddi bir atılım içe-
risindeyiz. Çok daha başarılı projeler için 
enerjimizi yüksek tutmaya devam ediyoruz” 
şeklinde konuştu. 

“GÜÇLÜ BİR COĞRAFYA  
BÖLÜMÜNE SAHİBİZ” 
Coğrafya Bölümü’nün henüz yeni ku-

rulduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. Ah-
met Saim Kılavuz, 6 yıldır faaliyet gösteren 
bölümün 2 dönem mezun verdiğini açıkladı. 
Kısa süre içerisinde bölümdeki akademisyen 

kadrosunun tamamlandığını ve eğitim-öğ-
retim faaliyetlerinin başlatıldığını vurgulayan 
Kılavuz; “Bölümümüzde doktora ve yüksek 
lisans çalışmalarının da önünü açtık. İnşallah 
bu gelişmeler doğrultusunda gerek fakül-
temiz, gerek bölümlerimiz gerekse de tüm 
programlarımız istenilen ivmeyi yakalayacak 
ve Türkiye genelinde örnek gösterilecek 
projelere imza atacaktır. Bugün yapılan 
Coğrafi Bilgi Sistemleri programı da bu faa-
liyetler çerçevesinde örnek gösterilecek bir 
çalışma olmuştur. Emeği geçen herkese 
tebrik ediyor, katılımcılara ve kıymetli ko-
nuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

İLK CBS GÜNÜ PROGRAMINA  
ÖNEMLİ KATILIMCILAR 
Etkinliğin Düzenleme Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Hasan Özdemir ise bölüm olarak 2 
dönem lisans mezunu verdiklerini, yüksek 
lisans ve doktora programları açarak bilimsel 
araştırmanın yanı sıra akademik anlamda 
da coğrafyanın öğretilmesine katkılar sun-
duklarını belirtti. Bölüm bünyesindeki eği-
tim-öğretim faaliyetlerinde yoğun coğrafi 
bilgi sistemleri ve ilişkili derslerin verildiğini 
aktaran Prof. Dr. Hasan Özdemir; “Bu an-
lamda Dünya CBS Günü etkinliklerine bir 
katkımız olması adına böyle bir programı 
organize etmeye karar verdik. İlk etkinliğimiz 
olması sebebiyle çağrılı konuşmacılara yer 
vermeyi uygun gördük. Programa katılan 
ve bizlere destek veren herkese teşekkür 
ediyoruz” diye konuştu. Açılış konuşmalarının 
ardından oturumlara geçildi. Oturumlarda 
Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev 
yapan alanında uzman akademisyenler yer 
aldı. Konuklar, Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne 
ait dünyada ve Türkiye’de yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgi paylaşımında bulundu. (İHA)

Vatandaşların konforlu 
bir yaşam sürdürmesi 

için hizmet üreten 
Yıldırım Belediyesi’nin 

‘Yol hamlesi’ hızla 
devam ediyor.

“Dijital Dönüşüm Teknolojileri 
Fuarı 2022” başladı
Bursa Uludağ 
Üniversitesinin (BUÜ) ilk 
kez düzenlediği “Dijital 
Dönüşüm Teknolojileri 
Fuarı 2022” başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 
Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya 
Bölümü, Dünya Coğrafi Bilgi 
Sistemleri (CBS) Günü sebebiyle 
özel bir programa imza attı. 
Alanında Türkiye’nin önde gelen 
coğrafyacı akademisyenlerinin 
katıldığı etkinlikte güncel 
çalışmalar, akademik ve bilimsel 
faaliyetler ele alındı.

BUÜ’den Dünya Coğrafi Bilgi 
Sistemleri Günü’ne özel etkinlik

Yargıtay’dan 
ihlalli otoyol 
geçişi kararı

Tarihi proje  
önündeki bir 
engel daha kalktı

Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı 
Meydanı Projesi’nde otopark yapı-
lacak alandaki içme suyu hattının 
deplasesi, BUSKİ ekipleri tarafından 
hedeflenenden 8 saat daha az za-
manda tamamlandı. BUSKİ’nin hum-
malı çalışmasıyla tarihi proje önün-
deki bir engel daha ortadan kaldırıl-
mış oldu. Osmanlı’nın ilk başkenti 
olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya 
başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten 
ve çarşıların oluşumuyla gelişimini 
tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi eski ihtişamına kavuşuyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
tarafından da desteklenen projesi, 
bölgeye yapılacak katlı otoparkla de-
vam ediyor. Katlı otoparkın inşa edi-
leceği yerin 3 metre altından içme 
suyu hattının geçiyor olması nede-
niyle, devreye BUSKİ ekipleri girdi. 
Hattın deplasesi için yapılacak su 
kesintisinin Osmangazi ve Yıldırım 
ilçelerinde toplam 28 mahalleyi et-
kileyecek olması sebebiyle, BUSKİ 
ekiplerinin zamanla yarışı Cumar-
tesi’yi Pazar’a bağlayan gece yarısı 
başladı. Yaklaşık 40 kişi ile ara ver-
meksizin çalışan ekipler, bin 200’lük 
çelik içme suyu hattını otopark ala-
nının dışına yönlendirdi. BUSKİ ekip-
lerinin özverili çalışmaları sayesinde, 
otopark inşaatı önündeki engel de 
ortadan kaldırılmış oldu. Çalışma 
için 24 saatlik su kesintisi planla-
nırken, ekiplerin gayreti ile faaliyet 
planlanandan 8 saat önce tamam-
landı ve pazar günü saat 16.00 iti-
bariyle kesintiden etkilenen bölgelere 
su tekrar verilmeye başlandı. (İHA)
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SpaceX ve Twitter’ın sahibi Elon Musk, 
yaklaşık 100 Starlink uydusunun İran’da 
internet desteği sağladığını belirtti. Musk, 
Starlink uydularının İran’daki durumuna 
dair Twitter’dan paylaşımda bulundu. Pay-
laşımında Musk, uydu interneti erişimi 
sağlamak üzere tasarlanmış Starlink uydu-
larının İran’da aktif olduğu ve sayılarının 
100’e yaklaştığını kaydetti. Musk, daha 
önce yaptığı bir paylaşımda, protesto gös-
terilerinin devam ettiği İran’da göstericile-
rin iletişim kurmasına imkan tanımak 
amacıyla Starlink uydularını kullanıma 
açacağını ifade etmişti. (AA)

Musk, İran’a internet 
sağladığını açıkladı 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Ze-
lenskiy, Rusya’ya karşı savaşın devam et-
tiği Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların 
sürdüğünü söyledi. Zelenskiy, gece saatle-
rinde sosyal paylaşım hesabından yayım-
ladığı görüntülü mesajında, 
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlen-
dirmelerde bulundu. Ülkesinin Donbas 
bölgesindeki Donetsk ve Luhansk tara-
fında yer alan yerleşim yerlerinde sıcak 
çatışmaların devam ettiğini aktaran Ze-
lenskiy, “Orada durum zor, acı verici.” ifa-
desini kullandı. 
Söz konusu bölgelerde Rus ordusunun 
yoğun saldırılara rağmen ilerleyemediğini 
belirten Zelenskiy, Rus güçlerine karşı 
mücadele verdikleri için Ukrayna sa-
vunma kuvvetlerine teşekkür etti. Rus 
kuvvetlerinin saldırılar düzenlediği enerji 
altyapıları hasar aldığı için ülke genelinde 
elektrik kesintilerin sürdüğünü, 9 mil-
yona yakın insanın elektriksiz kaldığını 
dile getiren Zelenskiy, enerji tesislerinin 
onarım çalışmalarının devam ettiğini 
söyledi. Zelenskiy, Rus ordusunun önü-
müzdeki günlerde ülkesine yönelik tekrar 
füze saldırıları düzenleme ihtimalinin ol-
duğuna dikkati çekerek, “Hava savun-
ması (sistemleri) hazırlanıyor, devlet 
hazırlanıyor ve herkes hazırlanmalı. Lüt-
fen sirenlere dikkat edin.” dedi. (AA)

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 
yolsuzluk suçundan 17 yıl hapse mahkum 
edilen 81 yaşındaki eski devlet başkanı Lee 
Myung-bak dahil bin 373 kişiye yönelik af 
çıkardı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon 
Suk Yeol’un, yolsuzluk suçundan 17 yıl 
hapse mahkum edilen 81 yaşındaki eski 
devlet başkanı Lee Myung-bak dahil bin 
373 kişiye yönelik af çıkardığı bildirildi. 
Güney Kore Adalet Bakanı Han Dong-
hoon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, eski 
bir başsavcı olan Yoon’un “uzlaşma, hoş-
görü ve empati yoluyla ulusal birliği des-
teklemek adına bin 300’ü aşkın kişiye 
yönelik af çıkardığını” söyledi. Af kararın-
dan yararlanan diğer isimler arasında eski 
Genelkurmay Başkanı Kim Ki-choon, eski 
Maliye Bakanı Choi Kyoung-hwan, eski 
Ulusal İstihbarat Servisi yöneticileri Nam 
Jae-joon, Lee Byung-kee ve Lee Byong-ho 
ile siyasi işlerden sorumlu eski devlet baş-
kanlığı sekreteri Jun Byung-hun yer alır-
ken, eski Güney Gyeongsang Valisi Kim 
Kyoung-soo da affa tabi olan isimler ara-
sında yer aldı. Yoon, toplam bin 373 kişiyi 
kapsayan af kararına ilişkin yaptığı açıkla-
mada, “Umarım bu aflar ulusal birliğimizi 
güçlendirmeye hizmet eder” dedi. 
Son af kararından yararlanan isimler ara-
sında yer alan Lee, rüşvet ve zimmetine 
para geçirme suçlarından 17 yıl hapse 
mahkum edilmişti. Çıkan afla birlikte 
Lee’nin kalan 15 yıllık hapis cezası ve yak-
laşık 6.48 milyon dolarlık ödenmemiş para 
cezasının iptal edileceği öğrenildi. (İHA

Zelenskiy, çatışmaların 
sürdüğünü belirtti  

Güney Kore’de  
bin 373 kişiye af  

Fransa’nın başkenti Paris’te 23 Aralık’ta 
69 yaşında bir saldırgan, bir kültür merkezine 
ateş açarak 3 kişinin ölümüne sebep oldu. 
Ülke basınında yer alan haberlerde saldır-
ganın, William M. adında silah meraklısı ve 
sabıkalı emekli bir makinist olduğu bildirildi. 
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmain’in 
olay yerini ziyaretinden kısa süre sonra PKK 
destekçileri, saldırının olduğu yerde toplan-
maya başladı. Toplantı kısa sürede protesto 
gösterisine dönüşürken, PKK yanlıları şiddete 
başvurarak polisle çatıştı, olaylarda 20’nin 
üzerinde polis yaralandı. Saldırıdan bir gün 
sonra PKK destekçileri şiddet eylemlerini 
Avrupa’nın diğer ülkelerine yayarken İngil-
tere’nin başkenti Londra’da da terör örgütü 
yanlıları, polisle çatıştı. 

Fransa’nın Londra Büyükelçiliği önünde 
toplanan grup, Paris’teki silahlı saldırı ne-
deniyle Türkiye ve Fransa karşıtı sloganlar 
attı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör 
örgütü PKK destekçilerinin yol açtığı şiddet 
olaylarına ilişkin pazar günü gazetecilere 
yaptığı açıklamada, “Avrupa’da sırf Türkiye 
karşıtlığı yüzünden terör örgütlerinin himaye 
edilmesinin eninde sonunda Avrupa’nın 

başına büyük belalar açacağının ipucu olarak 
bu gelişmeler ortaya çıkmıştır.” ifadesini 
kullandı. Türkiye, AB ve ABD’nin terör ör-
gütleri listesinde yer alan PKK; aralarında 
kadın, çocuk ve bebekler dahil 40 binden 
fazla kişinin ölümünden sorumlu. Birçok 
devletin yaptırım uyguladığı PKK’nın Suriye 
kolu YPG de Avrupa’da varlık gösteriyor. 

PKK’NIN AVRUPA’DAKİ  
VANDALLIK EYLEMLERİ 
Bazı Avrupa ülkeleri, PKK des-

tekçilerinin kıta genelinde 
ciddi suçlara karış-
tığına dair Avru-
pa Polis Teşki-
latı Europol’e 
şikayetlerde 
bulundu. 
Almanya’da 
PKK yanlı-
ları, Türk 
topluluğunun 
sıkça uğradığı 
cami ve marketlere 
saldırıda bulunurken ben-
zeri eylemler 2020’de Belçika ve 
İsviçre’de de Europol’ün kayıtlarına geçti. 
Paris’te binlerce PKK destekçisi, geçen hafta 
sonu terör örgütü lehine sloganlar atarken 
terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın 
pankartlarını taşıdı. Daha sonra terör des-
tekçileri kaldırım taşlarını sökerek polislere, 
evlere ve dükkanlara fırlattı. Saldırganlar 
ayrıca havai fişek kullanarak çok sayıda 
otobüs durağını yıktı. Kalabalığa müdahale 
eden polis, saldırıları durdurabilmek için 
sıklıkla göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda 
kaldı. Londra’da ise terör örgütü yandaşları 
Türk Büyükelçiliğine doğru yürüdü. Yürüyüş 
sırasında PKK yanlıları trafiği aksatırken 
kalabalıktan büyükelçilik binasına taş fır-
latılması üzerine, polis ile terör örgütü des-
tekçileri arasında arbede yaşandı. 

AVRUPA’DA PKK’NIN MİLİTAN  
DEVŞİRME FAALİYETLERİ 
Europol’ün 2020 ve 2021 raporlarında 

PKK, “etnik milliyetçi” ve “ayrılıkçı” terör 
örgütü olarak nitelendiriliyor ancak terör 
örgütünün, yasak olmasına karşın Avrupa 
ülkelerinde propaganda, militan devşirme 
ve bağış toplama gibi faaliyetlerini sürdür-
düğü belirtiliyor. AB Terörizm Durum ve 
Eğilimler Raporu’nda PKK’nın Türkiye ve 
komşu ülkelerindeki terör faaliyetlerine lo-

jistik ve finans desteği bulmak 
için Avrupa ülkelerinde 

aracı kuruluşlar oluş-
turduğu belirtile-

rek “Bu kuruluş-
lar genellikle 
Kürt dernek-
leri adı altında 
yasal kılıflarla 

hareket ediyor.” 
ifadesi kullanıldı. 

Raporda PKK’nın 
Avrupa ülkelerinden 

devşirdiği bazı AB vatan-
daşlarının da Irak ve Suriye’deki 

terörist faaliyetlere katıldığı kaydedildi. 
Almanya’da 25 Kasım’daki parlamento 

oturumunda muhalefet partisi Almanya 
için Alternatif’in (AfD) bir sorusu üzerine 
iktidar partisi milletvekilleri, PKK/YPG’nin 
Suriye ve Irak’taki terör faaliyetlerine destek 
vermek için Almanya’dan 300’e yakın kişiyi 
saflarına kattığı bilgisini paylaştı. Açıkla-
mada, Alman istihbaratına göre 2013’ten 
bu yana 300 civarında kişinin PKK’ya ka-
tılmak için Almanya’dan Suriye ve Irak’a 
gittiği, bu kişilerden yaklaşık 150’sinin geri 
döndüğü bildirildi. 

ÖRGÜT İÇİN BAĞIŞ TOPLAMA 
PKK’nın yasal ve yasa dışı yollarla Av-

rupa’yı kullanmaya devam ettiğini aktaran 
Europol, terör örgütünün bu aktiviteler 

içerisinde bağış toplama kampanyalarının 
yanı sıra haraç kesme ve diğer organize 
suç faaliyetlerinin yer aldığını kaydetti. Al-
manya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı 
Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Hal-
denwang, ülkesinin PKK’nın, Türkiye’yi 
hedef alan kaynak oluşturma ve sempatizan 
toplama faaliyetleri için bir platforma dön-
üştüğünü itiraf etti. Haziranda bir basın 
toplantısında konuşan Haldenwang, “PKK, 
Almanya’da çeşitli bağış toplama kampan-
yaları düzenliyor ve bu parayı Türkiye’deki 
terör saldırılarının finanse etmek için kul-
lanıyor.” diye konuştu. 

Haldenwang, terör örgütünün Alman-
ya’daki çeşitleri dernekleri kullanarak genç-
leri, Türkiye, Suriye ve Irak’ta terör faali-
yetlerinde bulunmak üzere saflarına kattığını 
belirtirken “PKK, uluslararası bir terör 
örgütü olmaya devam ediyor, bölgede 
şiddetli saldırılar ve cinayetlere devam edi-
yor.” ifadelerini kulandı. Almanya istihba-
ratının geçen hafta yayımladığı yıllık güvenlik 
raporuna göre PKK, yaklaşık 14 bin 500 
üyesiyle ülkedeki en büyük yabancı aşırılık 
yanlısı grup olarak öne çıkıyor. Rapora göre 
PKK, düzenlendiği bağış kampanyaları va-
sıtasıyla Almanya’da 2021’de yaklaşık 16,7 
milyon avro, Avrupa’da ise 30 milyon av-
rodan fazla para topladı. 30 yılı aşkın süredir 
terör faaliyetlerini sürdüren PKK’nın Avrupa 
kıtasındaki uyuşturucu kaçakçılığı ağı da 
güvenlik ve istihbarat servisleri tarafından 
biliniyor. 

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 

geçen ay açıkladığı verilere göre, terör 
örgütü, Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin 
yüzde 80’ini kontrol ediyor ve bu sayede 
yıllık 1,5 milyar doların üzerinde gelir elde 
ediyor. PKK, bu fonları Türkiye’ye karşı 
onlarca yıldır yürüttüğü terör faaliyetleri 
için kullanıyor. (AA)

Terör örgütü PKK 
destekçileri, hafta sonu 
Avrupa’nın kalabalık 
şehirlerinde protesto 
gösterileri düzenlerken 
Türkiye, terör örgütü 
üyelerinin Avrupa’da 
serbestçe dolaşmasına 
ilişkin uyarılarını 
yıllardır iletiyor.

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan 
ve 10 Haziran 2014’te terör örgütü 
DEAŞ’ın işgali altına giren Musul, 10 
Temmuz 2017’de Irak ordusu tarafından 
kurtarıldı. DEAŞ işgali altında büyük 
bir yıkıma uğrayan kentin yeniden ima-
rında ise Türk firmalarının büyük kat-
kıları bulunuyor. Musul’da uzun yıllardır 
çalışmalar yürüten Türk firmaları, köprü 
inşaatları, altyapı sistemleri, kanalizas-
yon, hastane ve okul inşaatlarının yanı 
sıra havalimanı projeleri de yürütüyor. 

TÜRK ŞİRKETİ,  
ÇELİK KÖPRÜ İNŞA ETTİ 
2008’den bu yana Irak’ta faaliyet 

gösteren bir Türk firmasında yönetici 
olarak çalışan Kadir Çetin, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, son 4 senedir 
Musul’da çalışmalar yürüttüklerini an-
lattı. Grup olarak Irak’ta 2 bin küsur 
çalışana sahip olduklarını ve ülkenin 
gelişimine katkı yaptıklarını kaydeden 

Çetin, Musul’un Türk firmaları için 
ayrı bir önemi bulunduğunu dile getirdi. 
Çetin, “Son 2 senede gördüğünüz bu 
çelik köprü 1100 ton çelik kullanılarak 
yapıldı. Musul’u birbirine bağlayan bir 
işe imza attık.” diye konuştu. 

“HEDEFİMİZ TÜRK  
FİRMALARININ BÜYÜK  
PROJELERİNİN ÖNÜNÜ AÇMAK” 
İlk defa bir Türk şirketinin kentteki 

Dicle Nehri üzerinde sıfırdan bir köprü 
yaptığını vurgulayan Çetin, 300 metre 
uzunluğundaki köprünün trafik nok-
tasında önemli bir çözüm olduğunu 
ve trafiği rahatlattığını ifade etti. Çetin, 
kentteki faaliyetlerine ilişkin şunları 
kaydetti: “Bizim hedeflerimiz Musul’un 
gelişmesine katkı sağlamak için ihale-
lerde bulunmak, Türk firmalarının da 
gelip burada büyük projelerinin önünü 
açmak. Aslında biz öncü olarak geldik, 
devamında da inşallah daha çok Türk 
firmaları gelecektir.” (AA) 

Savunma Bakanı Milos Vucevic, Vucic’in, 
Sırbistan ordusuna “en yüksek savaş ha-
zırlığında” olmaları talimatı verdiğini ifade 
ederek, bunun gereken durumda silahlı ça-
tışma anlamına gelebileceğini belirtti. Paniğe 
yer olmadığını söyleyen Vucevic, “Ancak 
endişe için yer var. Belli ki sadece Sırbistan 
sorunların siyasi anlaşma ile çözüleceğine 
inanıyor. Karşı taraf (Kosova) sürekli olarak 
kendi başına hareket ediyor.” dedi. İçişleri 
Bakanı Bratislav Gasic, Cumhurbaşkanı 
Vucic’in polislere de “hazır ol” emri verdiğini 
kaydederek, Kosova’daki Sırpların korun-
masının hedeflendiğini aktardı. 

Kosovalı Sırpların eski Sırp polis me-
muru Dejan Pantic’in gözaltına alınmasına 
tepki olarak Kosova’nın kuzeyinde 10 Ara-
lık’tan bu yana kurduğu barikatlar hala 
kaldırılmazken, son yaşanan olaylar Kosova 
ve Sırbistan arasındaki gerginliği yeniden 
tırmandırdı. Sırbistan’ın genelkurmay baş-
kanını sınır bölgesine göndermesinin ar-
dından Kosova’nın kuzeyinde dün gece 
meydana gelen silahlı saldırı sonucu iki 
ülke karşı karşıya gelirken, NATO’nun Ko-

sova’daki Barış Gücü (KFOR), gün içerisinde 
yaptığı açıklamada, saldırı olayının soruş-
turulduğunu belirtti. 

Pantic’in gözaltına alınmasına tepki 
gösteren Kosovalı Sırplar, 10 Aralık’tan bu 
yana 17 gündür ve Bernjak sınır geçişlerine 
kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor. AB, 
NATO ve ABD, Kosova’nın kuzeyindeki 
gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kal-
dırılması çağrısı yaptı.  

KOSOVA’DA MEDYA  
ÇALIŞANLARINA SALDIRI 
Bu arada, Kosova’nın kuzeyindeki yerel 

bir televizyon ekibine maskeli kişilerce taşlı 
saldırı düzenlendi. Kosova Gazeteciler Der-
neği AGK), Kosova’nın kuzeyinde çoğunlukla 
Sırpların yaşadığı Zubin Potok Belediyesine 
bağlı Zupç köyünde, maskeli kişiler tara-
fından “Klan Kosova” televizyonu çalışan-
larına yönelik yapılan taşlı saldırıya tepki 
gösterdi. Bunun, aralık ayı içerisinde Ko-
sova’nın kuzeyindeki medya çalışanlarına 
4. saldırı olduğu ifade edilen açıklamada, 
“Bugün Zupç köyünde gazeteciler Qendresa 
Bellagoshi, Drin Demiri, kameraman Agon 
Bejtullahu ve şoför Elsad Sinani’den oluşan 
ekip taşlı saldırıya uğradı. Otomobilin kırılan 
camlarından hafif yaralanan gazeteci Bel-
lagoshi ve şoför Sinani tedavi altına alındı.” 
ifadelerine yer verildi. (AA)

Vucic’ten 
ordu ve polise 
‘hazır ol’ emri   

Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic’in bu gece 
itibarıyla ordu ve polise “hazır ol” 
emri verdiği bildirildi.

Irak’ın Musul kentinde faaliyet 
gösteren Türk firmaları, Dicle 
Nehri üzerinde kurdukları 
köprü ve yağmur suyu altyapısı 
projeleriyle kentin trafiğini 
rahatlatarak ölümlere neden 
olan sel baskınlarını da 
önlemeyi hedefliyor.

Türk firmaları Musul’u 
yeniden imar ediyor   
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Basketbolda 28. Ka-
dınlar Cumhurbaşkan-
lığı Kupası bugün An-
kara’da sahibini bulacak. 

Pandemi nedeniyle 2 
yıldır ara verilen organi-
zasyon bu yıl 28’inci kez 
sahibini bulacak. İlki 
1993’te düzenlenen Kadın-
lar Cumhurbaşkanlığı Ku-
pası mücadelesinde, lig ve 
Türkiye Kupası’nın son 
şampiyonları karşı karşıya 
geliyor. Geçtiğimiz yıl Ka-

dınlar Basketbol Süper 
Ligi’nde şampiyonluğa 

ulaşan Fenerbahçe Alagöz 
Holding ile Türkiye Kupası 

şampiyonu ÇBK Mersin Ye-
nişehir Belediyesi, en büyük 

kupayı kazanmak için saat 
19.00’da Ankara Spor Salo-

nu’nda parkeye çıkacak. Fe-
nerbahçe Alagöz, 28. kez dü-
zenlenecek kupada 22. defa 

boy gösterecek ve en fazla 
final oynayan takım unva-
nına da geliştirecek. (AA) 

Kafkasspor’dan ‘sorunlu’  
Gebzespor maçı sonrası açıklama! 

BAL Ligi ekiplerinden 
İnegöl Kafkasspor, 

Gebzespor maçında 
yaşananlar sonrasında 

‘Yavuz hırsız ev 
sahibini bastırır’ 

diyerek basın 
açıklaması yaptı.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

İnegöl Kafkasspor, maç öncesi 
ve sonrası sorunlar yaşadığı Gebze 
deplasmanından sonra açıklama-
larda bulundu. Kulüpten yapılan 
açıklamada: ‘‘Gebze spor başkanı 
ve yönetim kurulunun hezeyan dolu 
açıklamalarını hayretle okuduk. Evet 
geçtiğimiz pazar günü önem derecesi 
yüksek bir müsabakaya çıkacağımı-
zın camia olarak farkındaydık, ku-
lübümüzün ve taraftar grubumuzun 
resmi sosyal medya hesaplarından 
ortamı gerecek spora yakışmayan 

şekilde paylaşımlardan kaçındık. 
Şimdi bu açıklamaya istinaden me-
rak ettiklerimiz şunlardır; Gebze 
spor yönetim kurulu taraftarlarına 
teşekkür ederken cumartesi gecesi 
takımımızın kamp yaptığı otele saat 
02:00 ile 02:30 arası gelen ses bom-
baları ve havai fişeklerle rahatsızlık 
verenlere mi yoksa takımımız sahaya 
ısınmaya çıktığı andan itibaren maç 
bitimine kadar bütün Gebze ve Ko-
caeli protokolü maçta olmasına rağ-
men megafon eşliğinde küfür edil-
mesine mi, yoksa protokol tribü-
nünden yedek kulübesinde bulunan 
antrenör ve oyuncularımıza telefon, 
çakmak, şemsiye vb. şeylerin atıl-
masına mı, yoksa saha içindeki top 
toplayıcı ve gazeteci kimlikli kişilerin 
yedek oyuncularımız ve kalecimize 
dalaşmasına mı, yoksa maçın son 
15 dakikası ve uzatma bölümünde 
sahaya 6-7 adet top atanlara mı?  
Münferit olay olarak bahsettikleri 
daha önce Gebze sporla hiç karşı-

laşmamış hatta Gebze şehrine gel-
memiş olan takımımızın 100 km 
hızla hareket halindeki otobüsünün 
direk şoför tarafına parke taşları 
ile saldıran yaşları 25 ila 30 arası 
olduğunu düşündüğümüz cana kas-
teden bu insan dışı varlıklara mı 
teşekkür etmiştir. Son olarak bu 
sezon 3-4 maç seyircisiz oynama 
cezası almış bir kulüp yönetiminin 
taraftarına teşekkür etmesi bu tür 
olayları tasvip ettiğinin gösterge-
sidir. Bir diğer merak ettiğimiz konu 
da emniyet mensuplarının otobü-
sümüzü arkadan takip etmesine 
rağmen kulüp müdürümüzün 3 4 
defa arayıp yol kenarlarından oto-
büse yabancı cisimler atıldığı ve üst 
geçitlerde Gebze spor atkılı kişilerin 
beklediğini söylemesine rağmen ön-
lem alamayan veya özellikle almayan 
emniyet güçlerinin neyi amaçladığını 
anlayamıyoruz. Kaldı ki emniyetin 
tutumunu pazar sabahından mün-
ferit araçlar hariç 22 araçla yola 

çıkan taraftarlarımız geç kaldıklarını 
feribot değil de köprü yolunu kul-
lanacaklarını bildirdiğinde baştan 
bu güzergahı kabul edip yarım saat 
sonra hayır güzergahı değiştiremez-
siniz biz önlemimizi feribot tarafına 
göre aldık deyip zaten maça bizim 
istediğimiz zaman gireceksiniz de-
diğinde anlamalıydık. Kaldı ki ha-
kem hataları ile maç kazanmaya 
alışkın oldukları için sahada ezil-
memek adına bu tür organize işler 
içinde olmalarını bu maçta 10.dk 
da bir golümüz 25. Dk da bir pen-
altımızın verilmemesinden gayet 
iyi anlıyoruz. Velhasıl bir müsabaka 
oynandı ve sonuçlandı. Gebze spor 
yönetim kurulunun bu akla mantığa 
sığmayan açıklamalarında son olarak 
bahsettiği haklı galibiyetlerini spor 
kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 
Sporun fair-play ruhunu son maçı-
mızda misafirperverliğimizle tüm 
spor severlere göstereceğimizi bil-
diriyoruz.’’ ifadeleri kullanıldı. 

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli 
takımın teknik direktörü Osman 
Çakmak, AA muhabirine açıklama-
larda bulundu. 

Futbolculuğu döneminde Avrupa 
şampiyonluğu ve dünya ikinciliği ya-
şayan, teknik adam olarak da ampute 
futbolunda Türkiye’yi Avrupa ile dün-
yada zirveye çıkaran Çakmak, “Dünya 
Kupası’nı kazandığımız için 2022 
yılı ampute futbolunda unutulma-
yacak başarılarla dolu bir sene oldu.” 
Dedi. Çok özverili bir yönetim, fut-
bolcu ve teknik kadroyla çalıştıkla-
rının altını çizen Çakmak, “2018’de 
penaltı kaçırmıştım ve Dünya Ku-
pası’nı kazanamamıştık. 2019’da an-
nemi ve babamı kaybettim. 2020 yı-
lında pandemi çıktı. Kötü geçen 2 

yılın ardından Avrupa şampiyon-
luğu unvanımızı 2021 yılında ko-
ruduk ama 2022 ise tarihe geçen 
bir yıl oldu. İstanbul’da 85 milyonu 
gururlandıracak sonucu aldık ve 
Dünya Kupası’nı kazandık. Mü-
zemizdeki tek eksiği tamam-
ladık, kupayı da Sayın Cum-
hurbaşkanı’mızın elinden al-
dık.” diye konuştu. Ampute 
futbol için durmadan pro-
jeler ürettiklerini vurgulayan 
Çakmak, “Alt yaş kategori-
lerinde milli takımlar kurduk. 
Genç kardeşlerimizi burada 
tecrübelendiriyoruz. Bu kar-
deşlerimizi ara ara milli ta-
kıma çağırarak abilerinin ya-
nında idmana da çıkarıyorum. Zir-
vede rüzgar sert eser. Başarımızın 
tesadüf olmadığını her yerde gös-
termeliyiz. 2026’da düzenlenecek 
Dünya Kupası’nın da şimdiden en 
büyük şampiyonluk adayıyız.” ifade-
lerini kullandı. 

NORMAL FUTBOLDA TEKNİK  
DİREKTÖRLÜK TEKLİFİ ALDI 
Osman Çakmak, normal futbolda 

Süper Lig’de yardımcı antrenörlük, 

1. Lig ve 2. Lig’de ise teknik di-
rektörlük teklifleri aldığını dile 
getirdi. Çakmak, 2022 Ampute 
Futbol Dünya Kupası öncesi bir 
Süper Lig takımının kendisiyle 

görüştüğümü aktararak 
sözlerine şöyle devam 
etti: “Kupadan önce Spor 
Toto Süper Lig’de bir İs-
tanbul takımımızdan 
yardımcı antrenörlük, 
kupayı kazandıktan 

sonra da Spor Toto 1. 
Lig ve TFF 2. Lig’den teknik 

direktörlük için 6-7 teklif al-
dım. Her şeyin bir zamanı ol-
duğunu düşünüyorum. Biz 
ampute futbol olarak Dünya 

Kupası’nı kazandık ama normal fut-
bolda Katar’a gidememenin üzün-
tüsünü yaşadık. 2026’da her iki Dün-
ya Kupası’nda da olacağız. Türk fut-
boluna Almanya’dan futbolcu ka-
zandırıyorsak, Şırnak’tan da kazan-
dırmalıyız. Ben genç kardeşlerimize 
çok güveniyorum.” 

İDOLÜ FATİH TERİM 
Teknik direktör Çakmak, mesle-

ğinde örnek aldığı kişinin Fatih Terim 
olduğunu belirtti. Terim’le kısa bir 
süre çalıştığını ve aldıkları her ba-
şarıda kendisini arayarak tebrik et-
tiğini anlatan Çakmak, “Ben stilimi 
Fatih Terim’e benzetiyorum. Onu 
örnek alıyorum. Kendisiyle 3 ay ça-
lışma fırsatım da olmuştu. Futbolda 
her şeyden faydalanmanız lazım, 
özellikle teknoloji ve bilimden. Bana 
bir gün ‘Ben bu yaşımda kendimi 
geliştiriyorsam, sen de kendini daha 
çok geliştireceksin.’ demişti. Her gün 
yeni bir antrenman metoduyla kar-
şılaşıyoruz. Sürekli yeniliğe açık bir 
teknik adamım.” değerlendirmesinde 
bulundu. (AA) 

Türkiye Voleybol Federasyonundan 
(TVF) yapılan açıklamada, “A Milli 
Kadın Voleybol Takımı’mızda başant-
renörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar 
Dünya Şampiyonası’nda Sırbistan’la 
şampiyonluk yaşayan İtalyan çalıştırıcı 
Daniele Santarelli getirilmiştir.” De-
nildi. Anlaşmanın detaylarının, gelecek 
hafta TVF Başkanı Mehmet Akif Üs-
tündağ ve Daniele Santarelli’nin ka-

tılımıyla düzenlenecek basın toplan-
tısında açıklanacağı belirtildi. İtal-
ya’nın Imoco Volley Conegliano ekibini 
2017’den bu yana çalıştıran Santarelli, 
bir kez CEV Şampiyonlar Ligi (2020-
2021 sezonu), 2 kez de Kulüpler Dün-
ya Şampiyonası’nda (2019, 2022) 
kupa sevinci yaşadı. Milli takım kari-
yerinde 2018-2022 yıllarında Hırva-
tistan’da görev yapan İtalyan başant-
renör, 2022’de başına geçtiği Sırbistan 
Milli Takımı’nı dünya şampiyonu 
yaptı. A Milli Takım’ı 2017’den bu 
yana çalıştıran Giovanni Guidetti ile 
kasım ayında yollar ayrılmıştı. (AA)

A Milli Kadın 
Voleybol 
Takımı 
Santarelli’ye 
emanet 

A Milli Kadın 
Voleybol 
Takımı 
Santarelli’ye 
emanet 

A Milli Kadın Voleybol 
Takımı’nın yeni başantrenörü 
İtalyan Daniele Santarelli oldu.

Kadın basketbolunun en büyük 
kupası sahibini buluyor 

Çakmak: ‘‘2022 yılı 
başarıyla hatırlanacak’’
Ampute Futbol Milli Takım 
Teknik Direktörü Osman 
Çakmak, Dünya Kupası’nı 
kazandıkları 2022 yılının 
kendileri adına unutulmaz 
bir sene olarak 
hatırlanacağını söyledi.



Kahramanmaraş, Malatya, Ela-
zığ, Diyarbakır, Batman, Sivas ve 
Tunceli’de yaban hayatının yoğun 
olduğu bölgelere yerleştirilen foto-
kapanlar, bioçeşitliliği de gözler 
önüne seriyor. Görüntülerde, yaban 
hayvanlarının beslenmeleri, koş-
turmaları görülürken bir ayının da 
su içerisinde keyif yapması yer alı-
yor. Bölge müdürü Ahmet Çörtük, 
AA muhabirine, sorumluluk saha-

larındaki Kahramanmaraş, Ma-
latya, Elazığ, Di-

yarba-

kır, Batman, Sivas ve Tunceli’nin 
biyoçeşitlilik anlamında çok zengin 
olduğunu belirtti. Gelişen tekno-
lojilerle yaban hayatının daha kolay 
izlendiğini ve net veriler elde edil-
diğini dile getiren Çörtük, hayvanları 
gözlemlemede harekete duyarlı fo-
tokapan kullanımının insan faktö-
rünü neredeyse yarıya indirdiğini 
söyledi. 

160 FOTOKAPANLA YABAN  
HAYATI İZLENİYOR 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 

olarak en önemli görevlerinden bi-
rinin de yaban hayatının korun-

ması, geliştirilmesi ve gelecek 
nesillere aktarılması ol-

duğuna işaret eden 
Çörtük, şöyle ko-

nuştu: “Bölge 
müdürlü-

ğ ü m ü z 
sınırla-

rı içe-
r i -

sinde yaban hayatını doğal ortam-
larında gözlemlemek için toplamda 
160 fotokapanla izleme yapmakta-
yız. Fotokapanlara genelde yaban 
keçisi, kızıl geyik, kurt, vaşak, tilki, 
kartal, ayı ve su samuru gibi türler 
giriyor. Fotokapanlarla aldığımız 
görüntüler toplanıyor, uzmanlar ta-
rafından raporlanıyor daha sonra 
biz bunu Bakanlığımıza gönderiyo-
ruz. Fotokapanlar yaban hayatının 
popülasyonu, dağılımları, göç du-
rumları, yavrulamaları, yuvalama-
ları, hayatta veya sağlıklı mı gibi 
konularda bize çok önemli bilgiler 
veriyor.” 

 
 

 
 

 
 

 
Fotokapanların yal-

nızca tür tespiti için 
değil aynı zamanda av 
koruma ve kontrol ça-
lışmalarında da kulla-
nıldığına dikkati çeken 

Çörtük, yasa dışı av 
yapan 27 kişiye bu 
görüntüler üzerin-
den işlem yapıldığını 

kaydetti. Çörtük, “Biz 
aynı zamanda yaban hayatının yö-
netiminde de görevliyiz. ‘Ölçemedi-
ğiniz şeyleri kontrol edemezsiniz, 
kontrol edemediğiniz şeyleri de yö-
netemezsiniz’ anlayışından hareketle 
eğer biz yaban hayatını yönetiyorsak 
bu görüntülerle türlerimizin tanım-
lamalarını, coğrafi dağılışlarını, po-
pülasyonlarını ve doğadaki hareket-
lerini çok iyi bileceğiz ki yönetim 
planlarımıza yasal altlık oluştursun.” 
diye konuştu. (AA) 

Asırlarca Urartulara başkentlik, 
sonrasında da birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan Van’ın en önemli el 
sanatlarından savat (gümüş üzerine 
oyulan motiflerin üzerine ve etrafına 
işlenen siyah nakış), yıllardır hünerli 
ellerde hayat buluyor. 1915 öncesine 
kadar 120’ye yakın atölyenin bulun-
duğu kentte şimdi birkaç ustanın ya-
şatmaya çalıştığı savat; bakır, gümüş, 
kurşun ve kükürtten elde edilen ala-
şımın eritilerek gümüş takıların üze-
rine işlenen desenlerin kaplanmasıyla 
yapılıyor. Kaplamanın ardından zım-
paralama ve cilalama işlemleriyle gü-
müş takıların üzerindeki motifler or-

taya çıkarılıyor. 
Ustaların Van’a özgü motiflerin 

yanı sıra Urartu medeniyetine ait fi-
gürleri özenle işledikleri takılar, zah-
metli bir sürecin ardından hem yerli 
ve yabancı misafirlerin beğenisine 
sunuluyor hem de sipariş üzerine bir-
çok kente ve yurt dışına gönderiliyor. 
Van Ticaret ve Sanayi Odasının giri-
şimi sonucu 2017’de Türk 
Patent ve Marka Ku-
rumunca tescille-
nen savat sana-
tının gelecek 
nesillere akta-
rılması için 
belediyeler de 
açtıkları kurs-
larla yeni usta-
lar yetiştirmeye 
çalışıyor. 

İpekyolu ilçesinde aç-
tığı gümüş işleme atölyesinde baba-
sından öğrendiği mesleğini sürdüren 
Erdal Binici, çelik kalemiyle gümüş 
bilezik, kolye, vazo gibi ürünlere iş-
lediği motif ve desenlerin üzerini 
yüksek ısıda erittiği savatla kaplıyor. 
Daha sonra gümüşü zımparalayarak 
işlediği figürleri ortaya çıkaran Binici, 

cilalama işleminin ardından satışa 
hazır hale getiriyor. Her aşaması sabır 
gerektiren çalışmayı atölyedeki us-
talara da anlatan Binici, unutulmaya 
yüz tutan sanatın yaşatılmasına katkı 
sunuyor. 

“SAVATTAKİ ORANLAR  
USTALARIN SIRRI” 

Erdal Binici, AA muhabirine, 
Van’ın geçmişten bu-

güne ulaşan en 
önemli miras-

larından bi-
rini gelecek 
kuşaklara 
aktarmak 
istedikleri-

ni söyledi. 
Binici, “Sa-

vat; gümüş, 
bakır, kurşun ile 

kükürtten elde edilir 
ve bunun oranları vardır. Savat-

taki oranlar ustaların sırrıdır. Savat 
kaldıkça güzelleşir, kıymetlenir. Ta-
rihimize baktığımız zaman, babala-
rımızda, dedelerimizde, ninelerimizde 
olmazsa olmazlardan biridir savat. 
Tabaka, bilezik, kemer, yüzük gibi 
eşyalarda mutlaka savat olurdu.” dedi.  

Urar-
tu dönemi fi-
gürlerini savatla 
birleştirdiklerini ifa-
de eden Binici, şunları 
kaydetti: “Atölyemize 
gelen misafirlerimiz savatla yapılan 
takıları çok beğeniyor. Yıllar sonra 
geldiklerinde takmaya devam ettik-
lerini görüyoruz çünkü savat kaldıkça 
daha da güzelleşiyor. Osmanlı döne-
minde padişahların özel parçalarında 
da kullanılmıştır. Savat, 2 bin 800 
yıldan beri bu bölgede yapılan en 
önemli işçiliklerden biri. Eski Van 
Şehri’nde kuyumcu çarşısı varmış ve 
orada 120 atölyenin olduğu tespit 
edilmiş. Şimdi maalesef yok. Bir bi-
leziğin tamamlanması 3-4 günü bu-
luyor çünkü el işçiliğiyle yapıyoruz. 
Parçanın üzerindeki savatı makinenin 
yapması mümkün değil. Ondan dolayı, 
bizden ürün isteyen firmalara olum-
suz yanıt veriyoruz. Seri üretim yap-
mıyoruz ve ancak kendi siparişlerimizi 
karşılayabiliyoruz. Van’a gelen misa-
firler de yaptığımız ürünlere ilgi gös-
teriyor.” 

 
 

 
“5-6 AY SONRASINA  

GÜN VERİYORUZ” 
Binici, bu sanatının sabır ve özen 

gerektirdiğini dile getirerek, bir parçayı 
yapmaya başladığında huzur bulduğunu 
ve kendini başka bir alemdeymiş gibi 
hissettiğini anlattı. Ürünlerinin yurt 
içinde ve yurt dışında talep gördüğünü 
belirten Binici, şöyle devam etti: “Birçok 
ilden Van’a gelen misafirlerimiz var. 
Onlara atölyemizde savat sanatının 
nasıl yapıldığını anlatıyoruz. Büyük 
emek isteyen sanatı gördüklerinde 
ürünlerden almak istiyorlar. Gittikten 
sonra tekrar sipariş verenler de oluyor. 
Herkese yetişemiyoruz ve yapabildi-
ğimiz kadarı için söz veriyoruz. 5-6 ay 
sonrasına gün verdiğimiz insanlar olu-
yor. Yeni eleman yetiştirmekte zorla-
nıyoruz. Gelenler sabretmiyor, birkaç 
gün çalıştıktan sonra vazgeçiyor. ‘Abi 
çok zor bir işçilik, kusura bakma ben 
gelemem.’ diyor. Urartulardan başladık 
ve bugüne kadar birçok medeniyetten 
motifi gümüşe işledik. Çok değerli bir 
arşiv oluşturduk.” (AA) 

Urartulardan bugüne 
ulaşan ancak 
sanayileşmeyle 
unutulmaya yüz tutan 
el sanatlarından savat, 
Van’da birkaç usta 
tarafından gelecek 
nesillere aktarılıyor.

Ustalara emanet  
Urartu mirası: 
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Tarım ve Orman Bakanlığı 
Doğa Koruma ve Milli 

Parklar 15. Bölge Müdürlüğü 
ekipleri, kırsal alanlara 

yerleştirilen 160 fotokapanla 
çeşitli hayvanları doğal 

ortamlarında görüntüleyerek 
kayıt altına aldı.

Anadolu’daki yaban hayatı 

FOTOKAPAN  
GÖRÜNTÜLERİNDEN  

KAÇAK AVCILARA 
CEZA

fotokapanlara yansıdı


