
Anayasa Mahkemesi, Halkların Demo-
kratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle 
açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cılığının partinin Hazine yardımı bulunan 
hesaplarına bloke konulması talebini “ted-
biren” kabul etti. Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcısı Bekir Şahin, HDP’nin temelli kapa-
tılması istemli davada, “terör örgütü ile or-
ganik bağının devam ettiği, Hazine kaynak-
larının terör örgütüne aktarıldığı” gerekçesiyle 
partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 
bloke konulmasını istedi.   n 7. sayfada

Bursa’nın daha sağlıklı altyapı ile geleceğe taşın-
ması için yoğun mesai harcayan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, 2022 yılını da yeni yatırımlarla 
dolu dolu geçirdi. BUSKİ tarafından ‘yıl boyunca’ 
411 kilometre içme suyu, 201 kilometre ka-
nalizasyon ve 57 kilometre de yağmur suyu 
hat imalatı gerçekleştirildi.  n 4. sayfada

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Bir-
liğinin (Marmarabirlik), beşinci dilim ödeme 
kapsamında ortaklarına 61 milyon lira öde-
yeceği duyuruldu. Birlikten yapılan açıklamaya 
göre, 2022-2023 iş yılı ürün alım kampanya-
sının sonuna yaklaşan Marmarabirlik, 17-30 
Aralık 2022’de teslim ettikleri ürün bedellerinin 
yüzde 50’sinin karşılığı olarak ortaklara yarın 
61 milyon lira ödeyecek.   n 5. sayfada
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“ iNDiRiM”

Perakende sektörü, kabine üyelerinden 
gelen çağrılara yanıt verdi. Bakan Nebati, 
katıldığı bir televizyon programında, gıda 
perakendecileriyle görüştüğünü ifade ede-
rek, fiyat artışlarının artık makul kabul 
edilemeyeceğini belirtti. Nebati, “Buradan 
da gerek ulusal gerekse yerel marketlere 
fiyatların belli bir süre artırılmaması veya 
sabitlenmesi noktasında çağrıda bulu-
nuyorum. Biz her türlü katkıyı sağlamaya 
hazırız. Bu çağrıya karşılık verenler de 
oldu.” ifadelerini kullanmıştı. 

FİYAT İNDİRİMİ  
KAMPANYASI BÜYÜYOR 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş da en 

fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin 
genel müdürleriyle bir araya gelirken mar-
ketlere, asgari ücret zammı sonrası etiket 
fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunmuştu. 
Muş, “Piyasa düzenini ve işleyişini bozmaya 
dönük haksız fiyat artışlarına asla müsaade 
etmeyeceğiz.” mesajını vermişti. 

ŞOK MARKETLER  
OCAKTA FİYAT SABİTLEDİ 
Bu çağrıların ardından yeni yılın ilk 

gününde ilk açıklama Şok Marketlerden 
geldi. Şok Marketler, ocak ayı boyunca 
1000 üründe fiyatlarını sabitlediğini du-
yurdu. Buna göre, markette pirinçten ma-
karnaya, bakliyattan una, çay-kahveden 
şekere, sıvı yağdan margarine, patatesten 
soğana bir evin temel ihtiyaçları arasından 
belirlenen 1000 üründe fiyatlar, ocak ayı 

sonuna kadar sabit 
kalacak. Şok Mar-
ketler Üst Yöneticisi 
(CEO) Uğur De-
mirel, firma ola-
rak ülke ekono-
misine ve müş-
terilerin bütçesi-
ne katkı vermek 
üzere fiyat sabitle-
me kararı aldıklarını 
belirterek, “Şimdiye 
kadar ‘Birlikten Be-
rekete’ yaklaşımıyla 
her zaman ülkemizin, 
üreticilerimizin ve müşterilerimizin yanında 
olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bu kam-
panya da bunun en güzel örneğidir. Bundan 
sonra da bundan önce olduğu gibi piyasa 
fiyatlarının altında, her gün düşük fiyat 
politikamızla müşterilerimize hizmet ver-
meye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde 
bulunmuştu. 

MİGROS’TAN FİYAT  
SABİTLEME VE İNDİRİM  
Migros da ocak ayı boyunca en temel 

ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 
419 üründe fiyatları sabitlerken 3 binden 
fazla markalı üründe sürekli indirim yaptı. 
Migros’tan yapılan açıklamaya göre, şir-
ketin, enflasyonla mücadele kararlılığıyla 
yüzlerce temel üründe hem fiyatları sa-
bitlediği hem de çok güçlü indirim kam-

panyaları başlattığı bildirilirken, ocak ayı 
boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, de-
terjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç 

ürünlerini içeren Migros 
markalı 419 üründe 
fiyat sabitlemesine gi-

dildi. Aynı zamanda 
3 binden fazla mar-

kalı üründe ise sürekli 
indirim yapılırken 23 

farklı gruptaki tüm 
ürünleri kapsayacak şe-

kilde 20 bine yakın ürün-
de özel olarak yüzde 
25’ten yüzde 50’ye varan 

indirimler sunuluyor. 
CARREFOURSA’DAN  
YÜZDE 40’A VARAN İNDİRİM 
CarrefourSA da ocak ayında gıda ve 

gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin ürün-
de yüzde 20’den yüzde 40’a varan indirimler 
uygulama kararı aldı. Şirketten yapılan 
açıklamada, “CarrefourSA olarak 85 milyon 
için ‘Doğrusu CarrefourSA’da’ diyerek sa-
dece 1 ay değil, yıl boyunca farklı kam-
panyalarla müşterilerimize doğru ürünü, 
doğru fiyatlarla sunmaya devam edeceğiz. 
Tüm mağazalarımızda istisnasız uygula-
dığımız 3 adımdan oluşan doğru fiyat po-
litikamızda, ‘reyon fiyatı=kasa’ fiyatıyla 
müşterimiz reyon ve kasada farklı fiyatla 
karşılaşırsa müşteri için avantajlı olan 
fiyatı uyguluyoruz. Avantajlı fiyat garan-

tisinde ise maliyet fiyatları yükselmeden 
reyon fiyatlarını değiştirmiyor, tedarikçi-
lerden gelen indirimleri müşterilerimizin 
lehine fiyatlara yansıtıyoruz. Temel gıda, 
et, taze sebze-meyve gibi müşterilerimizin 
öncelikli ihtiyaçları olan ürün kategorile-
rinde bu ve benzeri kampanyaları sürdü-
rerek tüketici dostu indirimleri hayata ge-
çiriyoruz.” ifadelerine yer verildi. 

HAPPY CENTER DA KATILDI 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Pera-

kende Komitesi Başkanı ve Happy Center 
Üst Yöneticisi (CEO) Yavuz Altun, zincir 
marketler olarak fiyatlarda indirime git-
tiklerini bildirmişti. Altun, komite başkanı 
olarak zincir marketlerle görüştüğünü 
belirttiği açıklamasında şunları kaydetti: 
“Hepsi fiyatlarda indirime gideceğini teyit 
etti. Sektör olarak halkımıza verebilece-
ğimiz tüm desteği sunacağız. Happy 
Center marketleri olarak da gıda ve gıda 
dışı ürünlerde indirime gittik ve indirimler 
her geçen gün devam edecek. Yeni yılla 
birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket 
fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında dü-
şürdük. Et ve süt ürünlerinde ise arza 
bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim ya-
pabiliriz. Enflasyonist etki azaldıkça başta 
gıda olmak üzere bütün ürünlere bu in-
dirimleri yansıtmak istiyoruz ancak ‘Şu 
kadar üründe, şu kadar indirim yapacağız’ 
gibi popülist söylemlerden uzak durup, 
gerçek indirimi halkımıza yansıtma ka-
rarlılığındayız.” (AA) 
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“2023 seçim  
tarihini biraz 

öne çekebiliriz”

Erdoğan:

HDP’nin hazine  
yardımına bloke konuldu

Marmarabirlik, 61 milyon 
lira ödeme yapacak

Bursa’da, Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı ve Medya Derneği işbirliğinde 
“Yerel Medya Buluşmaları-2022” kapsamın-
da dezenformasyonla mücadele konulu 
panel gerçekleştirildi.  n 8. sayfada

Yıldırım Belediyesi’nin Çınarönü Mahallesi Rezerv 
Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam 
ediyor. Bölgenin dönüşümüne hız kazandıracak ve model 
oluşturacak 13 dönümlük alanda gerçekleştirilen Çınarönü 
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, 262 konut, 8 bin 
650 metrekarelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik yeşil 
alan, 4 bin 380 metrekarelik alanda gençlik merkezi ve 
sosyal donatı alanları ilçeye kazandırılacak.

Çınarönü’nde yeni 
bir şehir yükseliyor

Hastanede kıyamet koptu

Yıldırım Belediyesi, Çı-
narönü Mahallesi Rezerv 

Yapı Alanı Kentsel Dönüşüm 
Projesi ile hem modern bir 

yaşam alanı oluşturacak 
hem de Yıldırım’a değer 

katacak önemli bir yatırımı 
ilçeye kazandıracak. n 4. sayfada

Bursa’da kızlarının balkondan düşmesine öfkelenen 
aile, hastanede kocasının ailesiyle karşılaşınca ortalık 
savaş alanına döndü. Sopaların da kullanıldığı kavga, 
kameraya saniye saniye yansıdı. Balkondan düşen kadın 
ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kur-
tarılamayarak hayatını kaybetti.
n 3. sayfada

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başta 
olmak üzere kabine üyelerinden gelen açıklamalar, 
Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinde karşılık 
buldu. Bir süre önce kamuoyunun hedefi haline 
gelen marketler hem önemli indirimler yapıyor hem 
de bir çok ürünün fiyatını sabitlediğini açıklıyor.



Nilüfer Belediyesi’nin lise öğrencilerini 
buluşturduğu 11. Nilüfer Liselerarası 
Müzik Yarışması’na başvurular başladı. 
Son başvuru tarihi 2 Mart olan ve toplam 
16 ödülün verileceği yarışmanın finali, 
28 Nisan’da olacak. 

Nilüfer Belediyesi’nin gençleri mü-
zikle buluşturmak amacıyla her yıl dü-
zenlediği, 11. Nilüfer Liselerarası Müzik 
Yarışması’nda süreç başladı. Mix Müzik, 
Akademix iş birliği ile düzenlenen yarışma 
için başvurular alınıyor. Bu yıl ilk defa 
başvurular internet üzerinden alınacak. 
Yarışmada yer almak isteyen öğrenciler, 
başvurularını www.nilufer.bel.tr/lmy ad-
resinden yapabilir. Son başvuru tarihi 2 
Mart olan yarışmada, “En iyi orkestra”, 
“En iyi solist”, “En iyi beste”, “En iyi 
dörtlü”, “En iyi üçlü”, “En iyi ikili”, “En 
iyi basçı”, “En iyi gitarcı”, “En iyi klavyeci”, 
“En iyi davulcu”, “En iyi alternatif ens-
trüman” dallarında ödüller verilecek. 
Ayrıca 15 bin TL değerinde 
müzik sınıfı desteği de “Mix 
Müzik Özel Ödü-
lü” adı altında 
verilecek. En iyi 
orkestra, solist ve beste 
branşlarında ilk üçe ödül ve-
rilecek, diğer branşlarda ise 
birinci olanlar ödüllendiri-
lecek. Bursa’nın tamamın-
daki liselerden öğrenci-
lerin katılabileceği Ni-
lüfer Liselerarası Müzik 
Yarışması, 14-15 Mart 
tarihlerinde Uğur 
Mumcu Sahne-
si’nde soundcheck 
ile başlayacak. 16-
17 Mart tarihlerinde 
de yine Uğur Mumcu 
Sahnesi’nde ön eleme-
ler yapılacak. Nilü-
fer Liselerarası Mü-
zik Yarışması’nın finali, 27 Nisan’da ya-
pılacak soundcheckin ardından, 28 Ni-
san’da Bursa Akademik Odalar Birliği’nde 
gerçekleştirilecek. Gençlere yarışmaya 
katılma çağrısında bulunan Nilüfer Be-
lediye Başkanı Turgay Erdem, “Müzik 
hepimize iyi gelir. Gelin müziğin tadını 
birlikte yaşayın” dedi. (İHA)
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Bursa’da faal olarak 11 bin 160 has-
tanın evde sağlık hizmeti aldığını belirten 
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuz-
yılmaz, 2010 yılından bu yana 52 bin 
887 hastaya ulaşıldığını dile getirdi. Bursa 
İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, 
il genelinde yürütülen evde sağlık hiz-
metleri hakkında açıklamalarda bulundu. 
Evde sağlık hizmetlerinin kurulduğu 
2010 yılından bu yana 52 bin 887 hastaya 
hizmet verdiğine dikkat çeken Dr. Ya-
vuzyılmaz, “Halen 11 bin 160 hastaya 
da aktif olarak nitelikli hizmet verilmek-
tedir. Personelimiz tarafından 2022 yılı 
Kasım ayı sonu itibariyle 21 bin 145 
takipli hastaya 51 bin 253 ziyaret ger-
çekleştirilmiştir. İlimizde evde sağlık hiz-
metleri, 18 hastane, 2 ağız diş sağlığı 
merkezi, 2 ağız diş sağlığı hastanesi, 3 
entegre hastane de toplam 137 personel 
25 ekip ve 21 araç yürütülmektedir. İl 
genelinde Sağlık Bakanlığımız tarafından 
uygulanan hasta memnuniyet anket ora-
nımız da bu yıl yüzde 92’den 98’e çıktı” 
şeklinde konuştu. Evde Sağlık Hizmet-
lerinden yatağa tam bağımlı ve ev ba-
ğımlılığı olan hastaların yararlanabildiği 
bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Başvuru; 
hasta, hasta yakını, diğer kişi veya ku-
rumlar tarafından 444 38 33 numaralı 
telefon hattı aranarak, aile hekimliği bi-
rimleri aracılığıyla ya da başvuru formu 
doldurularak yapılabilir. Koordinasyon 
merkezi ve bağlı birimler, mesai saatleri 
içerisinde randevu sistemine göre çalış-
maktadır. Merkezimiz, evde sağlık hiz-
metinin hangi seviyede verileceğini be-
lirleyerek, buna göre yönlendirmesini 
yapmaktadır. Hizmetlerin kaliteli yürü-
tülmesinde Büyükşehir Belediyemiz de 
ciddi katkılar sağlamaktadır” diye konuştu. 
Acil durumların evde sağlık hizmetlerine 
dahil olmadığının altını çizen Dr. Yavuz-
yılmaz, “Evde sağlık hizmetleri; hastaya 
konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi 
çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında 
muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi 
bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin 
verilmesini kapsar. Ayrıca; hastaya, evde 
kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekip-
manlar konusunda eğitim ve danışmanlık 
gibi hizmetlerin verilmesini, gerekli gö-
rülen hallerde hastanın ilgili sağlık ku-
ruluşuna veya sağlık kuruluşundan evine 
naklini ve ihtiyacı olan hastalara ise ağız 
ve diş sağlığı hizmetleri verilmesini kap-
sar” ifadelerini kullandı. (İHA)

Yıldırım Belediyesi, bireylerin hayatın 
içerisinde karşılaştığı sosyal sorunları 
önlemek ve aile içerisinde yaşanan so-
runları çözüme kazandırmak amacıyla 
ilçe sakinlerine psikolojik destek hizmeti 
sağlıyor. Çocuk, genç, kadın ve ailelere 
sosyolojik, psikolojik ve kişisel gelişim 
konularında destek vermek ve bireylerin 
yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla 
danışmanlık hizmeti veren Yıldırım Aile 
Danışmanlık Eğitim Merkezi’nde 2022 

yılında 3 bin 547 kişiye 4 bin 28 seans 
danışmanlık hizmeti sağlandı. Kadro-
sunda 2 psikolog ve 3 aile danışmanı 
bulunan Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim 
Merkezi Birimi, seanslarda çocuk ve 
ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı 
ve yetişkin danışmanlığı konularında 
vatandaşlara destek sağlıyor. 

ÖRNEK HİZMET 
Yıldırım Belediyesi olarak öncelikli 

hizmet anlayışlarının merkezinde insan 
olduğunu belirten Başkan Oktay Yılmaz, 
“Dolayısıyla önce insan diyerek sosyal 
belediyecilik anlayışı ile her zaman 
hemşehrilerimizin yanında olmaya, on-
ların her türlü sıkıntılarında destek ol-
maya gayret ediyoruz. Belediyemiz bün-
yesinde hayata geçirdiğimiz Yıldırım 
Aile Danışmanlık Eğitim Merkezimiz 
de bu kapsamda önemli çalışmalara 
imza atıyor. Tamamen ücretsiz olan 
bu hizmetimiz sosyal belediyecilik ala-
nında yürüttüğümüz hizmetler içeri-
sinde örnek bir çalışma. Yıldırım Bele-
diyesi olarak ilçe sakinlerimize destek 
olacak projeleri hayata geçirmeye devam 
edeceğiz” dedi. (Bülten)

Unutulmaya yüz tutmuş el sa-
natlarının ustaları ile mesleklerinde 
yarım asrı devirmiş kişilerin hayat-
ları İznik Belediyesi Basın Yayın ve 
Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan 
İznik Hazineleri” projesi çerçeve-
sinde belgeselleştirilmeye devam 
ediyor. Bu doğrultuda 38 yıldır anah-
tarcılık ve çilingir ustalığı yaparak 
geçimini sağlayan Kadir Kardaş icra 
ettiği mesleğini genç yaştan buyana 
aşkla devam ettiriyor. 1959 yılında 
Bilecik’e bağlı Abadiye köyünde dün-
yaya gelen Kadir Kardaş, askerlik 
görevini yaptıktan sonra İznik’e göç 
etti. Çıraklığını yaptığı anahtarcılık 
ve çilingircilik mesleğine 1985 yı-
lında İznik’te kendisi başladı. Gençlik 
yıllarının tarım ve hayvancılık ya-
parak geçirdiğini dile getiren Kardaş 
“Yoksulluk içerisinde geçen gençlik 
ve çocukluk yıllarımızdan sonra 

mesleğe atıldık. Çok şükür bugün 
bu mesleğimiz sayesinde birçok şeye 
sahip olduk. Her gencimize bir mes-
lek edinmelerini tavsiye ediyorum” 
diye konuştu. 

“DÜRÜSTLÜK EN BÜYÜK  
KAZANCIM” 
Meslekte geçirdiği 38 yıllık se-

rüvenini o günleri yaşarcasına an-
latan Kadir Kardaş, “Bizim mesle-
ğimiz vatandaşımızın işine yetişmek. 
Evde kitli kalan, evine giremeyen, 
aracında kitli kalan, acil durumlar 
gibi birçok zorlukta vatandaşımızın 
imdadına koştuk. Devletimiz ile 
polis ve askerimiz ile birçok acil du-
ruma birlikte gittik. Ama bu mes-
lekte bu duruma dürüst hizmetimiz 
sayesinde kazandığımız güven ile 
geldik. Bu meslekte güven çok önem-
li. Vatandaş size evinin, arabasının 
anahtarını emanet ediyor. Bu güveni 
kazanırsanız size gelirler. Bizimde 
kazancımız dürüstlük ve güven oldu” 
diye konuştu. Kardaş konuşmasında 
ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan 
Mehmet Usta’ya bu çalışmalar ile 
gelecek kuşaklara aktarılan tecrü-
beler ve meslekler dolayısıyla te-
şekkür etti. İznik Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin 
hayata geçirdiği “Yaşayan İznik Ha-
zineleri” belgesellerinin ilki 75 yıllık 
fıçı ustası merhum İsmail Alkış ile 
gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise 
İznik’e bağlı İnikli Mahallesi’nde 
ikamet eden 20 yıldır bastonculuk 
ile uğraşan Şükrü Kaya ile yapıldı. 
Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müş-
küle iğne oyaları, dördüncü belgesel 
62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan 76 
yaşındaki Hakkı Ateş ile beşinci bel-
gesel 63 yıldır terzilik sanatını icra 

eden 75 yaşındaki İsmet Acar altıncı 
belgesel İznik’e bağlı Tacir Mahal-
lesi’nde 50 yıldır sıcak demir ustalığı 
yapan 62 yaşındaki Necip Saraç ile 
yedinci belgesel 55 yıldır yorgancılık 
yapan 68 yaşındaki Ali Topkara’yla 
sekizinci belgesel 55 yıldır radyo ve 
televizyon tamirciliği yapan Ekrem 
Sevim, dokuzuncu belgesel çömlek 
ustası 55 yaşındaki Hasan Yaman, 
onuncu belgesel saat ustası 72 ya-
şındaki Ramis Asa’yla on birinci 
belgesel 70 yıldır yüncülük mesleği 
ile uğraşan 84 yaşındaki Süleyman 
Ferik ile on ikinci belgesel 50 yıldır 
soba ustası olan 72 yaşındaki Meh-
met Topçu ile, on üçüncü belgesel 
ahşap ustası Servet Bağcı (63) ile 
on dördüncü belgesel yarım asırlık 

Bisiklet Tamir Ustası Ahmet Aşık 
(65) ile on beşinci belgesel yarım 
asırlık terzi ustası Ahmet Turhan 
(68) ile on altıncı belgesel yarım 
asırlık matbaa ustası Ramiz Pancar 
(75) ile on yedinci belgeseli İzniks-
por’un efsane futbolcusu Kaptan 
İsmail Hakkı Çelik (69) ile on seki-
zinci belgeseli yarım asırlık elektrik 
ustası Mehmet Potur (72) ile on 
dokuzuncu belgesel yarım asırlık 
taş ustası Mehmet Arslan (76) ile 
yirminci belgesel ise otuz sekiz yıldır 
anahtarcılık ve çilingircilik yapan 
Kadir Kardaş (64) ile gerçekleştirildi. 
Yaşayan İznik Hazineleri projesi 
önümüzdeki süreçte de ustaları ek-
ranlara yansıtmaya devam edecek. 
(İHA)

Yıldırım Belediyesi, 
bünyesinde 

oluşturduğu Yıldırım 
Aile Danışmanlık Eğitim 

Merkezi (YADEM) ile 
ilçe sakinlerine destek 
olmaya devam ediyor.

Yaşayan İznik Hazineleri 
belgeselleri 20’ye ulaştı

İznik Belediyesi 
başlattığı “Yaşayan İznik 

Hazineleri” projesi 
çerçevesinde 

20.belgeselinde 38 yıldır 
anahtarcılık yapan Kadir 

Kardaş’ın (64) hayatını 
ve mesleğini ele aldı.

Nilüfer Liselerarası 
Müzik Yarışması 
başvuruları başladı

Evde sağlık  
hizmetleri 53 bin  
hastaya ulaştı
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BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

13/2

12/5

8/3

14/6
13/7

12/7

8/3

13/6

12/3
13/4

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:49
08:19
13:14
15:38
17:59
19:24

BURSA
CUMA

13/2

PAZAR

12/2

CUMARTESİ

13/2

11/6 İMSAK İYE

Orhangazi’de uyuşturucu ti-
careti yaptıkları iddia edilen 2 
şüpheli gözaltına alındı. 

İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 
istihbari çalışmalar sonucu 
O.K’nin (34) evinde uyuşturucu 
ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. 
Cumhuriyet savcısından alınan 
talimatla bu kişinin evinde ya-
pılan aramada 43 gram me-
tamfetamin, 2 gram esrar ve 
uyuşturucu içiminde kullanılan 
3 aparat ele geçirildi. Gözaltına 
alınan O.K. ve O.E’nin (27) em-
niyetteki işlemleri sürüyor. 
(AA)

İnegöl’deki olay 
dün saat 12.30 sıra-
larında Kemalpaşa 
Mahallesinde mey-
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 2 katlı 
binanın 2. katında 
oturan Suriye uyruklu 
Meryem Elneccar (35) ka-
pının zorlandığını fark etti. 
Daire kapısını zorlayarak içeri giren 
hırsızı elinde bıçağı ile gören Elneccar, 
büyük korku yaşadı. Kadın çocuğunu 
alıp balkona çıktı. 3 yaşındaki Mu-
hammed isimli çocuğunu kucağına 

alan kadın yaklaşık 4 metre yüksek-
likten toprak üzerine atladı. Hırsız 
kaçarak kayıplara karışırken, yarala-
nan kadını gören vatandaşlar durumu 
112’ye bildirdi. Yaralı kadın ve oğlu, 

112 Acil Servis ekipleri tarafından 
İnegöl Devlet Hastanesine 

kaldırıldı. Yaralının sağ-
lık durumunun iyi ol-

duğu öğrenilirken, 
polis ekipleri kaçan 
şüpheliyi yakalamak 
için sokağı didik di-
dik etti. Tesadüf ese-

ri sokaktan geçerken 
olayı gören Efrettin 

Gür, “Çocuğu okula götü-
rürken kadının sesini duydum. 

Kendini balkondan aşağı attı. Bıçaklı 
biri vardı evde. Sonra kaçıp gitti. Am-
bulansı aradım, ekipler geldi” dedi. 
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. 
(İHA)

İlçenin üç farklı noktasında aynı yöntemlerle 
dilencilik yapan iki yabancı uyruklu şahsı tespit 
ederek haklarında işlem yapan Gemlik Zabıtası, 
üzerinden çıkan yaklaşık bin 500 TL’ye mülkiyeti 
kamuya geçirilmek üzere el koydu. Son günlerde 
yakalanan yabancı uyruklu dilencilerin genellikle 
aynı yöntemi kullandıkları gözlemlendi. Üç 
yaşlarında ve kendi çocukları oldukları iddia 
ettikleri çocukla birlikte hurda topladığını iddia 
eden şahıslar, dilenirken çocuklarının ihtiyaç-
larını gidereceklerini ifade ederek vatandaşların 

duygularını sömürüyor. 
MONTTAN 5, MONTTAKİ  
DELİKTEN 700 LİRA ÇIKTI 
Zabıta ekipleri tarafından haklarında 

işlem yapmak istenilen ve Ahmet Dural 
Meydanı’nda vatandaşlardan ve esnaflardan 
para istediği tespit edilen yabancı uyruklu 
şahıs, cebindeki 5 lirasını gösterdi. Bunu 
inandırıcı bulmayan zabıta ekipleri mon-
tundaki deliğe baktıklarında ise yaklaşık 
700 Türk Lirası buldu. Kimlik tespiti yapılan 
şahısların üzerinden çıkan yaklaşık bin 500 
liralık tutar kamuya geçirilmek üzere Gemlik 
Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından el ko-
nulurken, kabahatler kanununa göre 617’şer 
lira ceza kesildi. Ayrıca Zabıta ekipleri va-
tandaşları uyararak bu tür şahıslara maddi 
destek verilmemesini ve görüldüğü yerde 
zabıtaya bilgi verilmesini istedi. (İHA)

Bursa’da bir dükkanın önünde kilitsiz 
bir şekilde duran bisikleti gözüne kestiren 
hırsız, keşif turu attıktan sonra bisikleti 
alıp kaçtı. O anlar saniye saniye kamera 
kayıtlarına yansıdı. Gemlik’teki olay, 4 
Ocak Çarşamba günü 18.55 sıralarında 
Orhangazi Caddesi’nde meydana geldi. 
Cadde üzerinde yer alan bir kırtasiye 
mağazasından kısa süreli alışveriş yapmak 
için içeri giren müşteri, bisikletini dük-

kanın önüne bıraktı. Müşteri içeride 
alışveriş yaparken, dükkan önüne kilit-
lenmeden bıraktığı bisikletini gözüne 
kestiren bir hırsız, bisikleti göz açıp ka-
payıncaya kadar çaldı. Dükkana ait gü-
venlik kameralarına yansıyan görüntü-
lerde, hırsız önce iki defa dükkanın önün-
den geçerek keşif yaptı. Çevredeki evleri 
ve dükkan içini kontrol eden hırsız, ar-
dından üçüncü defa geldiği dükkanın 
önünden, bisikleti hızlıca alarak kayıplara 
karıştı. Alıveriş sonrası bisikletinin ye-
rinde olmadığını gören müşteri, dükkan 
sahibi ile birlikte dükkana ait güvenlik 
kameralarını seyredince bisikletinin ça-
lındığını anladı. Görüntülerle birlikte 
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne mü-
racaat eden mağdur vatandaş, hırsızın 
yakalanması için şikayette bulundu. Olay 
ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

Bursa’da iş yerine giren 
hırsızın kasadan paraları çal-
ması güvenlik kameralarına 
yansıdı. 

İznik’teki hırsızlık olayı Ye-
şil Camii Mahallesindeki bir 
iş yerinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Gece yarısı 
motosikletle işyerinin önüne 
gelen iki kişi, etrafı sakin gö-
rünce dükkana girmek istedi. 
Şüpheliden biri etrafı kollar-
ken, diğeri işyerinin kapısını 
tornavida ile açarak içeriye 
girdi. Bir süre etrafı inceleyen 
hırsız, kasada ki bir miktar 
parayı alarak, geldikleri mo-
tosiklet ile kayıplara karıştı. 
O anlar işyeri güvenlik kame-
rasına yansırken, olayla ilgili 
tahkikat başlatıldı. (İHA)

Bursa’da motosiklet sürü-
cüsü önce yayaya sonra ise 
park halindeki otomobile çarp-
tı. İlginç kaza anı ise güvenlik 
kameralarına saniye saniye 
yansıdı. 

Edinilen bilgiye göre, Os-
mangazi’de motosiklet sürü-
cüsü sokaktan geçtiği esnada 
önce yayaya daha sonra ise 
park halindeki otomobile çar-
parak yere düştü. Yaya ve mo-
tosiklet sürücüsü hafif şekilde 
yaralanırken o anlar güvenlik 
kameralarına saniye saniye 
yansıdı. (İHA)

İnegöl’e bağlı Orhaniye Mahal-
lesi’nde meydana gelen olayda ara-
cıyla bina duvarına ve park halindeki 
otomobile çarpan sürücü, aracını bı-
rakıp kaçtı. İnegöl’deki olay önceki 
gün saat 00.00 sıralarında Orhaniye 
Mahallesi, Güneş Sokak’ta meydana 
geldi. Henüz sürücüsü belirleneme-
yen 16 JD 448 plakalı otomobil, 
önce apartmanın duvarına, ardın-
dan park halindeki 16 FMU 25 
plakalı otomobile çarptı. Ka-
zanın ardından sesi duya-
rak soka çıkan vatandaş-
lar, polise haber verdiler. 
O sırada vatandaşlar kaç-
maya çalışan sürücüyü 
durdurdular. Araçtan inen 

sürücü kaçarak kayıplara karıştı. 
Olay yerine gelen polis ekipleri, in-
celemenin ardından sürücüyü yaka-
lamak için çalışma başlattılar. Kaçan 
sürücünün aracı çekici yardımıyla 
otoparka çekildi. 

(İHA)

Yıldırım’daki olay, geçtiğimiz günlerde Vatan Mahalle-
si’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kader A. (21) 
henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı balkondan düştü. 
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Kader A.’ya olay 
yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas 
eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kader A.’nın 
ailesi ve kocasının yakınları hastanede karşılaşınca sopalarla 
birbirlerine saldırdılar. Orada bulunan polis, jandarma ve 
güvenlik görevlileri kavgaya müdahale ederek ayırdı. Has-
taneye destek ekiplerin gelmesiyle birlikte aileler Ertuğrulgazi 
Polis Merkezi’ne götürülmüştü. 

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ 
Kader A. hastanede tedavi altına alınırken doktorların 

yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti. Kavga anı ise hastanede bulunan vatan-
daşın cep telefon kamerasına yansıdı. (İHA)

Hastanede 
kıyamet koptu

Bursa’da kızlarının 
balkondan 
düşmesine 

öfkelenen aile, 
hastanede kocasının 
ailesiyle karşılaşınca 
ortalık savaş alanına 
döndü. Sopaların da 

kullanıldığı kavga, 
kameraya saniye 

saniye yansıdı. 
Balkondan düşen 

kadın ise hastanede 
yapılan tüm 

müdahalelere 
rağmen 

kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti.

Hırsızı gören kadın 
çocuğuyla balkodan atladı
Bursa’da evine bıçaklı hırsız 
giren kadın çocuğu ile 
balkondan atlaması sonucu 
yaralandı. Hırsız kaçarak 
kayıplara karıştı.

Gemlik Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri yaptığı 
denetimlerle insanların 
duygularını sömürmeye çalışan 
yerli ve yabancı uyruklu 
şahıslara geçit vermiyor. 

Duvara toslayıp firar etti

Gemlik zabıtasından 
dilenci operasyonu

Keşif turu atıp bisikleti çaldı

Orhangazi’de iki 
ölüm taciri yakalandı

Çok ilginç  
motosiklet 
kazası

İşyerindeki 
hırsızlık  
kamerada!
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali 

Babacan’ın Anayasanın 66. mad-
desinde yer alan “Türk devletine 
vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes 
Türk’tür” ifadesinin tekrar değer-
lendirilmesi gerektiği sözleri 
siyasette büyük tartışmaların fitilini 
ateşlemiş oldu. Babacan ayrıca 
Kürtçeyi anadil olarak anayasaya 
koymak istediklerini de söyledi. 

Peki, durduk yere mi edildi bu laflar?  
Hayır.  
Seçimler yaklaşırken 6’lı masada 

da selden kütük kapma yarışı hız-
landı. Malum HDP’nin kapatma 
davası AYM’nin önünde. Seçim 
öncesi bir karar çıkması bekleniyor. 
HDP kapatılırsa bu partiye oy veren 
seçmenin oyunun nereye kayacağı 
konusunda taktik stratejik çalış-
malar sürüyor tüm partiler için.  

Babacan’ın hamlesinin kesin ve 
net olarak CHP’ye yönelik olduğu 

çok ortada. CHP, HDP’ye oy veren 
Kürt seçmene yönelik uzun süredir 
zaten çalışıyor. Dahası HDP kap-
atılsa da kapatılmasa da CHP’nin 
HDP ile yakın teması malum. İşte bu 
noktada Ali Babacan hamle yapıyor 
bu sözlerle.  

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu muhtemelen masaya Kürt 
seçmen beni destekliyor iddiasıyla 
geliyor ve bunu karşılayıp kendine 
çevirmek için Babacan hamle 
yapıyor. Dur orada Kürt seçmenin 
bana da ilgisi ve desteği var demek 
için bunu yapıyor.  

Bir bakıma 6 masa içindeki bir 
çekişmenin yansımaları bunlar. Yani 
genel siyasi denge için fark eden çok 
bir şey olmuyor ancak masanın or-
takları arasında güç dengelemesi için 
bir bilek yarışına çevriliyor.  

Babacan’ın söylediklerinin mevcut 
konjonktürde olma ihtimali bile yok. 
Dahası üniter yapı ve ilk 4 madde 
buna müsaade etmiyor. İlk 4 madde 
tartışmaları da kamuoyunda ve 
siyasette çok kabul bulmuyor. Zaman 
zaman gündeme gelmek isteyen 
siyasiler tarafından dillendirilse de 
bugün için gerçekçi değil.  

O halde Babacan da bildiği ve 
olma ihtimali sıfır olan bir konuda 
sadece tartışma olşusu diye bunu 
yapıyor. Dahası CHP ile kendisini 
karşı karşıya konumlayarak 
masadan daha fazla taviz kopar-
manın peşinde.  

Aslında masanın kuruluş amacı 
yeniden parlamenter sisteme dönüş. 
Yani bir ittifaktan öte bir konunun 
detaylarıyla sonuçlandırılmasına 
yönelik bir ortak hareket sistemi.  

Oysa seçimlere yaklaşılırken 

bunun bir ittifaka daha yakın bir 
çalışma olduğu da netleşiyor. Daha 
da önemlisi zaten ince bir iplikle 
masaya ve ittifaka bağlı olan İYİ 
Parti üzerine de baskı kurmayı 
amaçlayan bir çıkış diye değer-
lendirilebilir.  

Bu yönde açılan tartışmalar ve 
verilen beyanatlar en fazla İYİ 
Parti’yi olumsuz etkiliyor. Daha 
merkezde olan ve muhafazakâr 
yapıya sahip İYİ Parti bu tür açıkla-
maların ardından kendi ma-
hallesinde hedef olduğu gibi, 
seçmenine bunu anlatmakta da zor-
lanıyor. Babacan ise mevcut 
gidişatın DEVA’ya deva olmaya-
cağının bilincinde. Bir yandan CH-
P’yi bir yandan İYİ Partiyi bir 
yandan da Kemal Kılıçdaroğlu’nu 
sıkıştırıyor.  

Belli ki masadan adaylık 
vizesinin kendisine verilmesini is-
tiyor. Kılıçdaroğlu’nun buna onay 
verme ihtimali yok. Meral Akşener 
için de bu oldukça güç. Bu durum 
Babacan’ın önümüzdeki süreçte 
adaylığını ilan etmesi sonucunu da 

doğurabilir. Ve gidişat ilk turun çok 
adaylı yapılacağı sinyallerini veriyor.  

Üstüne bir de Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın seçimin bir miktar öne 
alınacağını söylemesi masada daha 
hızlı adımlar atılmasına ihtiyacı gün-
deme getiriyor ki artık aday açıkla-
maktan başka seçenek kalmıyor. 
Aday konu olunca da masanın tan-
siyonu yükseliyor. İşte bunu 
yakalayan Babacan stratejik ve kritik 
bir adım atarak bu konuları gün-
deme taşıyor.  

Ali Babacan’ın söylemlerinin de 
siyasi tansiyonu yükseltmek dışında 
aslında gerçekliğinin olmadığını 
herkes biliyor. Babacan ben de bura-
dayım diyor ve boy veriyor bakalım 
masaya yansıması ne olacak?  

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit 
Özdağ’ın 6’lı masa gelirse FETÖ de 
döner söylemi de önümüzdeki 
süreçte daha da köpürecek ve 
siyasetin gündemine oturacak 
tartışmaların başında geliyor. 
Masada sorun çok zaman az ve bun-
ları kamuoyuna anlatmak için pek 
bir çaba yok.

Kürt seçmen 
mücadelesi!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Yıldırım Belediyesi’nin Çınarönü 
Mahallesi Rezerv Yapı Alanı Kentsel 
Dönüşüm Projesi tüm hızıyla devam 
ediyor. Bölgenin dönüşümüne hız ka-
zandıracak ve model oluşturacak 13 
dönümlük alanda gerçekleştirilen Çı-
narönü Kentsel Dönüşüm Projesi kap-

samında, 262 konut, 8 bin 650 metre-
karelik otopark, 2 bin 470 metrekarelik 
yeşil alan, 4 bin 380 metrekarelik alanda 
gençlik merkezi ve sosyal donatı alanları 
ilçeye kazandırılacak. 

“KAYNAKLARI DOĞRU  
KULLANIYORUZ” 
Yıldırım’da her mahallenin her böl-

genin kendine has özellikleri bulundu-
ğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, kentsel dönüşüm proje-
lerini hazırlarken bu özellikleri göz önün-

de bulundurduklarını vurgulayarak, 
“Mevlâna bölgesinde ‘yerinde dönüşüm’ 
modeli uygularken Çınarönü Mahalle-
si’nde taşıma yöntemi ile dönüşüm ger-
çekleştiriyoruz. Mollaarap mahallemizde 
yaşanan heyelandan sonra bölge riskli 
alan ilan edilerek hemşehrilerimiz evle-
rinden tahliye edilmişti. Tahliye edilen 
140 binadan 127’sinin hak sahipleri ile 
satın alma yolu ile anlaşma sağlayarak 
bu binalarının yıkımını gerçekleştirdik. 
13 adet bina sahibi ile Çınarönü Rezerv 

Yapı Alanı’ndaki taşınmazların teklifi 
ile uzlaşma sağladık. Yıkım sonrası Mol-
laarap mahallemizde; içerisinde restoran, 
seyir terası, piknik alanı, çocuk oyun 
alanları, dinlenme alanı, çim amfinin 
yer aldığı Hünkâr Korusu Projesi’ni 
hayata geçireceğiz. Böylece hem Çına-
rönü’nde modern bir şehir oluşturuyor, 
hem de kaynaklarımızı doğru kullanarak, 
ilçemize, şehrimize değer katacak önemli 
bir yatırımı Yıldırım’a kazandırıyoruz” 
ifadelerini kullandı. (Bülten)

Bursa’yı daha sağlıklı geleceğe taşımak 
amacıyla ulaşımdan çevreye, kentsel dö-
nüşümden tarihi ve kültürel mirasa kadar 
her alanda önemli yatırımları hayata 
geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin alt-
yapısını güçlendiren adımlarını 2022 
yılında da hız kesmeden sürdürdü. Bü-
yükşehir sınırlarının 2014 yılından 
itibaren 17 ilçeyi de içine alması 
nedeniyle, özellikle altyapıdan 
mahrum kırsal mahallelerde ça-
lışmalarına ağırlık veren BUSKİ, 
2022 yılında 17 ilçede toplam 
411 kilometre içme suyu hat ima-
latı yaptı. Yine aynı dönemde 201 
kilometre kanalizasyon ve yaklaşık 
57 kilometre de yağmur suyu hat imalatı 
gerçekleştirilirken, muhtemel sel ve su 
baskınlarının önüne geçmek için yaklaşık 
85 kilometrelik dere yatağında temizlik 
yapıldı. 

KIRSALA DESTEK 
Dünya genelinde yaşanan küresel iklim 

değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığa rağ-
men Bursalıları bir gün bile susuz bırak-
mayan Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, özellikle kırsal mahallelerde 
tankerle su taşıma dönemine son verdi. 
Kesintisiz içme suyu temini için 2022 yılı 

boyunca kırsal mahallelere 21 adet su de-
posu kazandırıldı. Aynı dönemde 5 fos-
septik yapan ve 18 adet su sondajı ger-
çekleştiren BUSKİ, kırsal kalkınma yatı-
rımları genelinde 16 adet gölet ve sulama 
tesisi ile 2022 yılında da tarıma can suyu 
oldu. 

KALİTEDEN TAVİZ YOK 
BUSKİ, içme suyu kalitesini de her yıl 

aldığı belgelerle tescillemeye devam etti. 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından ilk olarak 18 Eylül 2014 tari-
hinde yetkilendirilen BUSKİ İçme Suyu 
ve Atık Su Laboratuvarları’nın akreditasyon 
süresi, yine TÜRKAK tarafından düzenli 
olarak yenileni-
yor. 

Ü l -
kenin çeşitli 
noktalarında yaşanan sel baskını ve doğal 
afetlerde de aktif rol oynayan BUSKİ, ya-
şanan sel baskınlarının ardından, personel 
ve ekipman desteği ile afet bölgelerine 
anında intikal ederek yaraların sarılmasında 
önemli görevler aldı. 

BURSA SUSUZ KALMADI 
İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık 

tüm etkisini hissettirirken, BUSKİ ‘va-

tandaşları susuz bırakmamak adına’ tüm 
tedbirleri aldı. Barajlardaki suyun azal-
masıyla Bursa’yı sıkıntıya sokmamak adına, 
mevcut rezerve ilave olarak yer altı kuyu 
suları planlı şekilde devreye alınıyor. Bu 
arada, kuyu sularının daha sağlıklı hale 
getirilmesi amacıyla inşaatına başlanan 
Vakıf Paket İçmesuyu Arıtma Tesisinde 
çalışmalar hızla devam ediyor. Öte yandan, 
altyapı yatırımlarıyla merkez ilçelerinde 
içme suyundaki kayıp kaçak oranını yüzde 
20’ler seviyesine indiren BUSKİ, Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın Türkiye Belediyeler 
Birliği işbirliğiyle düzenlediği ‘Belediye Su 
Kayıpları Çalıştayı’nda Yozgat ve Kahra-
manmaraş su ve kanal idareleriyle kardeş 
kurum oldu. 

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-

nur Aktaş, bütünşehir uygulaması 
ile birlikte BUSKİ’nin de hem 

sorumluluk alanının hem de 
yükünün çok arttığını, buna 
rağmen 17 ilçeyi kapsayan alt-
yapı yatırımlarından taviz ver-

mediklerini söyledi. Avrupa Ya-
tırım Bankası kredili projelerin 

hızla ilerlediğini hatırlatan Başkan 
Aktaş, “Bunun yanında kendi kay-

naklarımızla gerçekleştirdiğimiz yatırım-
larımız da kesintisiz devam ediyor. Altyapı 
yatırımları anlamında 2022 yılı bizim için 
çok verimli geçti. Bursa’nın 2060 yılına 
kadar su sıkıntısı yaşamaması için Çınarcık 
Barajı’nın devreye alınması için projeler 
onaylandı, kredi görüşmelerimiz devam 
ediyor. 2023 yılı içerisinde ihale ve inşaat 
sürecine geçmeyi planlıyoruz. Bursa’yı 
daha sağlıklı geleceğe taşıyacak yatırım-
larımız hız kesmeden devam edecek” dedi. 
(İHA)

Karacabey Belediye’sinin araç filosu 
güçlenmeye devam ediyor.  

Belediye filosuna dahil edilen ve ilçede 
temizlik hizmetlerine katkı sağlamak 
amacıyla alınan yol süpürge aracı, Temizlik 
İşleri Müdürlüğü bünyesinde Karaca-
beylilere hizmet verecek. Belediye Başkanı 
Ali Özkan, önceki gün belediye önünde 
yeni alınan aracı incelerken yaptığı açık-
lamada, “Karacabey’de, Büyükşehir Ya-
sasından önce merkezdeki 21 mahalle-
mize hizmet götürülmekteydi. Büyükşehir 
Yasasıyla beraber kırsal mahallelerimizde 
bu hizmet alanına dahil olduğu için top-
lamda 85 mahalleye hizmet etmekteyiz. 
Bu çerçevede, çok geniş bir hizmet ağı 
içerisinde verimli bir ovaya sahibiz. Ta-
rımsal faaliyetler yoğun olarak sürdü-
rülmekte. Dolayısıyla kırsal ve merkez 
mahallelerimize layıkıyla hizmet edebil-
memiz için donanımlı bir araç filosuna 
sahip olmamız gerekiyordu. Biz bu çer-
çevede,vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti 
sunmak için araç filomuzu güçlendirmeye 
devam ediyoruz. Bu aldığımız yeni yol 
süpürge aracı ile birlikte, şuanda Kara-
cabey Belediyesi’ne kazandırdığımız 24 
tane aracımız var. Önümüzdeki günlerde 
de yeni ilaveler olacak ve bizler, ekibimizle 
birlikte ‘güzellikler şehri’ Karacabey’imize 
hizmet etmeye devam edeceğiz.Karaca-
bey’imize hayırlı olsun” dedi. (Bülten)

Üniversite-Sanayi işbirliği çalış-
malarının geliştirilmesine öncelik 
veren Bursa Uludağ Üniversitesi 
(BUÜ), İnallar ile özel bir protokole 
imza attı. Yapılan anlaşma ile teknik 
bilgi ve becerisi yüksek nitelikli iş-
gücünün yetiştirilmesi ve sektöre 
kazandırılması adına ortak çalış-
malar yürütülecek. 

BUÜ Teknik Bilimler Meslek 
Yüksekokulu tarafından altyapısı 
hazırlanan işbirliği protokolüne Rek-
tör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz 
ile Firma Genel Müdürü Hüseyin 
Tetik imza attı. Törende Teknik Bi-
limler MYO Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Karahan, akademisyenler ve 
firma temsilcileri de hazır bulundu. 
İmza öncesi kısa bir konuşma yapan 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kıla-
vuz, üniversitelerin içerisinde bu-
lundukları şehrin ihtiyaçlarını dik-
kate alan, akademik ve bilimsel de-
neyimi ile bu alanlarda çözüm üret-
meye çalışan nitelikli kurumlar ol-
duğunu vurguladı. Bursa Uludağ 
Üniversitesi’nin de tüm çalışmalarını 
bu misyon üzerinden yürüttüğüne 
işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim 
Kılavuz; “Toplum, insanlardan olu-
şuyor. Bizler de gerek toplum ge-
nelinde gerekse de birey özelinde 
faydalı olarak her türlü çalışmada 
üzerimize düşen görevleri yerine 
getirmeye çalışıyoruz. Bunu da bir 
ayrım gözetmeksizin, gelen tüm ta-
leplere karşılık vererek yapmaya 
gayret ediyoruz. Başta öğrencileri-
miz, partner kurumlarımız, toplum 
ve ülkemiz bu faaliyetlerden yarar-
lanıyor. Teknik Bilimler Meslek Yük-
sekokulumuz vasıtasıyla firmamız 
ile özel bir protokole imza atmış 
olmaktan dolayı mutluluk duyuyo-
ruz. İşbirliğimizin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum” diye konuştu. 

“BİLİMİN GÜCÜNÜ  
YANIMIZA ALDIK” 
Firma Genel Müdürü Hüseyin 

Tetik ise kurum olarak sürekli dö-
nüşen ve gelişen bir alanda hizmet 
verdiklerinin altını çizdi. Elektrikli 
araçlara dönüş, alternatif enerji kay-
nakları ve mobilite konuları gibi 
hızlı dönüşümlerin yaşandığı sek-
törde öncü olmaya gayret ettiklerini 
kaydeden Genel Müdürü Hüseyin 
Tetik; “Kişisel olarak eğitime çok 
önem veren biriyim. Üniversitelerin 
çok uzun yıllarda ulaşabileceğiniz 
bilgiyi, kısa eğitim sürecinde bizlere 
sunduğunun farkındayım. Dolayı-
sıyla hızlı dönüşümün yaşandığı tek-
nolojik dünyada, üniversite ile iş-
birliği yapmak bizim için çok büyük 
bir önem taşıyor. İmzalayacağımız 
protokol sayesinde bilimin gücünü 
yanımıza almış olacağımıza inanı-
yorum. Bu birlikteliği bizlere sağlayan 
tüm üniversite yöneticilerimize te-
şekkür ediyorum” açıklamasında bu-
lundu. Konuşmaların ardından iş-
birliği protokolüne imza atıldı. (İHA)

Otomotiv sektörüne 
nitelikli işgücü 
sağlayacak protokol

Karacabey’in  
araç filosu gücüne 
güç katıyor

BUSKİ yatırımda hız kesmedi
Bursa’nın daha sağlıklı altyapı 
ile geleceğe taşınması için yoğun 
mesai harcayan BUSKİ Genel 
Müdürlüğü, 2022 yılını da yeni 
yatırımlarla dolu dolu geçirdi. 
BUSKİ tarafından ‘yıl boyunca’ 
411 kilometre içme suyu, 201 
kilometre kanalizasyon ve 57 
kilometre de yağmur suyu hat 
imalatı gerçekleştirildi.

Çınarönü’nde yeni 
bir şehir yükseliyor

Yıldırım Belediyesi, 
Çınarönü Mahallesi 

Rezerv Yapı Alanı 
Kentsel Dönüşüm 

Projesi ile hem 
modern bir yaşam 

alanı oluşturacak hem 
de Yıldırım’a değer 
katacak önemli bir 

yatırımı ilçeye 
kazandıracak.
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
olarak her yıl okullarında başarılı, 
ihtiyaç sahibi üniversite öğrenci-
lerine geri ödemesiz olarak verdiği 
burs desteğini bu yıl da vermeye 
devam ediyor. 

GTSO Burs Komisyonu üyeleri 
Fatih Ayvaz, Fatih Becerikli ve Ay-
han Korkmaz tarafından yapılan 
başvurular incelendi. 2022-2023 
öğrenim yılı için 125 öğrenciye 
verilmesi planlanan burs için şart-
ları yerine getiren tüm öğrencilere 
burs verilmesi teklif edildi. Burs 
komisyonunun önerisi aralık ayı 
Meclis Toplantısı’nda oy birliği ile 
kabul edilirken, geçmiş yıllarda 
hak kazanmış 54 öğrenciyle birlikte 
odadan burs alan öğrenci sayısı 
125’e ulaştı. Gemlik Ticaret ve Sa-
nayi Odası olarak her zaman eğitim 
ve öğretimin önemine vurgu yap-
tıklarını belirten Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Hamaloğlu, “Uzun 
yıllardır meclisimizin destekleriyle 
vermiş olduğumuz burslarımıza 
bu yıl da devam ediyoruz. Öğren-
cilerimiz, gençlerimiz bizim ya-
rınlarımızdır. Onların eğitimlerine 
küçük de olsa bir katkı sunabilmek 
bizler açısından da büyük bir mem-
nuniyet kaynağıdır. Bu anlamlı 
faaliyete yıllar boyu destek vermiş 
ve halen destek olan tüm Meclis 
ve Yönetim Kurulu üyelerimize 
şükranlarımızı sunuyorum. Öğ-
rencilerimize hayırlı olmasını di-
lerim” dedi. (İHA)

Birlikten yapılan açıklamaya 
göre, 2022-2023 iş yılı ürün alım 
kampanyasının sonuna yaklaşan 
Marmarabirlik, 17-30 Aralık 
2022’de teslim ettikleri ürün be-
dellerinin yüzde 50’sinin karşılığı 
olarak ortaklara yarın 61 milyon 
lira ödeyecek. Ortaklar saat 

00.00’dan itibaren 5’inci dilim öde-
melerini Ziraat Bankası ATM’le-
rinden alabilecek. Bu ödeme ile 
ortaklara toplam 623 milyon lira 
ödeme gerçekleştirilmiş olacak. 
Marmarabirlik, alımların başladığı 
21 Ekim 2022’den bugüne kadar 
“Gemlik çeşidi”, “su tipi” ve “yağlık” 
dahil olmak üzere 55 bin ton ve 1 
milyar 355 milyon liralık ürün aldı. 
Açıklamada görüşlerine yer verilen 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet Asa, 2022-2023 
iş yılı ürün kampanyasında 76 bin 
ton rekolte beyanı gelmesine rağ-
men kota uygulaması yapılmadığını 
aktardı. Üreticinin alım fiyatla-
rından memnuniyet duyduğunu 

belirten Asa, şunları kaydetti: 
“Dolu afetinden zarar gören üre-
ticilerimize ilaveten kilogram ba-
şına 2 lira destek verilerek mağ-
duriyetleri de giderilmiştir. Üre-
ticisi için bütün riskleri göze alan 
Marmarabirlik Yönetim Kurulu-
muz, zorlu şartların üstesinden 
gelmeyi başarmıştır. 2022-2023 iş 
yılı ürün alım kampanyasının so-
nuna doğru geldiğimiz şu günlerde, 
üreticimizin önemli girdi kalem-
lerinden olan zirai ilaç, gübre ve 
akaryakıt desteği için hazırlıklara 
başlanmıştır.” Hidamet Asa, bir-
liğin 2022 yılında 1 milyar 470 
milyon lira ciroya ulaştığı bilgisini 
verdi. Marmarabirlik’in, 2010 yı-

lından bu yana yaptığı yatırımların 
meyvelerini topladığını ifade eden 
Asa, “Son 12 yılda gerek ekonomik 
gerekse kurumsallaşma adına bü-
yük atılım gerçekleştiren ve ülke-
mizde kooperatifçiliğin örnek ku-
rumlarından biri olarak gösterilen 
Marmarabirlik’in bu başarısı ekip 
çalışmasının göstergesidir. Mar-
marabirlik’in büyümesi ortakları-
mızın da refah seviyesini artır-
makta, zeytin üretiminin daha da 
büyümesine olumlu katkılar sağ-
lamaktadır. Marmarabirlik, zeytin 
üretiminde devamlılığı sağlayan 
bir kurum olmuştur.” değerlendir-
mesinde bulundu.  

(AA)

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
(BTSO) öncülüğünde yürütülen Kom-
pozit Malzeme ve Teknik Tekstil Pro-
totip Üretim ve Uygulama Merkezi 
(BUTEXCOMP) bünyesindeki ‘KO-
Bİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Programı’na 
başvuru süresi 9 Ocak 2023’e kadar 
uzatıldı. 

KOBİ’LER İÇİN YEŞİL ÜRÜN  
HİBE PROGRAMI 
KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe Prog-

ramı ile Bursa’da kurulu teknik tekstil 
ve kompozit sektörlerindeki KOBİ’lerin 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumlu 
yeni ürün ve proses geliştirme proje-
lerine destek sağlanması hedefleniyor. 
Programda çağrı dokümanlarının 
www.butexcomp.org portalında yayın-
landığı ‘KOBİ’ler İçin Yeşil Ürün Hibe 
Programı’ için başvuru tarihi 9 Ocak 
2023 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. 
Başvuruda bulunmak isteyen firmalar, 
BUTEXCOMP’un web sitesindeki form-
ları çevrimiçi ortamda doldurarak iş-
lemlerini tamamlayabilecek. Web si-
tesinde yer alan ‘Başvuranlar için Reh-
ber’ dokümanı da başvuru süreci için 
firmalara detaylı bilgiler sunuyor. 

DESTEK VERİLECEK PROJELER  
ŞUBAT AYINDA AÇIKLANACAK 
Program ile seçilen KOBİ’ler için 

azalan girdi maliyetleri, artan ticari-

leştirme hacmi ve ihracat potansiyeli 
artışının sağlanması, teknik tekstil ve 
kompozit değer zincirinde ağ oluşu-
munun desteklenmesi amaçlanıyor. 
Teknik tekstil ve kompozit malzeme 
sektörlerinin değer zincirinde ağ olu-
şumunu desteklemek ve yeni yeşil 
ürünleri tanıtmak amacıyla hayata ge-
çirilen Yeşil Ürün Hibe Programına 
seçilen KOBİ’lere verilecek danışmanlık 
hizmetleri sonucu minimum 5 farklı 
yeni yeşil ürün programı desteklenecek. 
Başvurular, konunun uzmanları tara-
fından Ocak ayı içerisinde değerlen-
dirme ve seçim süreci tamamlanacak. 
Şubat 2023’te ise desteklenecek pro-
jelerin kamuoyuna duyurusu yapılma-
sının ardından hibe sözleşmeleri im-
zalanacak. Mart 2023-Aralık 2023 dö-
neminde de projeler aktif olarak des-
teklenirken, firmalar çağrı ile ilgili so-
rularını, firma bilgileri ve ad-soyadı 
bilgileri ile info@butexcomp.com ad-
resine iletebiliyor. 

REKABETÇİ SEKTÖRLER  
PROGRAMI NEDİR? 
Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhu-

riyeti arasındaki mali işbirliği çerçe-
vesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından yürütülen Rekabetçi Sek-
törler Programı, yaklaşık 800 milyon 
avroluk bir bütçeyle projeleri destek-
leyen bir mali yardım programıdır. 
2007 yılından bu yana yürütülmekte 
olan program, Türkiye’nin farklı böl-
gelerindeki sanayici, KOBİ ve girişim-
cilerin rekabet gücünü artırarak sosyal 
ve ekonomik kalkınmayı hedeflemek-
tedir. Program ve desteklenen projeler 
hakkında detaylı bilgiye www.rekabet-
cisektorler.sanayi.gov.tr adresinden 
ulaşabilir, programla ilgili sorularınızı 
rsp@sanayi.gov.tr adresine e-posta ola-
rak iletebilirsiniz. (İHA)

Garanti BBVA ve BÜYEM Tür-
kiye Kadın Girişimci Akademi-
si’nin Bursa eğitimleri başlıyor.Ge-
leceğe iyi bakmak amacıyla eko-
nomiye güç katan kadın girişim-
cileri destekleyen Garanti BBVA, 
Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu 
Eğitim Merkezi (BÜYEM) ile bir-
likte hayata geçirdiği Türkiye Ka-
dın Girişimci Akademisi’nin 2023 
yılı ilk eğitimini Bursa’da gerçek-
leştirecek. Kadın girişimcilerin 
yönetim becerilerini artırmak, iş 
hayatındaki varlığını güçlendire-
rek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak 
amacıyla düzenlenen Türkiye Ka-
dın Girişimci Akademisi, 12 Ocak 
2023 tarihinde başlayacak. Ya-
pılana açıklamaya göre, 12 Ocak-
2 Şubat 2023 tarihleri arasında 
sınırlı kontenjan ile gerçekleşti-
rilecek Türkiye Kadın Girişimci 
Akademisi’ne katılmak isteyen 
Bursalı kadın girişimcilerin 10 
Ocak 2023 tarihine kadar garan-
tibbvakadingirisimci.com/ adre-
sinden başvuru yapması gereki-
yor. Boğaziçi Üniversitesi eğit-
menleri ve profesyoneller tara-
fından hem fiziki hem online 
olarak verilecek eğitimlerde; dijital 
pazarlama, insan kaynakları, 
müşteri deneyimi, kurum içi ile-
tişim, e-ticaret için sosyal medya 
iletişimi, şirket yönetimine fi-
nansal bakış, liderlik, sürdürü-
lebilir şirket yönetimi, yenilikçi 
iş modelleri geliştirme, temel ti-
caret hukuku ve ticari sözleşmeler 
gibi girişimcilerin işlerini yönet-
melerinde fark oluşturacak alan-
lara odaklanılacak. Girişimcilerin 
ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini 
arttırmayı hedefleyen Türkiye 
Kadın Girişimci Akademisi eği-
timlerini başarıyla tamamlayan 
kadın girişimciler Boğaziçi Üni-
versitesi Yaşamboyu Eğitim Mer-
kezi tarafından düzenlenen ser-
tifikaya sahip olacak. (İHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın açıkladığı EYT düzenleme-
sini içeren kanun teklifinin, gelecek 
hafta Meclis Başkanlığına sunulması 
bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki görüşmelerin ar-
dından Genel Kurul süreci başlayacak 
teklifin, ocak ayında yasalaştırılması 
öngörülüyor. 23 yıllık problemin çö-
zümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999’dan 

önce çalışmaya başlayanları kapsa-
yacak. 2 milyon 250 bin kişinin ya-
rarlanacağı EYT konusunda herhangi 
bir yaş sınırı uygulanmayacak. EYT’li-
lerin kıdem tazminatı noktasında iş-
verenlere Kredi Garanti Fonu’ndan 
(KGF) destek verilecek. EYT’den do-
layı ayrılan, kıdem tazminatı alan 
ama işine devam etmek isteyen işçiye 
özel 5 puan SGK destek primi indirimi 
yapılacak. EYT ile ilgili henüz yasa-
laşma süreci gerçekleşmediği için şu 
an yapılan müracaatlar geçerli olma-
yacak. Yasal süreç tamamlandıktan 
sonra başvurular, e-Devlet üzerinden 
SGK’ye yapılacak. (AA)

Gemlik Serbest Bölge’de bulunan 
Çimtaş fabrikasında 10 yıldır kaynak 
işçisi olarak çalışan Göksel Kaya, 
haksız ve hukuksuz yere işten çı-
kartıldığını iddia ederek tek başına 
eylem yapıyor. 

Yaptığı eylem ile ilgili konuşan 
bir çocuk babası Göksel Kaya, “10 
yıllık Çimtaş çalışanıyım, 10 yıllık 
süre zarfında zam isteklerimizi dile 
getirdik, bu konuyla ilgili şikayetçi 
olan arkadaşlarımızla whatsapp gu-
rubu kurduk. Kurmuş olduğumuz 
whatsapp gurubunda aldığımız ka-
rarları sendika temsilcisine ve yöne-
time ilettik. Yönetim taleplerimizi 
yerine getirmediği gibi aynı zamanda 
gurubun sözcüsü olduğum için beni 
haksız ve hukuksuz bir şekilde işten 
çıkardı. Çıkardığı madde gereğince 
tazminatımı alamadım ve aynı za-
manda işsizlik maaşımı da alamadım. 
Benimle beraber işten çıkartılan 6 

arkadaşım tazminatlarını ve haklarını 
aldılar. Ben haklarımı alamadan çı-
kartıldığım için, hakkımı arayabilmek 
adına tek başıma eylem yapmaya ka-
rar verdim. Gücüm yettiğince ve hak-
kımı alana kadar da eylemime devam 
edeceğim” dedi. (İHA)

GTSO, burs 
desteği vermeye 
devam ediyor

Türkiye Kadın  
Girişimci  
Akademisi’nin Bursa 
eğitimleri başlıyor

Marmara Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifleri 
Birliğinin 
(Marmarabirlik), 
beşinci dilim ödeme 
kapsamında 
ortaklarına 61 milyon 
lira ödeyeceği 
duyuruldu.

KOBİ’lere  
yeşil dönüşüm 
desteği 
çağrısına 
başvuru süresi 
uzatıldı

KOBİ’lere  
yeşil dönüşüm 
desteği 
çağrısına 
başvuru süresi 
uzatıldı

Bursa’da faaliyet gösteren teknik 
tekstil ve kompozit 
sektörlerindeki KOBİ’lerin Avrupa 
Yeşil Mutabakatı’na uyumlu yeni 
ürün ve proses geliştirme 
projelerine BUTEXCOMP 
tarafından sağlanacak desteğe 
başvuru süresi uzatıldı.

Cumhuriyet’in 100. yılı olan 
2023’ün ilk haftalarında 
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) 
konusu çözüme kavuşturulacak.

EYT düzenlemesinde 
gözler Meclis’te

Kaynak işçisinden tek kişilik eylem

Marmarabirlik, 61 milyon lira 
ödeme yapacak

Marmarabirlik, 61 milyon lira 
ödeme yapacak



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde 
düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, tüm milletin 
büyük umutlar ve heyecanlarla girdiği 2023’ün, 
hayırlara vesile olmasını temenni etti. Kuruluşla-
rının 21,5 yılını ve iktidara gelişlerinin 20 yılını 
geride bıraktıkları şu günlerde yeni bir imtihanın 
daha eşiğinde olduklarını belirten Erdoğan, “Mev-
sim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne 
çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimle-
rinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Milletin 

kurduğu, iktidara getirdiği ve her mücadelesinde 
yanında yer aldığı bir siyasi teşekkül olarak tarif 
ettiğimiz AK Parti’nin, bu imtihanı da başarıyla 
geçmesini sağlamak öncelikle bizlerin, buradaki 
heyetin sorumluluğundadır.” diye konuştu. 

“2023 YILINA 11 MİLYON 241 BİN  
ÜYEYLE GİRDİK” 
AK Parti’nin, resmen kurulduğu 14 Ağustos 

2001 tarihinden bugüne kadar sadece girdiği her 
seçimi kazanmakla kalmadığının, milletin gön-
lündeki yerini de sürekli güçlendirdiğinin altını 
çizen Erdoğan, bu gücün en müşahhas tezahürle-
rinden birini AK Parti’nin üye sayısında görmenin 
mümkün olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kuruluşumuzun 
ardından girdiğimiz ilk seçim yılı olan 2002’de 
üye sayımız 400 binler seviyesindeydi. Bir sonraki 
seçim yılı olan 2007’de üye sayımız 1 milyon 350 
bine yükseldi. Ardından 2011’de üye sayımız 4,4 
milyonu buldu. 2015 yılında üye sayımız 9 milyonun 
üzerine, 2018 yılında 10 milyon sınırına çıktı. 
Yargıtay Başsavcılığı tarafından açıklanan kayıtlara 
göre, 2023 yılına 11 milyon 241 bin üyeyle girdik. 
Bu eser hepinizin. Aslında parti kayıtlarımızda 
bu rakam 11 milyon 393 bine yaklaşıyor. Eksikleri 
tamamlayarak kısa sürede kayıtlarımızla Yargıtay 
Başsavcılığı rakamlarını birleştireceğiz.” Diğer par-
tilerin üye sayılarına işaret eden Erdoğan, “Bunların 
hepsini üst üste koyun, sonra ikiyle çarpın, yetmedi 
üçle çarpın; yine de AK Parti’nin üye sayısına ye-
tişemiyor. AK Parti’nin üye sayısı, artık ilk 100 
yılını devirmek üzere olduğumuz Cumhuriyet ta-

rihimiz boyunca bir siyasi partinin erişebildiği en 
yüksek üye rakamıdır.” dedi. Türkiye gibi siyasi 
rekabetin oldukça sert yaşandığı bir ülkede, rekor 
üye sayısına ulaşmanın kolay olmadığını vurgulayan 
Erdoğan, aradan geçen 21 yıla rağmen ilk günkü 
heyecanla, inançla, azimle, kararlılıkla çalışarak 
bu başarıyı elde ettiklerini kaydetti. “Artık hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak” diyerek çıktıkları bu 
eser ve hizmet yolculuğunda gerçekleştirdikleri 
demokrasi ve kalkınma devrimleriyle millete ver-
dikleri sözü tutmuş olmanın gönül huzuru içinde 
olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Hatırlarsanız, ülkeyi yönetme emanetini teslim 
aldığımızda, karşımızda yorgun ve kırgın ama 
aynı zamanda ‘Türkiye biziz’ iradesine sahip bir 
millet bulmuştuk. Her inançtan, her kökenden, 
her kesimden insanımızla topyekun milletimizi 
tüm alanlarda kendine ve devletine güvenen bir 
dünya gücü haline getirmek en büyük şeref paye-
mizdir. AK Parti’yi kuruluşundan bugüne üye 
sayısı ve seçim sonuçları itibarıyla hep zirvede 
tutan sır, işte budur. Akif diyor ya, ‘Allah’a dayan, 
saye sarıl, hikmete ram ol / Yol varsa budur, bil-
miyorum başka çıkar yol’. Bizler sadece Allah’a 
güvenerek, sadece millete dayanarak, sadece eser 
ve hizmet için çalışarak bugünlere geldik.” 

“RUSYA, AFRİKA ÜLKELERİNE  
BİLABEDEL TAHIL VERMEYE HAZIR” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönetim sistemini 

değiştirip mücadeleyi bir üst seviyeye çıkartmaları 
üzerine Türkiye ekonomisini çökertme tehdidine 
maruz kaldıklarını belirterek, şöyle devam etti: 

“Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz meka-
nizmalarla bu meseleyi de hal yoluna koyarken, bu 
defa tüm dünyayı etkileyen krizlerin rüzgarı esmeye 
başladı. Kovid-19 salgını ile başlayan süreç, uzunca 
bir süredir bizi köşeye sıkıştırmaya, sinsi yol ve 
yöntemlerle diz çöktürmeye çalışanların aslında 
ne kadar kırılgan bir siyasi, sosyal, ekonomik, 
güvenlik mimarisine sahip olduğunu gösterdi. Rus-
ya-Ukrayna Savaşı ile genişleyen kriz, gelişmiş diye 
tabir edilen ülkelerin kendi güvenlik ve refahları 
dışında hiçbir şeyi umursamadıklarını, bunu korumak 
için her yola başvuracaklarını bir kez daha ispatladı.” 
Bu sabah Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 
bir görüşme gerçekleştirdiğini duyuran Erdoğan, 
şu bilgileri paylaştı: “Etraflıca Rusya-Ukrayna Savaşını 
ele aldık. Bunun yanında bölgede neler yapabilece-
ğimizi konuştuk. Türkiye-Rusya ilişkilerini değer-
lendirdik. Suriye’deki gelişmeler. Rusya-Türkiye-
Suriye olarak istihbarat, savunma bakanlarımızın 
Moskova’da bir araya gelişleriyle bir süreç başlattık. 
Ardından inşallah dışişleri bakanlarımızı yine üçlü 
olarak bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere 
göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz 
bölgedeki sükuneti, suhuleti sağlamak, bölgede 
barışı egemen kılmak. Bugün yine biraz sonra 
izninizi alacağım, Zelenskiy ile bir görüşmem olacak. 
Bu görüşmede de aynı şekilde Sayın Putin ile yap-
tığımız görüşmeler ve Rusya-Ukrayna ilişkilerini 
daha yumuşak zemine nasıl oturtabiliriz, bunları 
görüşeceğiz. Tahıl koridorunu görüşeceğiz. Amonyak 
olayını görüşeceğiz, gübre olayını görüşeceğiz ve 
fakir Afrika ülkelerine bilabedel Rusya, tahıl verme 
noktasında hazır olduğunu Sayın Putin yine söyledi. 
Biz de bu tahılı alıp, bunları fabrikalarımızda 

öğüterek una çevirmek suretiyle bu az gelişmiş 
Afrika ülkelerine bunları göndermenin gayreti 

içerisinde olacağız.” 
“BİZİM GÖREVİMİZ,  
YALAN DEĞİL İCRAATTIR” 
Erdoğan, istihdamdan ihracata her baş-

lıkta aldıkları başarılı sonuçların yaptıkları 
fedakarlıkların ve verdikleri emeklerin boşa 
gitmediğinin göstergesi olduğunu söyledi. 
Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısının 
ardından bu sürecin ekonomik boyutunu 

tekrar millete anlatacağını belirten 
Erdoğan, AK Parti il 

başkanlarından, 
AK Parti’nin 
“Cesaret edi-
lemez.” de-
nilen her 
şeye cesa-
retle giri-

şen, “Ya-
p a -

maz.” 
de-

nilen her şeyi yapan, “Başaramaz.” denilen her 
şeyi başaran velhasıl millete verdiği her sözü tutan 
bir parti olduğu gerçeğini bıkmadan, usanmadan 
anlatmayı sürdürmelerini istedi. Erdoğan, muhalefet 
partilerinin temsilcilerinin, yapılamayacağını iddia 
ettiği bazı yatırım ve düzenlemelerin hayata geçi-
rildiğini gösteren bir video izletti. Videonun ar-
dından “Evet, AK Parti budur.” diyen Erdoğan, 
şöyle devam etti: “(Togg için) Nerede diyor? Adres 
Gemlik. Bay Kemal, lütfeder de Gemlik’e gidersen 
sana rehberlik edecek kişiler de görevlendirebiliriz 
ama Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mı da göndermem 
lazım. Fakat ondan da çok korktu mu ne yaptı, ‘O 
gelirse gelmem.’ demiş. Öbürü ‘Oraya (Büyük 
Çamlıca Camisi) 60 bin kişi gelirse.’ diyor, ‘Bir 
kere doldursunlar elini öperim.’ diyor. Biz öyle 
herkese el öptürmeyiz ama Büyük Çamlıca Camimiz 
nice defalar 60 binleri ağırladı. Hamdolsun. Bu 
zattan bu ifadeyi duymamız bizi çok üzmüştür. 
Yani bunu o masanın etrafında birileri söyleyebilir 
ama onun söylemesine akıl kar erdiremedik, 
yazıklar olsun. Öbürü de çıkmış, ‘Erdoğan Aya-
sofya’yı açamaz’ diyor. Açtık, ne yapacaksın şimdi? 
Aslında Meral Hanım bizi gayet iyi tanır, iyi bilir 
de bu lafı nasıl etti ben onu anlamadım. Meral 
Hanım, şu anda cami, müze değil. Şöyle bir teşrif 
edersen isabetli olur ve Ayasofya’yı bu haliyle de 
görmüş olursun. Bizim görevimiz, yalan değil 
bizim görevimiz, icraattır, dürüstlüktür ve yapı-
lamayanları Allah’ın izniyle yapmaktır.” CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir tane eserleri 
yok.” dediğini anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri 
kullandı: “Sen İzmir milletvekili değil misin? 
İzmir’in yollarını kim yaptı? Hiç olmazsa Türkiye’yi 
dolaşmıyorsun, İzmir’e de mi gitmiyorsun? Yani 
7-7,5 saatte gidilen İzmir’e şu anda 3 saat 15 da-
kikada arabayla gidiliyor. Bundan da mı haberin 
yok. Sabuncubeli Tüneli’ni açtık, o tünelden de 
mi geçmedin? Bunlarda yalan yenilir yutulur gibi 
değil. Ne derse desinler, şimdi ben İzmir millet-
vekillerime sesleniyorum, arkadaş daha çok çalı-
şacaksınız, daha çok çalışacaksınız ve bunu tüm 
İzmirli kardeşlerimize anlatacaksınız. Bunların 
yalanlarına İzmirli, Manisalı vatandaşların artık 
daha fazla esir olmamaları gerekir. Bunları bölgenin 
milletvekilleri olarak anlatmak durumundayız. 
Bunlarla bu yolculukta biz evelallah öyle bir yarışa 
gireriz ki bizi yakalayamazlar. Bizler yapıyoruz, 
yaparız, onlar ya seyreder ya konuşur ya iftira 
atar. ‘Ayasofya’yı açacağız’ dedik, açtık, ‘Savunma 
sanayimizde ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtara-
cağız’ dedik, kurtardık, İHA’ları, SİHA’ları, Akıncı’yı, 
Kızılelma’yı yaptık mı, yaptık. Dünya medyası 
bunları yazıyor, çiziyor, her yönüyle ortaya koyuyor 
ama bizdekilerde göz var görmüyor, kulak var 
duymuyor çünkü kalpleri mühürlü. Onun için 
bunları anlatmak durumundayız.” 

“ÇALIŞANLARIMIZIN TÜM  
MESELELERİNİ ÇÖZDÜK” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Taşerondan söz-

leşmeliye, emeklilikten asgari ücrete çalışanlarımızın 
tüm meselelerini çözeceğiz dedik, çözdük.” dedi. 
“Seçim tarihi geldi çattı, biz hala sandıkta kiminle 

yarışacağımızı bilmiyoruz. Milletimiz, önüne 
aday diye kim ve kimler çıkartılacak hala bil-
miyor.” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “(Altılı masa) Kavga, dövüş, kum-
pas, arkadan dolanma, önden kaçma, rol 

çalma her şey var. Sadece vizyon, prog-
ram, proje yok. Bu arada aday da 

yok.” diye konuştu. 
(AA)
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2023 YILI MUHTELİF PARKLARDA  
TOPRAKLAMA VE TESİSAT REVİZE YAPILMASI 

NİLÜFER BELEDİYESİ  
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

2023 Yılı muhtelif parklarda topraklama ve tesisat revize yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elek-
tronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                        : 2023/10122 
1- İdarenin 
a) Adı                                                    : NİLÜFER BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi                                               : İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2A / 2B Blok  
                                                                16130 NİLÜFER/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası              : 2244441603 (Dahili 3413) - 2242475488 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Adı                                                    : 2023 Yılı muhtelif parklarda topraklama ve tesisat revize yapılması 
b) Niteliği, türü ve miktarı                   : 25 Kalem, parklarda topraklama ve tesisat revize işi, Yapım işi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     : Nilüfer Belediyesi’ne ait muhtelif parklar 
ç) Süresi/teslim tarihi                         : Yer tesliminden itibaren 270 (İkiYüzYetmiş) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi                           : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
                                                                yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.01.2023 - 10:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)             : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A 
                                                                Nilüfer/BURSA (2.Kat İhale Komisyon Odası) 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı un-
surlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına 
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulu-
nan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafın-
dan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik 
ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
(D) Grubu Elektrik İşleri V. Grup Aydınlatma İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
Elektrik Mühendisi diploması  
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-
imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife iliş-
kin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar : 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) görev süresi 
dolacak 5 üyesinin yerine yeni üyelerin belirlenmesi 
için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve 
Danıştay genel kurullarınca seçim yapılacak. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 11 üyesi 
bulunan YSK’nın 5 üyesinin görev süresi 24 
Ocak’ta sona erecek. Yargıtay kontenjanından 

YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem 
Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile 
Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili 
Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın’ın görev sürelerinin 
dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi 
için Yargıtay ve Danıştay’da bu ayın ikinci hafta-
sında seçim yapılacak. Görev süresi dolan üyeler 
yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanından 
seçilen yeni üyeler yemin edecek. Yemin töreninin 
ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet 
Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan 
Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 
üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak. 
Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan 
YSK’nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de baş-
kanlık için aday olabilecek. (AA)

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, AK Parti 
teşkilatına, “Mevsim 
şartlarını dikkate alarak 
belki birazcık öne 
çekerek tarihini 
güncelleyeceğimiz  
2023 seçimlerinin 
önemini en iyi  
sizler biliyorsunuz.” 
diye seslendi.

“2023 seçim tarihini biraz öne çekebiliriz”

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Rusya Devlet Başkanı Putin ile 
telefon görüşmesinde enerji, 
Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-
Ukrayna savaşı ve Suriye dahil 
bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki telefon 
görüşmesinde, enerji başta olmak üzere Türkiye-
Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye 
dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, görüşmede, Türkiye’de bir doğal gaz 
merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendir-
diklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini be-
lirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını 
tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları 
atmayı hedeflediklerini ifade etti. Rusya-Ukrayna 

savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine 
tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer 
Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde 
şahit olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı 
ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi 
gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin Türkiye’nin sınır 
bölgelerinden, özellikle Tel Rıfat ve Münbiç’ten 
temizlenmesi için artık somut adım atılması ge-
rektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut 
netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi 
süreçte birtakım adımları hayata geçirmesinin 
gerekli olduğunu ifade etti. (AA)

YSK’da 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek
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YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI  
5 ADET MUHTELİF TAŞINMAZI  

KİRAYA VERECEKTİR
İhaleler, Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine 
göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. Aşağıdaki bedeller aylık olup, bu bedellere %18 KDV dahil değildir.  

- İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, ihale tarih ve 
saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine 
borcu olmaması gerekmektedir.  
1- Gerçek kişiler için; e-Devlet’ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi 
2- Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı 
3- Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı 
4- Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi 
5- Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi 
6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat  
7- Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge
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Sıra  İşin Adı                                                                                     Yüzölçümü  İhale    Tahmini        Geçici 
No                                                                                                                             Saati   Bedeli           Teminatı 

17.01.2023 Tarihinde Yapılacak İhaleler 
1       İsabey Mahalle İsabey Cadde No:59’da bulunan Kahvaltı   270 m2          10:00   1.450,00 TL  5.220,00 TL 
         Salonu ve Satış Yeri’nin 10 yıl süre ile kiraya verilmesi işi 
2       Ertuğrulgazi Mahalle 2. Ermiş Sokak No:2/A’da bulunan      25 m2            10:05   500,00 TL     270,00 TL 
         Dernek Binası’nın 18 Ay süre ile kiraya verilmesi işi 
3       Namazgah Mahalle Işıklar Cadde No:2/3’da bulunan           10 m2            10:10   1.250,00 TL  1.350,00 TL 
         Büfe’nin 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi 
4       Kazımkarabekir Mahalle Yunusemre Bulvarı No:19’da         245 m2          10:15   5.000,00 TL  5.400,00 TL 
         bulunan Kafeterya’nın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi İşi 
5       Millet Mahalle 11 Eylül Bulvarı 4311 ada 18 ve 19 sayılı       1350 m2        10:20   6.000,00 TL  21.600,00 TL 
          parseller arasında bulunan Açık Otorpark’ın  
         10 yıl süre ile kiraya verilmesi işi

Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı Murat Kurum, Me-
teoroloji Genel Müdürlüğü verile-
rine göre, son 52 yılın en sıcak 
aralık ayının yaşandığını, yağışların 
ciddi oranda azaldığını bildirdi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanı Murat Kurum, sos-
yal medya hesabından yaptığı açık-
lamada, Meteoroloji Genel Mü-
dürlüğünün verilerini paylaştı. Ku-
rum, “Son 52 yılın en sıcak aralık 
ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda 
azaldı. Bu tablo umut vermiyor. 
Hep söylüyoruz, kaynaklarımız sı-
nırsız değil. Bu bilinçle çalışıp, 
adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz 
üzerimize düşeni yapmalıyız.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

ARALIK AYI TÜRKİYE  
ORTALAMASI 8 DERECE 
Bakanlıktan yapılan yazılı açık-

lamaya göre, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı Meteo-
roloji Genel Müdürlüğünün, Tür-
kiye’nin aralık ayı sıcaklık değer-
lendirmesi paylaşıldı. Verilere göre, 
Türkiye’de 1991-2020 dönemi or-
talama sıcaklık değeri 4,8 derece 
ölçüldü. 2022 yılı Aralık ayı orta-
laması ise 3,2 derece artış göste-
rerek 8 derece olarak gerçekleşti. 
Bu değer, iklim değerlendirmesinde 
kullanılan 255 istasyona ait 1971-
2022 yıllarını kapsayan 52 yıllık 
aralık ayı ortalamalarının en yük-
seği oldu. Aralık ayları arasında en 
yüksek ortalamanın yaşandığı ikinci 
aralık ayı 7,8 derece ile 2010’da 
yaşandı. 2010 yılı Türkiye’nin yıllık 
en yüksek sıcaklık ortalamasının 
5,5 derece yaşandığı yıl oldu. 

İÇ ANADOLU ARALIKTA  
4,6 DERECEYİ GÖRDÜ 
Yapılan karşılaştırma sonucun-

da, Marmara Bölgesi ortalaması 7 
dereceyken, Aralık 2022 sıcaklık 
ortalama değeri 10,3 derece olarak 
ölçüldü. Ege Bölgesi uzun yıllar 
ortalaması 7,9 dereceyken, Aralık 
2022 sıcaklık ortalama değeri 10,8 
derece olarak ölçüldü. Akdeniz Böl-
gesi ortalaması 9,1 dereceyken 
11,8 santigrat dereceye, İç Anadolu 
Bölgesi ortalaması 1,4 dereceyken 
4,6 dereceye çıktı. Karadeniz Böl-
gesi’nde ise ortalama sıcaklık 4,8 
derece şeklinde ölçülürken, 7,8 de-
receye, Doğu Anadolu Bölgesi or-
talaması da 1,5 derecedeyken Aralık 
2022 sıcaklık ortalama değeri 2,4 
derece olarak belirlendi. Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi’nde de durum de-
ğişmedi. Bölgede sıcaklık ortalaması 
6,4 dereceyken Aralık 2022 sıcaklık 
ortalama değeri ise 9,2 derece ola-
rak ölçüldü. (AA)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir 
Şahin, HDP’nin temelli kapatılması is-
temli davada, “terör örgütü ile organik 
bağının devam ettiği, Hazine kaynak-
larının terör örgütüne aktarıldığı” ge-
rekçesiyle partinin Hazine yardımı bu-
lunan hesaplarına bloke konulmasını 
istedi. Anayasa Mahkemesi Genel Ku-
rulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı 
Bekir Şahin’in bu istemini görüştü. Alı-
nan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, da-
vanın bu aşamasında, partinin Hazine 
yardımı bulunan hesaplarına bloke ko-
nulması talebini kabul ederek HDP’nin 
hazine yardımı hesabına geçici olarak 
bloke konulmasına karar verdi. Kararın 
7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla 
alındığı öğrenildi. Yüksek Mahkeme, 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
partinin Hazine yardımı bulunan he-
saplarına bloke konulması talebiyle ilgili 
gerekçelerini partiye gönderme kararı 
aldı. Partinin buna ilişkin cevabının ar-
dından Hazine yardımlarına bloke ko-
nulmasına ilişkin karar, Anayasa Mah-
kemesi Genel Kurulu tarafından tekrar 
ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ar-
dından kararın kaldırılmasına veya 
tedbir hükmünün devamına karar ve-
rebilecek. Anayasa Mahkemesi Genel 
Kurulunun kısa kararının da gün içinde 
yazılması bekleniyor. 

KAPATMA DAVASINDA  
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? 

HDP’nin kapatılması istemli davada 

ceza yargılaması davası prosedürü işle-
niyor. HDP’nin iddianameye ve ek de-
lillere karşı savunmalarını sunmasının 
ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cısı Bekir Şahin’in sözlü açıklamasını 
yapması için 10 Ocak 2023 günü belir-
lenmişti. Başsavcı Şahin’in 10 Ocak 
2023’teki sözlü açıklaması ve HDP yet-
kililerinin sözlü savunmasının ardından 
davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak 
Anayasa Mahkemesi raportörü, esas 
hakkındaki raporunu hazırlayacak. Ra-
porun, Yüksek Mahkeme üyelerine da-
ğıtılması sonrası mahkeme başkanı top-
lantı için gün belirleyecek, üyeler belir-
lenen günde bir araya gelerek, kapatma 
istemini esastan görüşmeye başlayacak. 
(AA)

HDP’nin hazine yardımına 
bloke konuldu
HDP’nin hazine yardımına 
bloke konuldu
HDP’nin hazine yardımına 
bloke konuldu
HDP’nin hazine yardımına 
bloke konuldu
HDP’nin hazine yardımına 
bloke konuldu
HDP’nin hazine yardımına 
bloke konuldu
HDP’nin hazine yardımına 
bloke konuldu
HDP’nin hazine yardımına 
bloke konuldu
HDP’nin hazine yardımına 
bloke konuldu

Anayasa Mahkemesi, 
Halkların Demokratik 

Partisinin (HDP) 
kapatılması istemiyle 

açılan davada, Yargıtay 
Cumhuriyet 

Başsavcılığının partinin 
Hazine yardımı bulunan 

hesaplarına bloke 
konulması talebini 

“tedbiren” kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı 
bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG’li 
teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle 
mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla 
devam ediyor. Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 
huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişi-
minde bulunan 12 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale 
getirildi.” (AA)

Şehit Sekin’in, Doğancık köyündeki kabri başında dü-
zenlenen törende, Kur’an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü İrfan 
Üstündağ tarafından dua edildi. Elazığ Belediyesince geçen 
yıl yapılıp hizmete alınan “Şehit Fethi Sekin Külliyesi”nde 
devam eden programda, şehit Sekin adına hazırlanan belgesel 
izletildi. Vali Ömer Toraman, burada yaptığı konuşmada, 40 
yılı aşkın süredir ülkeye musallat edilmiş terör örgütlerine 
karşı büyük mücadele verildiğini söyledi. Şehit Fethi Sekin’in 
de atalarından devraldığı mirasın hakkını vererek teröristlerin 
saldırısı karşısında göğsünü süper ettiğini anlatan Toraman, 
şöyle konuştu: “Allah, razı olsun, mekanını cennet etsin. 
Bizim Fethi Sekin ve bütün şehitlere karşı vazifemiz onların 
bu vedakarlıklarını anlayabilmek, idrak edebilmek. Çok şükür 
bizim milletimiz şehitlerini de kahramanlarını da unutmaz, 
bağrına basar, zihninde yaşatır ve nesilden nesile de bunu 
aktarır. Bu mücadeleler unutulmaz mücadeleler. Bunu tarih 
kaydetti, kaydediyor. Gelecek nesiller de bu büyük kahramanların 
fedakarlıklarını ve devletimize ve milletimize yapmış olduklarını 
öğrenerek, onlar da aynı sorumlulukları taşıyacaklar.” Şehidin 
kardeşi Fikriye Sekin ise ağabeyinin 5 Ocak 2017’de hayatının 
en güzel gününü yaşadığını dile getirdi. Ağabeyinin Allah’ın 
rızası ve devletin vatansever insanlarının övüncünü kazandığını 
anlatan Sekin, şunları kaydetti: “Dünyada hepimiz geçiciyiz 
ve ahirete bir gün intikal edeceğiz. O intikal bazen çok kötü 

şekilde olabilir ama bazı insanlar için de o gün düğün günüdür. 
Fethi milletin ölmemesi, adliyenin yıkılmaması ve terörün 
sevinmemesi için çok anlamlı, onurlu bir davranışta bulundu, 
canını feda etti. Acısı çok fazla, üç çocuğu yetim kaldı. 
Kardeşleri olarak yüreğimiz buruk kaldık. Babam 6 yıl boyunca 
çok üzüldü. Babam her yerde ‘Vatan sağ olsun.’ dedi.” Daha 
sonra Baskil ilçesinde şehit Fethi Sekin anısına düzenlenen 
okullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye 
giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene, şehidin yakınlarının 
yanı sıra Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Cumhuriyet 
Başsavcısı Ömer Karişit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli 
Albay Murat Evren, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Baskil 
Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurum amirleri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

ADALET BAKANI BOZDAĞ, SEKİN VE MUSA CAN’I ANDI 
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “5 

Ocak 2017’de İzmir Adliyesi’ne yönelik düzenlenen hain terör 
saldırısını canını feda ederek önleyen şehit kahraman polisimiz 
Fethi Sekin’i ve menfur saldırıda şehit olan mübaşir Musa Can’ı 
saygı, rahmet ve dua ile yad ediyorum.” ifadelerini kullandı. (AA)

Sosyal medya hesaplarından yaptığı öne sürülen payla-
şımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin 
ve düşmanlığa tahrik” gibi suçlardan hakkında dava açılan 
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya, 1 yıl 15 gün hapis 
cezası verildi. İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruş-
mada Belediye Başkanı Halil Arda ve taraf avukatları hazır 
bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı 
Gülşen Gezici, mütalaaya kısmen katıldıklarını belirterek, 
“Suçların oluştuğu ortadadır. Birden fazla ihbar vardır. Sunulan 
ekran görüntüleri hem tarih hem yer içermektedir. Sanık 
bunları ikrar etmiştir. Tüm paylaşımlar yönünden cezalan-
dırılmasını istiyoruz.” dedi. Cumhuriyet savcısı mütalaasını 
tekrar edip, sanığın cezalandırılmasını talep etti. 

“PAYLAŞIMLARI BEN YAPMADIM” 
Son savunmasını yapan Arda ise savcılık makamının 

mütalaasını kabul etmediğini söyledi. Üzerine atılı suçla iliş-
kilendirilmesinin mümkün olmadığını aktaran Arda, şunları 
kaydetti: “Ahlaklı, namuslu insan olarak yetiştirildim. Kamucu 
bakış açısına sahip birisi olarak Gaziemir Belediyesini başarıyla 
yönetmekteyim. Piyasaya borcu kapatmış, işçilerinin maaşını 
günü gününe ödeyen bir başkanım. AK Parti grup başkanve-
kilinin siyasi husumetine kurban edilmekteyim. 4 yıl boyunca 
müfettişler belediyeden eksik olmadı. Yapılan tüm incelemeler 
sonunca takdirle karşılandım. Emniyetin siber birimi böyle 
bir şey olmadığını bildirdi. Adaletinize güveniyorum ve 
beraatimi talep ediyorum. Paylaşımları ben yapmadım. Zor 
döneme rağmen İzmir’in en iyi belediyesiyiz. Bu başarımız 
kıskanılacak durumda. Kadın personele küfür etmesi 
nedeniyle işten attığım kişilerin tanıklığıyla fotokopi 
kağıdıyla suçlanıyorum. Beratimi istiyorum.” 

KARAR 
Yargılama sonunda hakim, Arda’yı Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçundan Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 299/1 maddesi gereği 1 
yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti. 
Suçu zincirleme şekilde işlediği kanaa-

tine vardığını belirten hakim, cezayı TCK’nin 43/1 maddesi 
gereğince 1/4 oranında artırılarak Arda’ya 1 yıl 3 ay hapis 
cezası verdi. Hakim, TCK’nin 62. maddesi gereğince, sanığın 
geçmişi, cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini” hafifletici 
sebep kabul edilerek cezayı 1/6 oranında indirdi ve Arda’ya, 
1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. TCK 53/1 hükmünde yer alan 
seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılmasını içeren 
hakları kullanmaktan da yoksun bırakılmasına da hükmeden 
hakim, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5 maddesi ge-
reğince “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına” ve 231/8 
maddesi gereğince 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasını 
hükmetti. 

DAVA SÜRECİ 
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’ya ait olduğu öne 

sürülen sosyal medya hesaplarından Gezi Parkı odaklı olayların 
yaşandığı 2013’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
yönelik hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2020 yılında so-
ruşturma başlatılmıştı. Arda hakkında, “Cumhurbaşkanına 
hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”, “Halkın bir 
kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına 
dayanarak alenen aşağılama”, “Halkın bir kesiminin benimsediği 
dini değerleri alenen aşağılama” ve “Suçu ve suçluyu övme” 
suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılmıştı. Davanın ilk duruş-
masında Halil Arda, suçlamaları kabul etmemiş, iftiraya uğ-

radığını öne sürmüştü. Cumhuriyet savcısı, müta-
laasında, Arda’nın “zincirleme suç” oluşacak şekilde 
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunu işlediği ka-

naatine vardığını belirterek, sanığın Türk Ceza 
Kanunu’nun 299/1-2 ve 43. maddeleri gereğince 

1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle ce-
zalandırılmasını istemişti. İddia makamı, sanık 

hakkında seçme ve seçilme ehliyetinden 
yoksun bırakılmasını içeren Türk Ceza Ka-

nunu’nun 53. maddesinin uygulan-
masını da talep etmişti. (AA)

12 PKK/YPG’li terörist 
etkisiz hale getirildi

Gaziemir Belediye Başkanı Arda’ya 1 yıl 15 gün hapis cezası

PKK’lı teröristlerce 6 yıl önce İzmir 
Adliyesi’ne düzenlenen saldırıyı 
engellerken şehit düşen polis memuru 
Fethi Sekin için memleketi Elazığ’ın Baskil 
ilçesinde anma etkinliği gerçekleştirildi.

Şehit polis Fethi Sekin, Elazığ’da 
dualarla anıldı

Türkiye’de son  
52 yılın en sıcak 
aralık ayı yaşandı
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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

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Os-
mangazi Salonu’nda gerçekleştirilen panelin 
açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuat Gölbaşı, 
Türkiye’nin son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğinde, iç ve 
dış politikada gerçekleştirdiği büyük atılımlarla 
küresel ve bölgesel ölçekte oyun kurucu bir ülke 
haline geldiğini söyledi. Gölbaşı, bu süreçte ger-
çekleştirilen büyük dönüşüm hamleleri ve tam 
bağımsız politika tercihlerinin Türkiye’yi örtülü 
operasyonların hedefi haline getirdiğini ifade 
ederek, “Hiç şüphesiz Türkiye’nin maruz kaldığı 
bu operasyonların en önemli ayağını dezenfor-
masyon faaliyetleri oluşturmaktadır.” dedi. Göl-
başı, dezenformasyonun toplumda kamplaş-
malara sebebiyet verdiğini dile getirerek, şöyle 
konuştu: “Dezenformasyon, algıları yönetmek 
isteyen çevrelerin gizli gündemlerine hizmet 
etmektedir. Dezenformasyon ulusal güvenlik 
tehdidi olmasının yanı sıra toplumun haber 
alma özgürlüğü önünde engel teşkil etmektedir. 
Bu itibarla dezenformasyonla mücadele edilmesi 
ve bu konuda medyada ve toplumda farkındalık 
çalışmalarının yürütülmesi önem taşımaktadır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptıkları iletişim 
seferberliği çağrısı doğrultusunda İletişim Baş-
kanımız Sayın Fahrettin Altun’un vizyoner yak-
laşımıyla İletişim Başkanlığınca bugüne kadar 

yürütülen faaliyetler Türkiye İletişim Modeli’nin 
önemli bir sac ayağı olarak tesis edilen Dezen-
formasyonla Mücadele Merkezi altında hakikat 
mücadelesi inancıyla sürdürülmektedir.” 

“DEZENFORMASYON FAALİYETLERİNİ  
MAALESEF CİDDİ ŞEKİLDE  
İŞLETEN ÜLKELER VAR” 

Panelin moderatörlüğünü yapan Medya 
Derneği Başkanı ve Takvim Gazetesi Yazarı 
Ekrem Kızıltaş da Türkiye’nin coğrafi açıdan 
dünyanın ortalarında bir yerde, dünyanın güç 
merkezinde, dünyanın birçok konuda önemli 
olan yolların kavşak noktasında bulunduğunu 
söyledi. Türkiye’nin enerjiyi üretenle ona ihtiyacı 
olanın arasında bir konuma sahip olduğuna 
işaret eden Kızıltaş, bu durumun Türkiye’nin 
önemini daha da arttırdığını, Türkiye’nin bu 
alanda giderek bir merkez görevi üstleneceğini 
vurguladı. Enerjinin ciddi savaşlara ve gelişmelere 
sebebiyet verdiğini dile getiren Kızıltaş, şunları 
kaydetti: “Enerji denildiğinde Avrupa’nın bu 
kış için yaşadığı tehlikelere baktığımızda bu 
önem dolayısıyla bazen arka planda çok büyük 

kavgaların yapılabildiğini biliyoruz. Türkiye’nin 
birçok açıdan bazı güçlerin hedefi bir konumda 
olduğunu biliyoruz. Bu hedef almanın çeşitli 
amaçları var. Mesela ‘Türkiye aslında güzel bir 
ülke, hoş bir ülke ama bizim arzu ettiğimiz 
gibi yapsa, bizim arzu ettiğimiz gibi davransa, 
uluslararası meselelerde biz ne istiyorsak onu 
yapsa ne güzel olur’ diye bakanlar var. ‘Türkiye 
aslında çok önemli bir ülke ama bizim arzu et-
tiğimiz gibi yapmıyor. Dolayısıyla Türkiye Tür-
kiyelilere bırakılmayacak kadar önemli bir ül-
kedir’ diye düşünen ve bunun gereklerini yerine 
getirmeye çalışanlar var. Bunun için çeşitli me-
kanizmalar kullanırlar. Bunlardan biri olarak 
da dezenformasyon faaliyetlerini maalesef 
alttan alta ciddi şekilde işleten ülkeler var.” AA 
Fotoğraf Editör Yardımcısı Erhan Sevenler ise 
Fransızca kökenli olan manipülasyon kavramının 
yönlendirme, seçme, ekleme veya çıkarma yo-
luyla bilgileri değiştirme anlamına geldiğini 
aktardı. Manipülasyonun bir konu hakkında 
farklı yargılara varmak için yapıldığını vurgulayan 
Sevenler, fotoğraf ve görüntüyle görsel mani-
pülasyon yapıldığını belirtti. Sevenler, yerli ve 

yabancı fotoğrafçıların savaş ve deprem bölge-
lerinde çektiği fotoğrafları yansıtarak bir sunum 
yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koor-
dinatörü İdris Kardaş da dezenformasyon ko-
nusunun son zamanlarda daha da arttığını 
bunda sosyal medyanın da etkisinin olduğunu 
söyledi. Dezenformasyonla Mücadele Merke-
zi’nin ağustosta kurulduğunu hatırlatan Kardaş, 
“Elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışacağız 
bu konuyla ama tabii sadece bir kurumun, 
devletin tek başına çözeceği bir mesele değil. 
Dünyada da böyle. Sivil toplum kuruluşlarının, 
medya temsilcilerinin, medya bizzat kendisinin 
bu meseleyle ilgilenmesi, buna daha fazla dikkat 
etmesi, bir farkındalık oluşması önemli.” Dedi. 
Kardaş, birçok eğitim planladıklarını, ilgili ba-
kanlıklarla işbirlikleri yaparak anaokulundan 
üniversitelere kadar ve diğer bütün kesimlerin 
eğitimine kadar dijital medya okur yazarlığı 
bağlamında bir seferberlik içine gireceklerini 
sözlerine ekledi. Programda, Daily Sabah Genel 
Yayın Koordinatörü Mehmet Çelik de sunum 
gerçekleştirdi. (AA)

BUÜ Yönetimi, Teknik Bilimler Meslek Yük-
sekokulu’nun öncülük ettiği ve Üniversite-Sanayi 
işbirliğine katkı sunacak özel bir protokole daha 
imza attı. BUÜ; hibrid ve elektrikli araçlar alanında 
Ar-Ge, teknoloji ve kapasite geliştirmek, nitelikli 
insan kaynağı yetiştirmek ve bu doğrultuda sür-
dürülebilir çözümler üretebilmek amacıyla Türkiye 
Madeni Eşya Sanatkârları Federasyonu ile işbirliği 
yapacak. Hazırlanan protokole Rektör Prof. Dr. 
Ahmet Saim Kılavuz ve Federasyon Başkan Vekili 
Mustafa Geç imza attı. 

TEKNOLOJİK GELİŞİME YAKIN TAKİP 
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet 

Saim Kılavuz; “bilim, ilim ve bilginin hitap 
edeceği alanların oluşturulması ve bu doğrultuda 
kullanılması büyük bir önem taşıyor. Yapılan 
işbirliği, işte bu birikimin hayata geçirilmesi 
anlamını taşıyor. Bilgiye değer veren ve bizlerle 
işbirliği talep eden Türkiye Madeni Eşya Sa-
natkarları Federasyonuna teşekkür ediyoruz. 
Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm ve deği-
şimden geçiyor. Elektrikli ve hibrid araç tekno-
lojileri her geçen gün gelişim kaydediyor. Üni-
versite olarak bizler de bu dönüşüme yakından 
takip ediyor ve yakından ilgileniyoruz. Bu an-
lamda Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz 

ve Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekoku-
lumuzda Hibrid ve Elektrikli Araç Teknolojileri 
Programlarını hayata geçirdik. Ülkemizin gururu 
olan TOGG henüz yollara çıkmadan önce, biz 
bu konuda teknik servis desteği verecek nitelikli 
personeli mezun etmiş olduk. İşbirliğimizin 
çok hayırlı sonuçlara vesile olacağına gönülden 
inanıyorum. İlgi ve destekleri için Federasyon 
yöneticilerine teşekkür ediyoruz” dedi. 

FEDERASYONDAN TAM DESTEK 
Yaklaşık 180 bin esnafa hizmet eden bir fe-

derasyon olduklarının altını çizen Federasyon 
Başkan Vekili Mustafa Geç de; “Üyelerimiz arasında 
otomotiv sektörünü temsil eden yüzlerce esnafımız 
bulunuyor. Federasyonumuzda 33 tane meslek 
dalı var. Ağırlığını ise otomotiv sektöründe hizmet 
veren işletmeler oluşturuyor. Artık günümüzün 
konusu elektrikli araçlar. Bu konuda bizler de ül-
kemize ve sektöre katkı sağlamak istiyoruz. 
Bunun en akılcı yolunun da üniversitelerle işbirliği 
yapmak olduğunu biliyoruz. Bursa Uludağ Üni-
versitesi ile bir protokol imzalamak ve bu doğ-
rultuda projeler geliştirmeyi uygun bulduk. Türkiye 
genelindeki tüm esnaf arkadaşlarımıza değerli 
hocalarımızın önderliğinde bu konuyu anlatmak 
ve hep birlikte elimizi taşın altına koymak istiyoruz. 
Geleceğin sektörüne bir nebze olsun katkımız 
olursa, kendimizi mutlu hissedeceğiz. Misyonu-
muzu yerine getirmiş olacağız. Üniversitemizin 
de bu isteğimizi kabul etmesi ve bizlerle protokol 
imzalamasından dolayı mutluluk duyuyoruz. İş-
birliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde 
konuştu. İmza töreninde Teknik Bilimler MYO 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, Federasyon 
temsilcileri, okul yönetimi ve akademisyenler de 
hazır bulundu. (İHA)

Genel Sekreterlik makamında ger-
çekleştirilen törene, BTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları 
Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Si-
nan Uyanık, Genel Sekreter Yardımcıları 
Kenan Menteşe, Azam Ay ve Yener 
Emer katıldı. BTÜ Rektörü Prof. Dr. 
Çağlar “Üniversitelerde idari anlamda 
en önemli görev genel sekreterlik ma-
kamı. Bugün görevi üstlenen Selim 
Uzun, bu görevi en iyi şekilde yürüte-
cektir. BTÜ’yü gerek akademik gerek 
idari anlamda daha yukarılara taşımak 
ve daha iyi hale getirmek için çalışma-
larımıza birlikte var gücümüzle devam 
edeceğiz.” dedi. Çağlar, Bayrak’a hiz-
metlerinden ötürü teşekkür ederek, 
Selim Uzun’a görevinde başarılar diledi. 

Genel Sekreter Vekilliği görevini dev-
reden Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayrak 
konuşmasına “Hiçbir makam ebedi 
değildir, görevler değişir.” sözleriyle 
başladı. “Çok nitelikli akademik ve 
idari kadroya sahip olan BTÜ’nün tüm 
idari personeli ve daire başkanlıklarıyla 
son derece uyumlu bir şekilde çalıştık.” 
dedi. Bayrak, Genel Sekreter Vekilliği 
görevi sırasında kendisine destek olan 
idari personele teşekkür etti ve Selim 
Uzun’a görevinde başarılar diledi. Ko-
nuşmasına BTÜ’lü olmaktan mutluluk 
duyduğunu ifade ederek başlayan Genel 
Sekreter Selim Uzun ise “Üniversitede 
hâkim olan uyumlu iş birliği ortamının 
devam etmesi için Rektör ve Rektör 
Yardımcılarımızla koordineli olarak, 
Rektörümüzün öngördüğü doğrultuda 
gereken katkıyı sağlamaya çalışacağız.” 
dedi. Uzun, Dr. Öğr. Üyesi Murat Bay-
rak’a katkıları için teşekkür etti ve ba-
şarılar diledi. Devir teslim töreni, BTÜ 
Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın çiçek 
takdiminin ve çekilen hatıra fotoğra-
fının ardından sona erdi. 

(Bülten)

Gürsu Belediyesi, Gürsu’nun ve-
rimli topraklarının kaçak yapılaş-
madan korunması yönündeki kararlı 
uygulamalarına devam ediyor. 

Gürsu Kumlukalan Mahalle-
si’nde, tarım arazisine kaçak olarak 
yapıldığı tespit edilen depo, Gürsu 
Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 
ekiplerince yıkıldı. “Tüm uyarılara 
rağmen Gürsu’muzun verimli top-
raklarını tehdit eden kaçak yapı-
laşmayı önlemeye yönelik karar-
lılığımız devam edecek” diyen Gür-
su Belediye Başkanı Mustafa Işık, 
“Gürsu’muzun verimli toprakla-
rının yok olmaması için, kaçak ya-
pıları önlemeye yönelik mücade-
lemizdeki kararlılığımız sürecek. 
Yıkım yapmak bizleri de üzen bir 
durum. Ancak yasalar bizlerin hu-
zuru ve toplumsal düzenin sağ-
lanması için var ve bizler de yasaları 
uygulamakla yükümlüyüz. Yasalar 
gereği de bu yıkımları yapmak zo-
rundayız. Yasal yollarla konut ya-
pımında verdiğimiz hizmetlerde 
de belediye olarak hep kolaylaştırıcı 
olmaktayız. Kaçak yapıya harcanan 
emekler yasal yollarla konut yap-
makta kullanılırsa hem emekler 
hem de birikimler heba olmaz” 
dedi. Tüm uyarılara rağmen yapılan 
kaçak yapılar, Gürsu Belediyesi ve 
ilgili diğer kurumların yetkilile-
rinden oluşan yıkım ekiplerince 
yıkılmakta. Gürsu Belediyesi yet-
kilileri, kararlılığın süreceğini vur-
gulayarak kaçak yapı yapılmaması 
uyarısında bulundu. (İHA) 

-

Yargıtay’dan 
zina yapan  
eşe kötü haber

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir 
boşanma davasında hükmedilen 
geçici tedbir nafakasına ilişkin 
emsal bir karara imza attı. Daire, 
zina yapan eşin yararına tedbir 
nafakası hükmedilemeyeceğine 
karar verdi. 

Edinilen bilgiye göre, bir va-
tandaş karısı hakkında Türk Me-
deni Kanunu’nun 161. madde-
since düzenlenen zinaya dayalı 
boşanma davası açtı. Bölge adliye 
mahkemesince tarafların dava ta-
rihinden sonra barışarak bir müd-
det birlikte yaşamaları nedeniyle 
davacı erkeğin kadının zina eyle-
mini affettiği, affedilen eylemlerin 
boşanma gerekçesi yapılamayacağı 
belirtilerek davanın reddine, davalı 
kadın yararına Türk Medeni Ka-
nunu’nun 169. maddesi uyarınca 
sosyal ekonomik durum tespitinin 
yapıldığı 08.06.2018 tarihinden 
itibaren kararın kesinleşmesine 
kadar aylık 250 TL tedbir nafa-
kasına karar verildi. Kocanın Bölge 
Adliye Hukuk Mahkemesi Hukuk 
Dairesi’nin bu kararını temyiz et-
mesi ile dosya Yargıtay 2. Hukuk 
Dairesi’ne gönderildi. 

“ZİNA YAPAN EŞ YARARINA  
TEDBİR NAFAKASI  
HÜKMEDİLEMEZ” 
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, “Ya-

pılan yargılama ve tüm dosya ge-
nelinden davalı kadının dava ta-
rihinden sonraki dönemde erkek 
tarafından affa uğrayan zina ey-
lemine konu başka bir erkekle 
olan birlikte yaşamının bir müddet 
daha devam ettiği, bu durumda 
evli olmaksızın başka bir erkekle 
birlikte yaşayan kadın yararına 
Türk Medeni Kanunu’nun 169. 
maddesi koşullarının gerçekleş-
mediği gözetilmeksizin yararına 
tedbir nafakasına hükmedilmesi-
nin doğru görülmediği” gerekçe-
siyle kararı bozdu. Böylelikle Yar-
gıtay 2. Hukuk Dairesi, zina yapan 
eş yararına boşanma davası sıra-
sında Türk Medeni Kanunu’nun 
169. maddesi çerçevesinde hük-
medilen geçici tedbir nafakası hük-
medilemeyeceğini belirtti.(İHA)

Gürsu ovasında 
kaçak yapıya 
izin yok

Bursa’da, 
Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı ve 
Medya Derneği 
işbirliğinde “Yerel 
Medya Buluşmaları-
2022” kapsamında 
dezenformasyonla 
mücadele konulu panel 
gerçekleştirildi.

Bursa’da dezenformasyonla mücadele 
konulu panel düzenlendi

BUÜ’den bir protokol de  
hibrit ve elektrikli araçlar için

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 
Türkiye Madeni Eşya Sanatkârları 
Federasyonu ile hibrid ve 
elektrikli araçlar alanında Ar-Ge 
ve teknolojik çalışmaların 
yürütülmesi hedefiyle özel bir 
protokol imzaladı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 
Genel Sekreterliği’nde devir 
teslim töreni gerçekleştirildi. 
Genel Sekreter Vekili Dr. Öğr. 
Üyesi Murat Bayrak, 
düzenlenen törenle görevini 
Selim Uzun’a devretti.

BTÜ Genel Sekreteri  
Selim Uzun görevi devraldı
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şe-
ria’nın Nablus kentinde 16 yaşındaki 
Filistinli bir çocuğu öldürdü. Filistin 
resmi televizyon kanalının haberine 
göre, Filistinli Amir Ebu Zeytun (16), 
İşgal güçlerinin gece geç saatlerde 
Nablus kentine bağlı Balata mülteci 
kampına düzenlediği baskın sırasında 
açtıkları ateş sonucu başından vurula-
rak hayatını kaybetti. Balata mülteci 
kampına baskın düzenleyerek bir evi 
kuşatma altına almak isteyen İsrail 
güçleri ile buna engel olmak isteyen Fi-
listinliler arasında yaşanan silahlı ça-
tışmada iki Filistinli de yaralandı. İsrail 
ordusunun gerçek ve plastik mermiler 
kullandığı baskın sırasında, göz yaşar-
tıcı gaz ve ses bombaları kullandığı be-
lirtildi. İsrail ordusundan gelişmelere 
dair henüz bir açıklama yapılmadı. İs-
rail askerlerinin Batı Şeria’nın çeşitli 
bölgelerine düzenlediği baskınlar sıra-
sında açtıkları ateş sonucu bu yılın ba-
şından bu yana 3’ü çocuk olmak üzere 
4 Filistinli genç hayatını kaybetti. (AA)

İsrail askerleri  
bu yıla çocukları  
öldürerek başladı!   

ABD’nin Kaliforniya eyaletinin valisi 
Gavin Newsom, şiddetli fırtınanın 
yaklaşması nedeniyle olağanüstü hal 
(OHAL) ilan etti. Newsom, yaptığı 
açıklamada, yaklaşan fırtınanın 
olumsuz etkilerinden insanları ko-
rumak için seferber olduklarını söy-
ledi. Vali Newsom, “Bu olağanüstü 
hal, fırtına yaklaştıkça devletin hızlı 
bir şekilde yanıt vermesine ve 
devam eden müdahalelerde yerel 
yetkilileri desteklemesine olanak ta-
nıyacak.” ifadesini kullandı. OHAL’e 
göre vatandaşlardan çarşamba ge-
cesi ve perşembe sabahı zorunlu ol-
mayan seyahatler yapmamaları 
istendi. Bölgede yaşayanlardan üç 
gün yetecek yiyecek ve su depolama-
ları, dondurucuları ve buzdolaplarını 
yalnızca gerektiğinde çalıştırmaları 
talep edildi. Kaliforniya’da son gün-
lerde şiddetli yağmur ve kar yağışı 
görülüyor. (AA)

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir 
Abdullahiyan, Fransız mizah der-
gisi Charlie Hebdo’da İran dini li-
deri Ayetullah Ali Hamaney’in yer 
aldığı karikatürlerle ilgili, “Fran-
sa’nın sınırlarını aşmasına izin ver-
meyeceğiz” dedi. Fransız mizah 
dergisi Charlie Hebdo’da yayınla-
nan İran dini lideri Ayetullah Ali 
Hamaney’li karikatüre İran’dan sert 
tepki geldi. Hamaney’in kadınlar 
tarafından taşlandığı karikatürlere 
yönelik sosyal medya hesabından 
açıklama yapan İran Dışişleri Ba-
kanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 
“Fransız dergisinin dini ve siyasi bir 
isim ile ilgili hakaret içerikli karika-
tür yayınlaması saygısızlıktır ve bu 
derginin bu çirkin eylemi yanıtsız 
kalmayacak. Fransa hükümetinin 
sınırlarını aşmasına izin vermeye-
ceğiz. Onlar kesinlikle yanlış yolu 
seçtiler. Daha önce bu dergiyi yaptı-
rımlar listesine dahil etmiştik” ifa-
delerini kullandı. (İHA)

Kaliforniya’da fırtına 
öncesi OHAL ilan edildi 

Tahran’dan Hamaney’li 
karikatüre sert tepki 

Kovid-19 salgınının yeni dalgasına 
ek olarak grip ve bronşiolit salgınla-
rıyla karşı karşıya olan ülkede, has-
tanelerin acil servislerinde hasta yo-
ğunluğu artınca bekleme süresi de 
uzun saatler almaya başladı. Personel 
eksikliğinin en çok yaşandığı hasta-
nelerin acil servislerinde artan yo-
ğunluk, sağlık çalışanları ve hastalar 
için çileye dönüştü. Bunlara ek olarak 
ülkedeki eczanelerde özellikle çocuk-
lara yönelik parasetamol ve amoksi-
silin bazlı ilaçların eksikliği yaşanıyor. 
Fransa’da sağlık sektörünün ikinci 
ayağı olarak bilinen pratisyen he-
kimler de 26 Aralık 2022’den bu yana 
iş koşullarının kötüleşmesini protesto 
etmek ve konsültasyon ücretlerinin 
artışı talebiyle iş bıraktı. Diğer yandan 
AA muhabirinin içeriğine ulaştığı, 
Çalışma Teftiş Müdürlüğü ve iki ayrı 
sağlık kuruluşu müdürüne gönderilen 
resmi bir belgede, Paris’in en büyük 
hastanesi Pitie-Salpetriere’deki SUD-
Sante sendikası, söz konusu hasta-
nede personel ve yatak eksikliğinin 
doğurduğu sonuçlara dikkat çekiyor. 
Belgede, hastanedeki personelin iş 
kazası ve hastalık nedeniyle işe gi-

dememesinden kaynaklanan sıkın-
tılardan bahsediliyor. 

KIŞ VE YAZ DÖNEMİNDE  
HASTANELERDEKİ  
DURUM DAHA ZOR 
Ülkenin Val-d’Oise vilayetinde 

Gonesse Hastanesinde diyabetoloji 
bölümünde hemşire olarak çalışan 
Lina Nejjari, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, personel eksikliğinin yıl-
lardır devam ettiğini ve Kovid-19 
salgınıyla bu sıkıntıların görünür ol-
maya başladığını anlattı. Nejjari, 
özellikle tatil zamanlarında durumun 
daha da zorlaştığını söyledi. Personel 
eksikliği nedeniyle hemşirelik öğ-
rencilerinin daha fazla çalışmak zo-
runda kaldığını belirten Nejjari, Ko-
vid-19 salgını döneminde hastane-
lerde bütün personelin normalden 
daha çok çalıştığını aktardı. 

ACİLLERDE HASTALAR 10  
SAATE KADAR BEKLEYEBİLİR 
Nejjari, hastanelerin acil servis-

lerinde bekleme sürelerinin 5 saati 
geçtiğini, öncelikli başka vakalar ol-
duğunda hastanın 10 saat bekleye-
bileceğini ifade etti. Ülkede devam 

eden üç salgın sürecinde sağlık per-
sonelinin de hastalandığını kaydeden 
Nejjari, bazılarının 38 derece ateşle 
işe gittiğine işaret ederek artan hasta 
sayısı ve personelin hastalanmasının 
personel eksikliği sorununu daha da 
derinleştirdiğine dikkat çekti. Dışa-
rıdan gelen sağlık personelinin has-
tanede görev aldığını belirten Nejjari, 
personeli daha fazla çalışmaya teşvik 
etmek için gece mesai ücretinin ar-
tırıldığını ifade etti. 29 yaşındaki 
acil tıp doktoru Amandine Chouf da 
4 yıl boyunca Rhone ve Reunion vi-
layetlerinde acil servislerinde staj 
yaptığını, ekim 2022’de izne ayrıldı-
ğını söyledi. 2022 yazında acil bakıma 
ihtiyacı olmayan hastaları yönlen-
direrek acil servislerdeki yoğunluğu 
düzenlemeyi başardıklarını ve per-
sonel eksikliğiyle başa çıktılarını an-
latan Chouf, bunlara rağmen Kovid-
19, grip ve başka virüslerin yayıl-
masının işlerini zorlaştırdığını be-
lirtti. Paris’in banliyösü Saint-Denis 
kentinde Delafontaine Hastanesi 
bünyesindeki CGT sendikası Genel 
Sekreteri Abdelhak Zombo da artan 
yoğunluk karşısında çalışma arka-

daşlarının artık çalıştıkları saatleri 
saymayı bıraktığını söyledi. Yaklaşık 
20 yıldır hastanelerdeki bu kronik 
sorunu yetkililere anlatmaya çalış-
tıklarını dile getiren Zombo, bugün 
sağlık personelinden istifa edenlerin 
olduğuna dikkati çekti. 

SERVİSLERDE  
YATAK SAYISI EKSİK 
Zombo, Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron’un Katar’da futbol 
milli takım oyuncusu Kylian Mbap-
pe’yi teselli etmesini hatırlatarak 
“Macron’un, sağlık personelini de 
teselli etmesini görmek isterdim.” 
diye konuştu. Çalıştığı kent Saint-
Denis’teki sakinlerin sağlık hizmetine 
ulaşmakta güçlük çektiğine işaret 
eden Zombo, iş arkadaşlarının bazı-
larının haftalık 70 saate kadar çalış-
tığını bazılarının çok çalışmaktan 
bitkin düştüğünü ifade etti. Yatak 
eksikliğinin acil servislerin önemli 
bir sorunu olduğunu vurgulayan 
Zombo, bazen hastaların saatlerce 
veya günlerce koltukta veya sedyede 
acil koridorlarında beklediğini kay-
detti. (AA)

Vucic, ülkenin başkenti Belgrad’da 
basın mensuplarına 2022 yılına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Finansal 
istikrar, ekonomi ve büyümeyi ko-
ruduklarına işaret eden Vucic, ülke-
sinin finansal istikrar açısından “Av-
rupa’ya kıyasla” daha elverişli bir ko-
numda olduğunu ifade etti. Vucic, 
“Sırbistan’ı savaştan kurtardık ve 
dizlerinin üstünden kaldırdık.” Dedi. 
Sırbistan-Kosova ilişkilerine de de-
ğinen Vucic, ülkesinin barışı korumak 
için gereken tüm adımları atacağını 
kaydetti. Vucic, Kosova’nın kuzeyi 
söz konusu olduğunda, kendilerini 
“zorlukların” beklediğinin altını çi-
zerek, ülkesinin Brüksel Anlaşması 
dahil tüm anlaşmalara saygı duydu-
ğunu ancak Kosova’nın hiçbir anlaş-
maya saygı göstermediğini ifade etti. 

KOSOVA-SIRBİSTAN  
GERGİNLİĞİ 
Eski Sırp polis memuru Dejan 

Pantic’in gözaltına alınmasının ar-
dından Kosova ile Sırbistan arasındaki 
tansiyon yükselmişti. Pantic’in göz-
altına alınmasına tepki gösteren Ko-
sovalı Sırplar, Kosova’nın kuzeyinde 
10-29 Aralık 2022 tarihlerinde kur-
dukları barikatlarla yolları trafiğe ka-
patmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Vucic, Kosova’nın kuzeyinde Pantiç’in 
tutuklanmasına tepki olarak kurulan 
barikatların, tutukluluk kararının ev 
hapsine dönüştürülmesinden sonra 
kaldırılması yönünde çağrı yapmıştı. 
Sırbistan, 2008’de tek taraflı bağım-
sızlığını ilan eden Kosova’yı kendi 
toprağı olarak görüyor. Belirli aralık-
larla karşı karşıya gelen Sırbistan ve 
Kosova, AB arabuluculuğunda 2011’de 
başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog 
Süreci kapsamında ilişkilerin normal-
leşmesi ve nihayetinde iki ülkenin 
birbirini tanıması için ortak yol bul-
maya çalışıyor. (AA)

Dünya çapında bilinen üniversiteye 
giriş sınavı SAT’ta üstün başarı gösteren 
okuldaki iki öğrenciden biri olan Ayşe 
Kaplan, AA muhabirine konuştu. Sınavda 
800 toplam puan üzerinden 780 alarak 
ABD genelinde yüzde 1’lik dilime giren 
Kaplan, sonuçtan dolayı çok mutlu ol-
duğunu ancak bunun kendisi için sürpriz 
olmadığını söyledi. Kaplan, SAT sınavına 
yaklaşık 6 ay önce hazırlanmaya başla-
dığını belirterek “Sınava hazırlanmak 
çok severek yaptığım bir şeydi. Testlerdeki 
soruları çözmeyi çok seviyordum. Severek 
yaptığım için böyle bir sonuç bekliyor-
dum.” dedi. Sınıfından kendisi dışında 
iki öğrencinin daha sınava girdiğini kay-
deden Kaplan, sınıf arkadaşı Semanur 
Kılıç’ın da 800 üzerinden 760 puan 
aldığı, onun da yüzde 1’lik dilime girdiği 
bilgisini paylaştı. Türk öğrenci Kaplan, 
doğup büyüdüğü New Jersey’de ailesine 
yakın bir üniversitede biyoloji okumayı 
düşündüğünü ancak okullara başvuru 
yapma işlemlerine henüz başlamadığını 
ifade etti. Maarif Okulunun burslu öğ-
rencilerinden olan Kaplan, “Okulda bizim 
başarımız için çalışan herkese buradan 
çok teşekkür etmek istiyorum.” diye ko-
nuştu. 

“ÖĞRENCİLERİMİZ TAM  
KAPASİTE DEVAM EDİYOR” 
Maarif Okulu Müdiresi Beyhan Doğan 

da iki öğrencinin SAT sınavında gösterdiği 
üstün başarıdan dolayı gurur duyduklarını 
dile getirerek “Ama şaşırmadım, lise kıs-

mında öğrenci sayımız şu an az ancak 
çok başarılı öğrencilerimiz var.” dedi. 
Doğan, “Kovid-19 salgını boyunca öğ-
rencilerimize çok sıkı on-line eğitim ver-
dik. Diğer okullara kıyasla başarı olarak 
eksiğimiz yok. Maarif öğrencilerimiz 
tam kapasite devam ediyor.” ifadesini 
kullandı. SAT sınavında üstün başarı 
gösteren iki öğrencinin diğer öğrencilere 
ve ailelere de iyi birer örnek olduğunu 
kaydeden Doğan, “Bu başarı, gayret gös-
teren, kendine inanan bütün öğrencile-
rimizin daha da fazlasını yapabileceğini 
gösteriyor.” diye konuştu. “Türkiye Maarif 
Vakfı ABD Direktörü Ahmet Celal Öz-
demir de iki öğrencinin SAT sınavı başarısı 
için, “Bütün dünyada faaliyet gösteren 
Maarif Vakfının ABD’deki okulunda böyle 
bir ilke imza atmak bizim için çok heyecan 
verici.” dedi. Özdemir, “ABD’deki ilk Maa-
rif okulumuzda, böyle bir başarı elde et-
mek bizi daha fazla çalışmak için kam-
çılayacaktır. Bu, bundan sonra açacağımız 
okullarda aynı eğitim kalitesini yakalamak 
ve daha üstüne erişmek için daha çok 
çalışmak anlamına geliyor.” değerlendir-
mesinde bulundu. (AA)

Personel  
ve hastalar 

yıldı 

Fransa’da sağlık sektöründe 
uzun zamandır devam eden 
personel eksikliği ve 
acillerdeki uzun bekleyiş hem 
mevcut personeli hem de 
hastaları canından bezdirdi.
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‘‘Sırbistan’ı 
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Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, Sırbistan’ı 
savaştan kurtardıklarını, 
barışı korumak için gereken 
adımları atacaklarını söyledi.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) 
ABD’nin New Jersey eyaletinde 
bulunan Maarif Okulundan iki 
öğrenci, ABD’de üniversiteye 
girişlerde yapılan Skolastik 
Değerlendirme Testi’nde (SAT) 
yüzde 1’lik dilime girmeyi başardı.

ABD’deki Maarif  
Okulundan üstün başarı! 
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ULUDAĞ
BASKETBOL
GÜÇLENİYOR

Yeşil beyazlılar, kadrosunu iki Amerikalı
oyuncu guard Mikayla Pivec ve pivot

Channon Fluker ile güçlendirdi.
ING Basketbol Kadınlar Süper Ligi’nde Bursa’yı

temsil eden tek takım olan Uludağ Basketbol
Kulübü kadrosuna yeni yabancı oyuncuları takviye
etmeye başladı. Ligin ikinci yarısında üst sıralara
yükselmeyi kendisine hedef seçon Bursaü temsilcisi
kadrosunu güçlendirmek için kollarını sıvadı. Ulu-
dağın Perileri’nde Emma Cannon’un İsrail’e transfer
olması, Elizabeth Jasmin Davis’in sakatlanıp ame-
liyat olması, Claudio Cuic’in Romanya’ya ile Meryem
Gültekin’in ise İsviçre’ye dönmesiyle birlikte ligde
yabancısız oynamak zorunda kalmıştı.

İKİ YABANCI TAMAM
Uludağ Basketbol Kulübü Mikayla Pivec ve geç-

tiğimiz sezon Elazığ İl Özel İdaresi takımında
forma giyen pivot Channon Fluker’i kadrosuna
dahil etti. Başkan Berk Aladağ, “Davis’in ameliyat
olması sonrasında yabancısız kalmıştık. Kadromuzu
Amerikalı oyuncular Mikayla Pivec ve Channon
Fluker ile anlaşma yaptık. Bu oyuncularımızla bir-
likte bir yabancı oyuncumuz daha olacak. Takım
olarak ikinci yarıda iyi bir çıkışla ligi play-off grubu
içerisinde tamamlamak istiyoruz” derken, Bursalı
basketbol severlerden ligin ikinci yarıda takımlarını
desteklemesini istedi.

MİKAYLA PİVEC
18 Kasım 1997 yılında Washington Bellevue’de

dünyaya geldi. Ylnnwood Lisesi’ne giden Pivec
Oregon Eyalet Üniversitesi takımında oynadı. 2020
yılında Atalanta Dream tarafından 2020 WNBA
seçmelerinde draft edildi. ABD’deki covid-19 ne-
deniyle WNBA sezonundan çekilen Pivec son olarak
İspanya’nın La Lige Feminina takımlarından Cluib
Deportivo Promente’de forma giymişti.

CHANNON FLUKER
Amerikalı Siyahi pivot 26 yaşında.  Kariyeri

başarılarla dolu olan Fluker Maranatha Lisesi'nin
2015 mezunu oldu. Lise yıllarında okul takımıyla
birlikte Yılın Oyuncusu, MVP ve ilk takım ödülleri
dahil olmak üzere birden fazla Pasadena Star News
ödülü kazandı. Kulübünün lig şampiyonluğuna
ulaşmasına yardımcı oldu. Yılın Kadın Sporcusu
oldu. Arka arkaya savunmada MVP ödüllerini ka-
zandı. Avrupa Slovakya Ligi takımlarından Young
Angles forması giyen siyahi pivot önceki sezon ise
Elazığ İl Özel İdaresi takımında forma giymişti.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Kestel Belediyespor 29 ya-
lındaki Galatasaray'ın forveti
Mauro İcardi'ye forma hediye
etti. Dünyaca ünlü ve Galata-
saray'ın forveti Mauro İcardi
için hazırlanan 70. Yıl Kestel
Belediyespor formasını Kestel
Belediyespor futbol şube so-
rumlusu Doğuş Karaer kendi-
sine takdim etti. Yıldız futbolcu
Kestel Belediyespor taraftar-
larına selamlarını iletip, şam-
piyonluk yolunda başarılar di-
ledi. 

n Kadir Umut PEHLİVAN

Özgüç Türkalp kariyerini noktaladı

Özgüç Türkalp, yaptığı yazılı açıklamada,
Sivasspor'un ofsayt gerekçesiyle golünün
iptal edildiği pozisyonla ilgili yapılan hatanın
futbol kamuoyu, kulüpler, TFF, Merkez Ha-
kem Kurulu ve sahadaki hakem arkadaşlarını
telafisi zor bir duruma düşürdüğünü, hatanın
kendisinden kaynaklandığını belirterek,
"Aktif hakemlik görevime 04.01.2023 tarihi
itibarıyla veda ettiğimi kamuoyunun bilgisine
sunarım." ifadesini kullandı.  Hakemlik ka-
riyerine 1995 yılında başlayıp birçok klas-
manda görev yaptığını, 28 yıla sığan süreçte
Türk futboluna katkıda bulunmaya çalıştığını
vurgulayan Türkalp, açıklamasında şu ifa-
delere yer verdi: "Futbolun tüm paydaşlarının
başarılı olmak için sahaya çıktığı bir arenada,
ben de başarılı olmak için sahaya çıktım.
Verdiğim karalar, bir tarafı mutlu ederken
diğer tarafı da mutsuz etti. 29 Aralık
2022 tarihinde oynanan Demir Grup
Sivasspor-Galatasaray müsa-
bakasında yaşadığımız

talihsiz bir pozisyon, futbol kamuoyunu,
kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonu Yö-
netimi Kurulunu, Merkez Hakem Kurulunu,
sahadaki hakem arkadaşlarımı telafisi zor
bir duruma düşürdü. Güven erozyonu
yarattı. Yaşanan bu pozisyonun arkasında
mesnetsiz sebepler arayanlar olduğu gibi,
basit ve acemice bir gerekçesinin olduğu,
VAR kayıtlarının açıklanmasıyla ortaya çık-
mıştır. Yapılan bu hata şahsımdan kaynak-
lanmıştır. Her güzel şeyin
bir başlangıcı olduğu
gibi, bir de sonu vardır.
İnişli çıkışlı bu süreçte
her zaman yanımda
olan aileme, dostları-
ma, hakem arkadaşla-
rıma ve üzerimde eme-
ği olan yöneticilerime
şükranlarımı sunuyo-
rum."

(AA)

TFF Merkez Hakem Kurulunun,
Spor Toto Süper Lig'in 16.
haftasındaki Demir Grup
Sivasspor-Galatasaray maçındaki
hatalı kararı nedeniyle artık görev
verilmeyeceğini açıkladığı VAR
hakemi Özgüç Türkalp, kariyerine
nokta koyduğunu duyurdu. 

Geleneksel atlı sporlarda amaç
gençleri ata sporlarıyla buluşturmak

Başkan Bekiroğlu, geleneksel atlı sporlar
branşlarını, yeni sezonda yapacakları şam-
piyona ve yarışları AA muhabirine değer-
lendirdi. Bekiroğlu, 29 Haziran 2022'de
yapılan genel kurulla Türkiye Geleneksel Atlı
Spor Dalları Federasyonunun resmi kurulu-
şunun gerçekleştiğini hatırlatarak, geleneksel
spor dallarının 4 federasyon olarak ata spor-
larına hizmet verdiğini belirtti. Geleneksel
sporların inşasının ve yaygınlaşmasının öne-
mine değinen Bekiroğlu, "Geleneksel sporları
yaşatmamız ecdadımıza, atalarımıza ve kül-

türümüze karşı bir vefa borcumuz. Geçmişten
geleceğe dair köprüler kurulmasına vesile
oluyor. Kaldı ki biz geleneksel atlı sporlar ile
iştigal ettiğimiz süreleri bir ibadet olarak gö-
rüyoruz çünkü ecdadımız atla yaptıkları
işlerde ok meydanlarına, at meydanlarına
abdestsiz ayak basmazmış. Ecdadın bu kadar
önem verdiği bir branş, geleneksel atlı sporlar
olarak faaliyet yürütüyoruz." diye konuştu.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı
Bilal Erdoğan'ın yoğun gayretleriyle kurumsal
yapılarını tamamlamak üzere olduklarını
ifade eden Bekiroğlu, "Geçmişte savaşlara
hazırlık evresinde oynatılan oyunları ve savaş
sonrasında formda kalmak için yapılan atlı
cirit müsabakalarını hobi olmaktan çıkartarak
kurumsal bir spor haline dönüştürmenin
gayreti içerisindeyiz" dedi. (AA)

Türkiye Geleneksel Atlı Spor
Dalları Federasyonu Başkanı
Zübeyir Bekiroğlu, gençleri ata
sporlarıyla buluşturmanın gayreti
içerisinde olduklarını söyledi.
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"Müze zengini" kentler arasında yer alan
Edirne'de, 4 farklı temayı yansıtan "Ekmek-
çizade Kervansarayı Müzeleri" 7 Ocak'ta
açılacak. Arkeoloji ve Etnografya, Türk İslam
Eserleri, Hıdırlık Balkan Tarihi, Necmi İğe
Evi Etnografya, Fatih Sultan Mehmet, Se-
limiye Vakıf, Beyazıt Külliyesi Sağlık, İmaret,
İlhan Koman Heykel ve Resim, Milli Mü-
cadele ve Lozan, Edirne Belediyesi Kent,
Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk,
Osman İnci müzelerinin bulunduğu Edirne,

yeni müzelere ev sahipliğine
hazırlanıyor.

Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde, geç-
mişte han olarak kullanılan ve Sedefkar
Mehmet Efendi tarafından yaptırılan
17. yüzyıl eseri Tarihi Ekmekçizade Ah-
metpaşa Kervansarayı'nda "Tarihte Ku-
rulmuş Türk Devletleri", "Osmanlı Pa-
dişahları", "Padişah Çadırı" ve "Balkan-
lar'da Osmanlı Eserleri" temasıyla oluş-
turulan Ekmekçizade Kervansarayı Mü-
zeleri'nin açılışı 7 Ocak Cumartesi yapı-
lacak. Tarihi kervansaraydaki müzelerde
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün iki farklı silikon
heykelinin yanı sıra Osman Bey'den VI.
Mehmet'e Osmanlı padişahlarına, Teo-

man'dan Babür Şah'a Türk devletleri
kurucularına onlarca silikon
heykel ve Sarı Saltuk Tek-
kesi'nden Banyabaşı Ca-
mii'ne Balkanlar'daki Os-
manlı eserlerinin maketi
yer alacak. Osmanlı pa-
dişahları ve Türk dev-
letlerinin kurucularının,
"insan bedeninin kom-
pleks estetiğini olduğu
gibi yansıtan bir sanat
formu" olarak yapılan
hiperrealist heykelle-
rinin yer aldığı mü-
zede açılış için hazır-
lıklar son aşamaya gel-
di. Taç kapıdan girilen
avlusuyla dört bir yanı
müze olacak tarihi
kervansaray, içerisin-
deki Devlet Tiyatrosu
sahnesiyle adeta
bir kültür adası
halini alacak.

TÜRK 
TARİHİNİN 
TÜM YÖNLERİ 
ANLATILACAK
İl Kültür ve Turizm

Müdürü Kemal Soy-
türk, AA muhabirine,
Türk kültürünü tüm un-
surlarıyla kucaklayan Edirne'nin
Osmanlı'ya bir asra yakın başkentlik
yaptığını söyledi. Şehirlerin kültürel

miraslarını koruyabildikleri,
ev sahibi oldukları değerleri
dünyanın ve insanlığın hiz-
metine sunabildikleri ölçüde

merak ve cazibe merkezi haline
geldiğini belirten Soy-

türk, "Sultan 1. Ah-
met'in emriyle
1609 yılında Baş-
defterdar Ekmek-
çizade Ahmet Paşa
tarafından yaptı-
rılan kervansaray

414 yıl sonra Edir-
ne Valiliği tarafın-
dan Türk milletinin

büyük
tarihi-

nin an-
latıldığı 4 ayrı te-
mayı içeren mü-
zelere dönüştü-
rülüyor." diye
konuştu. 

S o y t ü r k ,
müzelerin, "Ek-
m e k ç i z a d e
Kervansarayı
Müzeleri" adı
altında açılış
için gün say-
dığını kay-
detti. Müze-

lerde Türk
tarihinin tüm

yönleriyle anlatılacağına işaret eden Soy-
türk, "Ecdadımızın Balkanlar'daki yaklaşık
600 yıl süren hakimiyetine ait oradaki
en önemli mimari yapıları 'Balkanlar'da
Osmanlı Eserleri' teması ile sergiliyoruz.
Yine 16 Türk devletini sergileyeceğiz.
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki 36 padişahı
kronolojik olarak tüm unsurlarıyla an-
latacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni an-
latacağız." bilgisini verdi.

MÜZELER 
ARTACAK
Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervan-

sarayı'nın, Devlet Tiyatroları sahnesinin
ardından müzelere de ev sahipliği yapa-
cağını belirten Soytürk, şunları anlattı:
"Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansara-
yı'nın, mimar Sedefkar Mehmet Ağa ta-
rafından altın oranla yapıldığı ifade edi-
liyor. Bu alanın kültür sanat yolculuğu,
Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Devlet
Tiyatroları sahnesine ev sahipliğiyle baş-
ladı. Edirne Devlet Tiyatrosu sahnesi
yaklaşık 45 saniyede biletleri tüketen
bir seyirci kitlesine sahip. Edirne, tiyatro
ve sanatı seviyor. Ekmekçizade Ahmet
Paşa Kervansarayı'nda biraz da tarihe
bir yolculuk yapalım istedik. Bu mekan
414 yıl sonra kültüre, sanata, edebiyata,
tarihe ev sahipliği yapmış olacak." Soy-
türk, açılması planlanan Mimar Sinan
ve Eserleri Müzesi ve Geleneksel Türk
Sanatları Müzesi'yle de "Müzeler kenti
Edirne" hedefinin sürdüğünü söyledi.
(AA)

"Tarihte Kurulmuş Türk
Devletleri", "Osmanlı
Padişahları", "Padişah
Çadırı" ve "Balkanlar'da
Osmanlı Eserleri"
temasıyla oluşturulan
Ekmekçizade
Kervansarayı
Müzeleri'nin açılışı 
7 Ocak'ta yapılacak.

Filistin Esirler Cemiyeti,
yaptığı yazılı açıklamada, mah-
kumiyetini tamamlayan Yu-
nus'un tahliye edildiğini be-
lirtti. Açıklamada, Yunus'un
İsrail tarafından, o dönem ya-
saklı olan "Fetih hareketine
üye olduğu", "silah bulundur-
duğu" ve "bir İsrail askerini öl-
dürdüğü" iddiasıyla 6 Ocak
1983'te üniversite öğrencisi
iken gözaltına alındığı kayde-
dildi. Yunus'un uzun ve zorlu
bir soruşturma sürecinden geç-
tiği anımsatılan açıklamada,
Lod'daki İsrail askeri mahke-
mesinin Yunus hakkında önce
idam cezası verdiği, bir ay sonra
bu kararını müebbet hapis ce-
zasına çevirdiği, bu sürenin de
40 yıl olarak belirlendiği ifade
edildi. İsrail'in Yunus ve

1993'teki Oslo Anlaşmasından
önce tutuklanan diğer tutuk-
luların serbest bırakılmasını
sürekli reddettiği hatırlatılan
açıklamada, o zamandan bu
yana pek çok takas anlaşması
yapılmasına rağmen İsrail hü-
kümetinin, anlaşmalardan ka-
çındığı; Yunus'un da aralarında
bulunduğu 25 tutuklunun ser-
best bırakılmadığı aktarıldı.
Açıklamada, Yunus'un maruz
kaldığı zorluklara rağmen ha-
pishanede eğitimini tamamla-
dığına dikkati çekildi. Ayrıca
işgal güçlerinin suçları karşı-
sında kalemiyle mücadele ver-
diği vurgulanan Yunus'un ha-
pishanede biri 1990'da diğeri
1993'te yayımlanan iki kitap
yazdığı bilgisi paylaşıldı. Açık-
lamada, Yunus'un 2017 yılında
Filistin Devlet Başkanı Mahmud
Abbas'ın liderliğini yaptığı Fetih
Hareketi Merkez Komite üyesi
olarak seçildiği de belirtildi. Ara-
lık 1956'da dünyaya gelen Kerim
Yunus, 27 ya-

şında girdiği demir parmaklık-
ların arkasından 67 yaşında çık-
mış oldu.

ANNE VE BABASININ 
KABİRLERİNİ 
ZİYARET ETTİ
Doğduğu, Hayfa kentine bağlı

Ara beldesine giden Yunus on-
larca Filistinli tarafından sevin-
çle karşılandı. Yunus, tahliyesi-
nin ardından ilk olarak hapis-
hanede iken vefat eden anne ve
babasının kabirlerini ziyaret etti.
Gazetecilere kısa bir açıklama
yapan Yunus, annesinin de her
Filistinli tutuklunun annesinin
yaşadığı sıkıntılara maruz kal-
dığını söyledi. Annesinin 40 yıl
boyunca taşıyabileceğinden faz-
lasını yüklendiğini; bu sürede
kendisini her an gözlerinde, göz-
yaşlarında ve vicdanında taşı-
dığını dile getiren Yunus, "Ancak
annem bugün beni gökyüzünden
izlemeyi seçti." ifadelerini kul-
landı. (AA)

Ömrünün 40 yılını
İsrail hapishanelerinde
geçiren Filistinli Kerim
Yunus serbest bırakıldı.


