
Osmangazi’ye bağlı  Yunuseli Ma-
hallesi’nde 2. Erguvan sokakta mey-
dana gelen olayda, yılbaşına dakikalar
kala silahlı yaralama gerçekleşti. Ce-
zaevinden yeni çıktığı öğrenilen
M. E. (21) kendisiyle görüşmek
istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı

eşini başından kayınvalidesini Birgül
E. (39) ise bacağından vurarak yaraladı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambu-
lanslarla Çekirge devlet hastanesine
kaldırıldı. Alınan bilgiye göre yaralıların
durumu ağır olduğu öğrenildi. 
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Bursa’da dağ başındaki kulübesinde tek
başına kalan engelli vatandaş, ilçeye gelenleri
sabahtan akşama kadar el sallayarak karşılıyor.
Büyükorhan’a bağlı Dereköy köyünde yaşayan
zihinsel engelli Kamil Mehmet Demirel, her
gün köyünden 1 kilometre uzaklıktaki Büyü-
korhan ilçe yolu üzerindeki kırsalda bulunan
kulübesine iniyor.                         n 2. sayfada

Pandeminin olumsuz etkilerinin devam etmesine
rağmen 2022’yi ulaşımdan altyapıya, çevreden
spora kadar her alanda yoğun bir yatırım tem-
posuyla geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi,
yatırımların meyvesini 2023’te toplayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede 600’ü
aşkın şantiyede ulaşım ve altyapı başta olmak
üzere kentte yaşam kalitesini yükseltecek ya-
tırımlarla 2022 yılını dolu dolu geçirdi. 

n 4. sayfada

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mimar
Sinan Uyumayan Kütüphanesi, Ertuğrulgazi,
Emirsultan ve Yavuzselim Karakolu, Beyazıt
Polis Merkezi ve Çocuk Şube, Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğü, Karapınar Jandarma Kara-
kolu, 112 Acil Çağrı Merkezi ve Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Ser-
visi’ni ziyaret ederek vatandaşların yeni yılını
kutlarken belediye personeli ve esnafın da
yeni yılını tebrik etti.   n 8. sayfada

Başkan Yılmaz’dan 
yılbaşı mesaisi

Bursa’da ar-
kadaşlarıyla ge-
zen bir kişi, kim-
liği belirsiz şa-
hıslarla sözlü tar-
tışma yaşadı.
Tartışmanın kısa
sürede büyümesiyle şüpheli şahıslardan biri
yanında bulundurduğu tabancayla tartıştığı
şahsı bacağından vurarak ağır yaraladı. Os-
mangazi’deki olay Çarşamba Mahallesi’nde mey-
dana geldi. İddiaya göre, Darmstad Caddesi
üzerinde arkadaşlarıyla turlayan Ömer El Kadri,
yol üzerinde bir grup kişilerle karşılaştı.        

n 3. sayfada

Büyükşehir’de hasat yılı!

Çarşamba’da silahlı 
kavga: 1 ağır yaralı

“Şimdi küresel 
alandaki adaletsizliğin
arkasındaki çarkları
kırma zamanıdır”
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Erdoğan,
2022’nin özetini
254 paylaşımla
anlattı

n Haberi 6’da

Altun: 

Dağ başında yürek 
ısıtan bir hikaye

Yeni yılın ilk toplu açılış töreni Bursa’da
Karaismailoğlu’nun katılımıyla yapılacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kraaismailoğlu’nun katılımıyla Bursa’da trafiği
rahatlatacak yatırımların açılışları yapılacak. Karaismailoğlu, TEKNOSAB’ı ziyaret 
edecek, Ünirversite hattı ve Hızlı Tren istasyonunda da incelemelerde bulunacak.  

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından
yapılan yazılı açıklamada, Bursa’nın,
köklü tarihi, kültürü, alternatif turizm
imkanları ve uluslararası birçok yatırıma
ev sahipliği yapan sanayisiyle Türkiye’nin
önemli metropol şehirleri arasında yer
aldığı ifade edildi. Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, bugün
Bursa’ya gerçekleştireceği ziyarette bazı
temaslarda bulunacağı bildirilen açık-
lamada, Karaismailoğlu’nun, Geçit Kav-
şağı ve raylı sistem güzergahında ince-
lemelerde bulunacağı kaydedildi. Bakan
Karaismailoğlu’nun daha sonra AYGM
Hızlı Tren Şantiyesi’nde basın açıklaması
yapacağı ve TEKNOSAB’ı ziyaret edeceği
kaydedilen açıklamada, toplu açılış ve
temel atma töreninden sonra Karais-
mailoğlu’nun, Bursa Valiliğini, Büyük-
şehir Belediyesini ve AK Parti Bursa İl
Başkanlığını ziyaret edeceği belirtildi.

İŞTE AÇILIŞI YAPILACAK 
PROJELER
Açıklamada, açılışı yapılacak pro-

jelere ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:
“Keles Çevre Yolu’nun da dahil olduğu
Keles-Tavşanlı-Domaniç ayrımı yolu
toplam 14 kilometre uzunluğunda, bi-
tümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol
olarak projelendirildi. Projede 90 metre
açıklığa sahip Kocasu-I Köprüsü yer
alıyor. 2,4 kilometrelik Keles Çevre
Yolu ve 2,6 kilometrelik yol kesimi ta-
mamlanarak trafiğe açılacak. Böylece
Keles-Tavşanlı-Domaniç ayrımı yolu,
Bursa’dan Kütahya’ya alternatif geçiş

noktası olarak daha çok tercih edilecek,
bölge ekonomisinde önemli yer tutan
ürünlerin iç ve dış piyasalara kısa sürede
taşınması sağlanacak. Projeyle, ayrıca,
güzergahta 600 metre kısalma sağla-
nacak, seyahat süresi 17 dakikadan 12
dakikaya inecek.” Açıklamada, toplam
24,5 kilometre uzunluğundaki İnegöl-
Yenişehir Devlet Yolu’nun 6,1 kilomet-
resinin 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım
kaplamalı bölünmüş yol, 18,4 kilomet-
resinin de sathi kaplamalı tek yol olarak

inşa edildiği ifade edildi. Proje kapsa-
mında 1 adet farklı seviyeli, 12 adet
hemzemin kavşak bulunduğuna deği-
nilen açıklamada, İnegöl’den Yenişehir
Havalimanı’na kesintisiz ve konforlu
ulaşım sağlandığı, ayrıca Hamzabey
Ağaç İşleri Organize Sanayi Bölgesi ne-
deniyle oluşan ağır taşıt trafik yoğun-
luğunun da rahatlatılarak güvenli hale
getirildiği kaydedildi. Açıklamada, İnegöl
ile Yenişehir arasındaki seyahat süresinin
30 dakikadan 20 dakikaya düştüğüne

de dikkat çekildi. Kurşunlu Çevre Yo-
lu’nun da dahil olduğu Mudanya-Bur-
sa-Gemlik ayrımı yolunun 17 kilometre
uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım
kaplamalı tek yol olarak projelendirildiği
ifade edilen açıklamada, şunlar dile ge-
tirildi: “Toplam 405 metre uzunluğunda
3 adet viyadük ile 3 adet hemzemin
kavşağın da yer aldığı projede, 8,7 kilo-
metre uzunluğundaki Kurşunlu Çevre
Yolu, 3 kilometrelik yol kesimi ve 249
metrelik 2 adet viyadük olmak üzere

toplam 11,7 kilometre uzunluğundaki
kesim tamamlanarak hizmete sunulacak.
Proje ile Mudanya ve Gemlik ilçeleri ara-
sında ulaşım sağlayan yolun mahalle
içerisinde kalan Kurşunlu geçişinde inşa
edilen çevre yolu ile trafik güvenliği ar-
tırılmış, iki ilçe arasındaki ulaşım standardı
artırılarak bölgenin turizm, tarım, ticaret
ve sanayi faaliyetleriyle giderek büyüyen
yapısı desteklenmiştir. Togg Yerli Oto-
mobil Fabrikası’nın lojistik desteğini de
sağlayan yol ile ayrıca fabrikanın üretime

başlamasıyla oluşabilecek trafik yoğun-
luğunun da önüne geçildi.” Mudanya-
Gemlik Yolu üzerinde Engürücük Farklı
Seviyeli Kavşak Projesi’nin de hayata
geçirildiği belirtilen açıklamada, “70
metre uzunluğunda inşa edilen kavşak
ile ülkemizin stratejik öneme sahip ya-
tırımlarından Togg Yerli Otomobil Fab-
rikası’na konforlu ulaşım imkanı sağla-
narak, farklı seviyeli kavşak bağlantısı
ile bölgedeki trafiğin kesintisiz akışı tesis
edilecek.” denildi.

ULUDAĞ’A SEYAHAT SÜRESİ 
50 DAKİKA KISALDI
Eski Bursa-Balıkesir Yolu olarak kul-

lanılan Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa
Yolu’nun 2,5 kilometrelik kısmının 3
gidiş, 3 geliş olarak projelendirildiği vur-
gulanan açıklamada, yolun genişlemesiyle,
araçların dur-kalk hareketleri nedeniyle
yavaş ilerleyen trafiğin rahatlayacağına
işaret edildi. Açıklamada, Uludağ’ın Tür-
kiye’nin önemli kış turizm merkezleri
arasında yer aldığı anımsatılarak, şunlar
aktarıldı: “Uludağ’a sathi kaplama stan-
dardında erişim sağlayan Bursa-Uludağ
Yolu 34,3 kilometre uzunluğunda pro-
jelendirildi. Yolun üstyapısı bitümlü sıcak
karışım kaplamalı hale getirildi. Yolun
fiziksel ve geometrik standardının yük-
seltilmesiyle güzergahtaki seyahat süresi
90 dakikadan 40 dakikaya indirildi. Her
yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan
Uludağ’a daha rahat ve konforlu bir
ulaşım imkan sağlandı.”

n Haberin 7.devamı. sayfada

“Dünya 5’ten
büyüktür”

Özel okullarda ek 
ödeme sancısı büyüyor!
Bursa Tüketiciler Derneği (BTD) Başkanı Sıtkı Yılmaz, son
aylarda sıkça özel okulların velilerden ek ücret talebi
konusunda şikayetler geldiğini belirterek, böyle bir mağduriyet
durumunda yapılması gerekenleri anlattı.

BTD Genel Başkanı Sıtkı
Yılmaz, özel okulların veli-
lerden talep ettiği ek ücret-
lere dikkat çekti. “Son ay-
larda özel okul ücretleri ile
ilgili velilerimizin başvuru-
ları bulunuyor” diyen Yıl-

maz, “Özel okullar eği-

tim-öğretim yılının 10 ay
öncesinden kayıt açar. Öğ-
renci velileri de artan mali-
yetlerden etkilenmemek
için indirimli fiyatlar-
dan yararlanmak için
çocuklarını özel
okullara kayde-
der.” 

n5. sayfada

Bursa’da, cezaevinden
yeni çıktığı öğrenilen
bir kişi, kendisiyle
görüşmek istemeyen
17 yaşındaki dini
nikahlı eşini
başından,
kayınvalidesini ise
bacağından
vurdu.

Alpaslan
YILDIZ

4’TE

Güçlü olmaktan
başka çare yok!

Cezaevinden çıktı dehşet saçtı!

n 3. sayfada

n Haberi 6’da



Aktüel2 2 Ocak 2023 Pazartesi

Bağlaraltı Şehitler Parkı’ndaki Sarı-
kamış Şehitleri Abide’sine saygı duruşu
ve Kuran tilaveti ile başlayan program,
katılımcıların ellerinde meşalelerle Barış
Manço Kültür Merkezi’ne saygı yürüyüşü
yapmasıyla devam etti. Konuklar, fuaye
alanındaki Sarıkamış Harekatı’nı anlatan
fotoğraf sergisinin ardından salon prog-
ramına katılıp yapımını Özhan Eren’in
üstlendiği 120 filmini izledi. Programa,
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın
yanı sıra, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin
Esen, Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Mu-
rat Kalaycı, Büyükşehir Belediyesi Başkan
Vekili Süleyman Çelik, Muhtarlar Derneği
Başkanı Muhsin Sak, AK Parti il ve ilçe
yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve
vatandaşlar katıldı.

YÜREKLER BUZ TUTTU
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yıl-

maz, 108 yıl önce vatanını ve mukadde-
satını müdafaa için Sarıkamış’ta şehadete
koşan kahramanları rahmet ve minnetle
yâd ettiklerini belirtti. Asırlar boyu şe

hitlerimizin ve gazilerimizin varlığıyla
müşerref olan bu toprakların, hiçbir zor-
luğa aldırmadan vatanı için şehadete
koşan milyonlarca kahramanın destan-
larıyla dolu olduğunu ifade eden Belediye
Başkanı Oktay Yılmaz, “Ceddimiz bu top-
rakları kanıyla sulayarak vatan kılmıştır.
Tam bin yıldır, vatan kıldığımız bu coğ-
rafyayı korumak için aralıksız mücadele
veriyoruz. Atalarımız Balkanlar’da, Ye-
men’de, Kafkaslar’da, Çanakkale’de eza-
nımız için, bayrağımız için, bağımsızlığımız
için can verdi. İşte bu yüzden Türkiye şe-
hitler yurdudur. Ülkemizde herhangi bir
köy, mahalle, kasaba yok ki bu ülkenin
bağımsızlığı için şehit vermemiş olsun.
Bu nedenle biz de şehit demek vatan de-
mektir, bayrak demektir, ezan demektir,
namus demektir. Kahramanlıklarla dolu
tarihimiz içinde Sarıkamış Harekâtı’nın
ayrı bir yeri ayrı bir hüznü vardır. Bundan
108 yıl önce vatanın namusunu müdafaa 

etmek için, karlı dağları aşmaya çalışan
binlerce askerimiz ne yazık ki dondurucu
kış şartları nedeniyle şehit olmuştur. Al-
lahuekber dağlarının zirvesinden milleti-
mizin sinesine adeta çığ düşmüş, ciğerimiz
yanmıştır. Allahuekber dağlarında can
veren yiğitler, şanlı bir direnişin ve adan-
mışlığın timsali olmuşlardır. Çanakkale’yi
geçilmez kılan, İstanbul’u fetheden işte
bu ruhtur. Mehmetçik; karlı dağların sır-
tında imanın, inancın ve fedakârlığın en
büyüğünü göstermiştir. Sarıkamış’ı bizim
gözümüzde ölümsüz kılan işte budur. Sa-
rıkamış’ın ruhu ve inancı bugün bizlerin
omzundadır. Aynı iman ve inançla çalışmak,
ülkemizi yükseltmek mecburiyetindeyiz.
Vatan için can veren tüm şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anıyorum. Allah bizlere
bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.

ŞAHADETLERİNİN 108 YILI
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 

Süleyman Çelik, “22 Aralık 1914’te
gerçekleşen ve dondurucu soğuklarda 90
bin askerimizi kaybettiğimiz Sarıkamış
Harekâtı’nın 108’inci yılında bütün şe-
hitlerimizi rahmetle yâd ediyorum” diye
konuştu. Sarıkamışlılar Derneği Başkanı
Murat Kalaycı, “Sarıkamış’ta Allahuekber
Dağı’nda şehit olan 90 bin vatan kahra-
manımızın aziz hatıralarının 108’inci yıl
dönümü. Mehmetçik tüm imkânsızlıklara
rağmen müthiş bir kahramanlık sergile-
miştir ve vatanı canı pahasına korumuştur.
Allahuekber ve Soğanlı Dağları bu milletin
vatan uğruna nasıl bir bedel ödendiğinin
şahididir. Direniş ve mücadelede azmin
üstünlüğünü bir kez daha kanıtlamış şe-
hitlik mertebesine ulaşan vatan evlatları
Türk milletinin bağrına defnedilmiştir.
Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah
arkadaşları olmak üzere, canını vatan
için feda eden rahmet ve minnetle anı-
yorum” sözlerini kullandı. (İHA)

Yıldırım Belediyesi ve
Bursa Sarıkamışlılar
Derneği, Sarıkamış
Harekâtı’nın yıl
dönümü ve şehitleri
anma programı
düzenledi.

Bursa’da yaşanan
ilginç anlar!

Bursa’da yaşanan ilginç olaylar
cep telefonu kameralarına yansı-
dı.

İlk görüntü, Osmangazi’de mey-
dana geldi. Kimliği belirsiz kişiler
Timsah Arena’nın çatısına çıktı.
Bir süre canlarını tehlikeye atarak
çatıda gezerlerken, o anlar cep te-
lefon kamerasına yansıdı. Diğer
görüntüde, Osmangazi’de moto-
siklet üzerindeki 4 kişilik aile, teh-
likeli şekilde yolda seyretti. Aile
ara sokaklara girerek gözden kay-
boldu. Son görüntü de yine Os-
mangazi’de çekildi. Tofaş marka
Şahin model bozulan otomobili
tamirciye götürmek için ilginç bir
yöntem seçildi. Bozulan otomobil
başka bir otomobil ile çekilerek
götürüldü. O anlar trafikteki başka
sürücünün cep telefonu kamera-
sına yansıdı.

(İHA)

Mekandan kovuldu yolda
kalan vatandaşa yardım etti

Bursa’da yıl başını kutlamak
için Noel Baba kostümü giyen bir
vatandaş, eğlence mekanından ko-
vulunca soluğu anayolda aldı. Ge-
çen araçlara selam vererek yeni
yıllarını kutlayan Noel Baba, yanına
gelen kişilerle dans edip eğlenirken,
yolda kalan bir vatandaşın aracını
iterek yardım etti. O renkli anlar
kameralara yansıdı.

Bursa’da yılbaşını kutlamak is-
teyen Furkan Bayrak, Nilüfer İl-
çesinde bir eğlence merkezine gitti.
Bir süre burada eğlenen Bayrak,
eğlence merkezinden polis ekip-
lerince güvenlik maksadıyla gön-
derilince, anayola çıkarak, sürü-
cüleri selamlamaya başladı. Baca
yerine anayolda gezen Noel Baba
kılığındaki Bayrak’ı gören bazı va-
tandaşlar ise araçlarından inip fo-
toğraf çektirip, dans ettiler. Bir
süre sonra yolda kalan bir başka
sürücünün aracını iterek destek
veren Bayrak, ”Bir de Noel Baba
kötü derler” dedi. O renkli anlar
kameraya yansırken, Bayrak, “Bu
sene hediye dağıtamadım, ama se-
neye millî piyango bana çıkarsa
herkese hediye dağıtacağım” dedi.

(İHA)

Uludağ kar yok
eğlence var

Uludağ’da bu yıl kar yağma-
dığı için pistler boş kaldı. Ta-
tilciler yeni yıla otellerdeki or-
ganizasyon ve konserle girdi.

Bu yıl Uludağ’da beklenen
kar yağışı olmayınca pistler boş
kaldı. Yeni yıla karsız bir Ulu-
dağ’da girmek isteyen vatan-
daşlar ise otellerde düzenlenen
etkinliklere ve konserler yoğun
ilgi gösterdi. Uludağ Monte
Baia Otelde ünlü sanatçı Sinan
Güleryüz sahne alırken yeni
yıla girişte hareketli şarkılarıyla
dinleyicilere coşkulu bir gece
yaşatırken Güleryüz’e ünlü
oyuncu Özge Özder de eşlik
etti. Yeni yılın ilk dakikalarında
otellerin eğlence merkezlerinde
sahne alan dj performansları
ile vatandaşlar doyasıya eğlendi.
Ayrıca Uludağ’a beklenen karın
10 Ocak itibari yağması bek-
lendiğinden sömestre tatilinde
sezonu başlatacak olan otellerin
yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

(İHA)

BUSMEK’le 2022 dolu dolu geçti
Bursa’da hizmetleriyle adeta
bir halk üniversitesine
dönüşen Büyükşehir
Belediyesi Sanat ve Meslek
Eğitimi Kursları (BUSMEK),
anaokulundan başlayarak
hayat boyu öğrenme
felsefesi ile toplumun tüm
kesimlerini kucaklıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
2006 yılında 5 kurs merkezinde ücretsiz
sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eği-
tim yolculuğuna başlattığı BUSMEK,
bugün 13 ilçedeki 27 farklı mekânda
350 farklı branş ile yılda yaklaşık 20
bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir ku-
ruma dönüştü. BUSMEK çatısı altında
yapılan eğitim faaliyetleri ile 2022 yılı
da dolu dolu geçirilirken, toplam 23
bin 837 kişi sanat ve meslek eğitimle-
rinden ücretsiz yararlandı. Üniversiteye
hazırlık yolunda ‘eğitimde fırsat eşitli-
ğinin sağlanmasıyla’ bünyesine üni-
versite hazırlık kurslarını da dahil eden
BUSMEK, kurs takvimini 2022 yılında
da eksiksiz uyguladı. 2022 yılında 4
farklı kurs merkezinde düzenlenen üni-
versite hazırlık kurslarına, halen 1020
öğrenci devam ederken, son 3 yılda 3
bin 500 gencin yararlandığı kurslarda
üniversiteye girme başarısı da yüzde
80’leri aştı. 2019-2020 eğitim döne-
minde 6 nokta ile faaliyete alınan ana
kucağı eğitim merkezleri, BUSMEK’in
en fazla ilgi gören hizmetlerinden biri
oldu. Osmangazi, Yıldırım, Gemlik,
Gürsu, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir,

Mustafakemalpaşa, İnegöl ve Mudan-
ya’daki 22 Ana Kucağı’nda 2022 yılında
2200 minik öğrenci eğitim gördü. Bu-
güne kadar Ana Kucaklarından eğitim
alan çocukların sayısı da 5 bini aştı.
BUSMEK, yeni dönemde de bilişim
teknolojilerinden el sanatlarına, mu-
hasebe ve finansmandan çocuk gelişi-
mine kadar 230 fazla farklı branşta
eğitimlerine hız kesmeden devam edi-
yor.

SAĞLIKLI YAŞAM
Öte yandan BUSMEK çatısı altında

2020 yılında tek merkezde sunulan di-
yetisyenlik hizmeti de kurumun en
fazla ilgi gören faaliyet alanlarından
biri oldu. Sağlıklı, yeterli, dengeli ve
bilinçli beslenmeleri adına kadınlara
yol gösteren ve yaşam kalitelerinin art-
masına katkı sunan diyetisyenlik hiz-
meti verilen merkezlerin sayısı da yoğun
talep üzerine 8’e çıkarıldı. busmek.bur-
sa.bel.tr adresinden online başvuru ya-

pan kadınlar bu hizmetten de ücretsiz
yararlanıyor. Bugüne kadar 1902 kişi
bu hizmetten yararlanırken, halen 1409
kişinin seansları da devam ediyor

İPEKBÖCEKÇİLİĞİ 
YAŞATILIYOR
BUSMEK tüm bu eğitim ve sağlık

hizmetlerinin yanında ‘Bursa İpeği Ye-
niden Hayat Buluyor’ projesi çerçeve-
sinde, 2015 yılında açılan Umurbey
İpek Üretim ve Tasarım Merkezi ile
ipekböcekçiliğini yaşatmaya devam edi-
yor. Türkiye’de ilk ve tek olan yerli ko-
zadan yerli ipek üretiminin yapıldığı
merkez, aynı zamanda özellikle kırsal
mahallelerde de kadın istihdamına
katkı sağlıyor. Büyükorhan ilçesi Kınık,
Sarnıç ve Karaağız mahalleleri, Keles
ilçesi Sorgun Mahallesi ve İznik İlçesi
Derbent Mahallesi’ndeki ipek üretimi
ve halı dokuma atölyelerinde çalışan
kadınlar hem ipekçiliği yaşatıyor hem
de aile bütçelerine katkı sağlıyor. (İHA)

Dağ başında
yürek ısıtan
bir hikaye

Bursa’da dağ başındaki kulübesinde
tek başına kalan engelli vatandaş, ilçeye
gelenleri sabahtan akşama kadar el sal-
layarak karşılıyor. Büyükorhan’a bağlı
Dereköy köyünde yaşayan zihinsel engelli
Kamil Mehmet Demirel, her gün kö-
yünden 1 kilometre uzaklıktaki Büyü-
korhan ilçe yolu üzerindeki kırsalda bu-
lunan kulübesine iniyor. Yol kenarında
yaz kış bekleyen vatandaş ilçeye gelip
giden araçlara sabahtan akşama kadar
el sallıyor. Buradan geçen araçlar sürü-
cüleri de ona korna çalarak karşılık
veriyor. Bölgede çok sevilen engelli va-
tandaşa bazı sürücüler durup çeşitli he-
diyeler veriyor. İnsanlara olan sevgisini
sabahtan akşama kadar el sallayarak
gösteren engelli vatandaş her daim gülen
yüzüyle de herkesin sevgisini kazanıyor.
Konuşmakta güçlük çekse de işaretlerle
anlatım yapan Kamil Mehmet Demirel,
“Sabahtan akşama kadar kulübede ka-
lıyorum. Buradan gelip geçenlere el sal-
lıyorum” dedi. Telefonla bilgisine ulaşılan
Dereköy Muhtarı Mehmet Çetin, “Meh-
met abi her gün burada bulunan kulü-
besine gelip buradan geçen araçlara el
sallayarak sevgisini gösteriyor. Akşam
oldu mu köye geri dönüyor. Onu herkes
çok sevip sayıyor” şeklinde konuştu.

(İHA)
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16/4

ÇARŞAMBA

12/5

SALI

16/5

31/22 İMSAKİYE

Bursa’da 2022 yılında
Asayiş Şube

Müdürlüğü ekiplerince
olaylara karışan 14 bin

435 kişi gözaltına
alınırken, bu kişilerden
7 bin 542’si tutuklandı.

Bir yılda 55 cinayet olayı
gerçekleşirken, bunlar

arasında faili meçhul
olmadığı öğrenildi.

Kadına şiddetle ilgili 10
bin 814 olaya erken

müdahale edilirken, 107
bin 543 kadının KADES

uygulaması indirdiği
belirtildi. Bursa’da bir

yıl içerisinde toplam 130
milyon liralık hırsızlık
olayı gerçekleşti, 2 bin

369 kişi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Baş-
savcılığı koordinesinde

hareket eden Bursa
İl Emniyet Mü-

dürlüğü Asa-
yiş Şube Mü-

d ü r l ü ğ ü
ekip ler i
2021 yı-
lında 3
bin 546
k i ş i y i
gözaltı-
na alır-

ken, 2022
yılında 14

bin 435 kişi-
yi gözaltına

aldı. 2021’de bin
599 kişi tutuklanır-

ken, 2022 yılında 7 bin
524 kişi tutuklandı. İl Em-

niyet Müdürü Tacettin Aslan’ın
bizzat her olayı yakından takip ettiği ve
ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığı
2002 yılında Bursa polisi başarılı çalış-
malara imza attı. 2022 yılında işlenen
55 cinayet olayında titizlikle çalışan Ci-
nayet Büro dedektifleri olayların şüphelisi
101 kişiyi gözaltına alırken, adliyeye
sevk edilen 60 kişi tutuklandı. Bursa’da
2022 yılında faili meçhul cinayet dosyası
bulunmadığı kaydedildi. Bursa’da farklı
zamanlarda meydana gelen 814 gasp
olayında yüzlerce güvenlik kamerasını
inceleyen Gasp Büro Amirliği ekipleri
814 olayı da aydınlatmayı başarırken,
bin 265 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye

çıkarılan bin 163 kişi ise tutuklandı.
130 MİLYON LİRALIK 
HIRSIZLIK OLAYI
Bu yıl Bursa’da ev, iş yeri ve otodan

meydana gelen bin 163 olayda 130 mil-
yon liralık hırsızlık gerçekleştiren 861
kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan
533 kişi tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Ayrıca bu yıl teknik ve fiziki takibe
alınan ve işlenen hırsızlık suçlarının bü-
yük bir çoğunluğunu oluşturan 97 kişi,
binlerce güvenlik kamerası ve Olay Yeri
İnceleme ekiplerinin titiz çalışmaları so-
nucu yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık
olaylarını gerçekleştirdiği yöntemler ise
polisi bile şaşkına uğrattı. Nilüfer’de
özellikle Kayapa ve Hasanağa mahalle-
rinde kamyonetle inşaatların şantiyele-
rinden 2 milyon lira değerinde inşaat
malzemesi çalan hırsızlar kameraları he-
saba katmadı. 450’ye yakın güvenlik ve
PTS kameralarını inceleyen ekipler, şüp-
helilerin her seferinde aracın farklı yer-
lerinde değişiklik yaptığını tespit etti.
Zanlıların bir olayda camlara film ta-
karken, diğer olayda aracın önündeki
kaput kılıfını değiştirdikleri, farları ve
tepe ışıklarını değiştirdikleri görüldü.
Ayrıca şüphelilerin sürekli kıyafetlerini
değiştirerek gizlendiği, bazen de toplu
taşıma araçlarını kullandığı öğrenildi.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2022
yılında 438 olayın tamamını aydınlatarak,
693 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan
334 kişi tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. Kendilerini polis, savcı, hakim vb.
tanıtıp ayrıca farklı yollarla 385 olay

gerçekleştiren 552 kişi, Dolandırıcılık
Büro Amirliği ekipleri tarafından gözal-
tına alındı. Adliyeye çıkarılan 148 kişi
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıl
içerisinde masaj salonları, kahvehaneler,
umumi açık alanlar, gece kulüpleri, trafiği
olumsuz yönde etkileyecek olan bazı
bölgelerde denetim gerçekleştiren Ahlak
Büro Amirliği ekipleri, 342 olaya müda-
hale etti. 417 kişi gözaltına alınırken,
47 kişi tutuklandı. Ayrıca yapılan takipli
operasyon sonucu 3 ilde eş zamanlı
olarak operasyon gerçekleştiren polis
ekipleri, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Ope-
rasyonlarda fuhşa zorlandıkları öne sü-
rülen 13 yabancı uyruklu kadın da ko-
ruma altına alındı. Şüphelilerin adresle-
rinde yapılan aramalarda kadınlara ait
pasaportlar, fuhuştan elde edildiği de-
ğerlendirilen 21 bin lira ve telefonlar
ele geçirildi. Zorla fuhuş yaptırılan ka-
dınlar sınır dışı edilmek üzere İl Göç
İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 12
şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından
sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları
mahkemece tutuklanarak cezaevine gön-

derildi. Ayrıca bin 500 iş yeri denetle-
nerek, 500 mekanın işletme sahibine
cezai işlem uygulandı. Şehrin muhtelif
ve tarihi yerlerinde araç girişlerinin ol-
madığı ve en kalabalık bölgelerinde görev
yapan Güven Timleri, bir yıl içerisinde
bin 172 olaya müdahale ederek, bin 196
kişiyi gözaltına aldı. Yunus ekipleri özel-
likle metruk ve muhtelif yerlerde ger-
çekleştirdiği denetim ve asayiş olaylarında
414 silah ele geçirdi. Farklı suçlardan
aranan bin 338 kişi yakalanarak gözaltına
alındı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği
ekipleri tarafından yapılan çalışmalar
sonucu 5 yıl hapisle aranan 4 bin 241
kişi, 5-10 yıl arasında cezası bulunan
570, 10-20 yıl arası cezası bulunan 239
kişi, 20 ve üzeri yıl hapis kararıyla aranan
52 kişi yakalandı. Ayrıca hapis cezası
kesinleşmiş 5 bin 199 kişi gözaltına
alındı. Adliyeye çıkarılan 5 bin 102 kişi
tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş
Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2023 yılında
da çalışmalarını hız kesmeden devam
ettireceği öğrenildi.

(İHA)

Uzun namlulu 
maganda kamerada

Bursa’da yılbaşında bir kişi,
camdan uzun namlulu silahı çı-
kartarak havaya defalarca ateş
açtı. Osmangazi’deki olay Emek
Mahallesi’nde meydana geldi. Yıl-
başında bir vatandaş, 2023 yılına
girildiği anda evinin camından
uzun namlulu silah ile havaya de-
falarca ateş açtı. O anlar bir va-
tandaşın cep telefonu kamerasına
yansıdı. Diğer bir görüntüde ise
vatandaşların 2023 yılına havai
fişek patlatarak girdiği görüldü.

(İHA)

Bursa’da otomobil belediye oto-
büsüne arkadan çarptı. Yeni yıla
kaza yaparak giren otomobildeki
2 kişi yaralandı.

Osmangazi’deki kaza Fevzi Çak-
mak Caddesinde gerçekleşti. Sü-
rücüsü öğrenilemeyen 16 AC 2409
plakalı otomobil durakta yolcula-
rını indiren belediye otobüsüne
arkadan çarptı. Çarpmanın tesi-
riyle otomobilde şoför ağır yara-
lanırken yan koltuktaki yolcu ise
kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.
Kazada yaralanan 2 yolcu olay ye-
rine çağrılan ambulanslarla Çekirge
Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

Yeni yıla kaza
yaparak girdiler

Çatıdaki yangın
korkuttu

İnegöl’de 3 katlı apartmanın
çatısı alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat
05.00 sıralarında Mesudiye Ma-
hallesi Birlik Sokak’ta bulunan 3
katlı bir apartmanın çatısında yan-
gın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı
sardı. Yangını gören vatandaşlar
durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi.
Yangın yerine çok sayıda itfaiye
ekibi sevk edildi. Ekiplerin 1 saat
süren müdahalesi ile söndürülen
yangında çatı kullanılamaz hale
geldi. Yangının çıkış nedeni araş-
tırılıyor. (İHA)

Alkollü sürücü polise
zor anlar yaşattı

İnegöl’de trafik ekiplerinin durdurduğu
aracın sürücüsü, “Ben bilmiyorum üflemeyi.
İlk defa alkol muayenesine geldim” diyerek
polise zor anlar yaşattı. Sürücüye alkol
testini reddetmekten 5 bin 96 TL cezai
işlem uygulanarak, 2 yıl süreyle ehliyetine
el konuldu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü
Trafik ve Asayiş ekipleri, Sinanbey Mahallesi
Yenişehir Caddesi üzerinde sürücülere yö-
nelik uygulama yaptı. Ekipler 81 ACL 524
plakalı otomobili durdurarak, sürücü Pınar
D.’ye (30) alkol testi yapmak istedi. Alkol-
metreye üflemeyen sürücü, “Ben bronşiti
olan bir insanım. Ben bilmiyorum üflemeyi.
İlk defa alkol muayenesine geldim” dedi.
Ekiplerin nasıl alkol testi yapılacağını uy-
gulamalı göstermesine rağmen testi ya-
pamayan sürücü, polislere bir anda tepki
gösterdi. Polis memurlarının üzerine yü-
rüyen genç kadın ve erkek arkadaşı, ekipler
tarafından zorlukla sakinleştirildi. Polislere
tepki gösteren Pınar D., “Ben de şu an bu-
raya jandarmayı çağırıyorum. Sen polissen,
senin üstün jandarma değil mi?” diyerek
tepki gösterdi. Sürücüye alkol testini red-
detmekten 5 bin 96 TL cezai işlem uygu-
lanırken, 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu.
(İHA)

Osmangazi’ye bağlı  Yunuseli Ma-
hallesi’nde 2. Erguvan sokakta meydana
gelen olayda, yılbaşına dakikalar kala si-

lahlı yaralama gerçekleşti. Cezaevinden
yeni çıktığı öğrenilen M. E. (21) kendisiyle
görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini
nikahlı eşini başından kayınvalidesini
Birgül E. (39) ise bacağından vurarak
yaraladı. Yaralılar olay yerine çağrılan
ambulanslarla Çekirge devlet hastanesine
kaldırıldı. Alınan bilgiye göre yaralıların
durumu ağır olduğu öğrenildi. Olaydan
sonra saldırgan şahıs polis ekipleri tara-
fından gözaltına alındı. (İHA)

Bursa’da, cezaevinden yeni
çıktığı öğrenilen bir kişi,
kendisiyle görüşmek
istemeyen 17 yaşındaki dini
nikahlı eşini başından,
kayınvalidesini ise
bacağından vurdu.

Cezaevinden çıktı dehşet saçtı!

Çarşamba’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Osmangazi’deki olay Çarşamba
Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya
göre, Darmstad Caddesi üzerinde ar-
kadaşlarıyla turlayan Ömer El Kadri,
yol üzerinde bir grup kişilerle karşı-
laştı. Henüz bilinmeyen bir sebeple
iki grup arasında sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle
kimliği henüz öğrenilemeyen şüphe-
lilerinden biri yanında taşıdığı taban-
cayla Ömer El Kadri’yi sağ bacağından
vurdu. Kanlar içinde kalan Ömer El
Kadri’nin yardımına arkadaşları ko-
şarken, saldırgan şahıslar olay yerin-
den kaçarak uzaklaştı. Yaralının ar-
kadaşları ise durumu 112 Acil Çağrı
Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine
olay yerine hemen polis ve sağlık
ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede

güvenlik tedbiri alırken, sağlık ekipleri
ise yaralıyı yaptığı ilk müdahalenin
ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne
kaldırdı. Öte yandan, hastaneye kal-
dırılan yaralının hayati tehlikesinin
devam ettiği öğrenilirken, polis ekip-
leri kaçan şüphelilerin yakalanması
için çalışma başlattı.

(İHA)

Bursa’da arkadaşlarıyla gezen
bir kişi, kimliği belirsiz
şahıslarla sözlü tartışma
yaşadı. Tartışmanın kısa
sürede büyümesiyle şüpheli
şahıslardan biri yanında
bulundurduğu tabancayla
tartıştığı şahsı bacağından
vurarak ağır yaraladı.
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Malum dünya düzenini değiştiren
büyük yalan pandemi ve ardından
büyük tartışmalara yol açan aşılar. Belki
de son 30-40 yılda bu denli güçlü bir
baskıyla bir dayatma insanlığa ilk kez
yapıldı.

Dijital çağda yaşıyoruz evet dezen-
formasyon kolay ama gerçeğin ortaya
çıkması da uzun sürmüyor.

Milli olmak yerli olmaktan başka
çare yok. Türkiye ve Türk milletinin in-
sanlık için, dünya için en kritik görevi
hiç kuşkusuz dişi diş kana kan mücadele
edecek güve ulaşması. 

Türkler dünyadan elini ayağını çekti-
ğinde son 300 yılda olduğu gibi dünya
yaşanmaz, zulmün hakim olduğu, alçak-
lığın geçer akçe olduğu bir yaşama mah-
kum ediliyor. 

Mevzunun ne kadar önemli olduğu-
nuöyle çok anlatmaya da gerek yok.
ODA TV’nin sahibi Soner Yalçın’ın
aşıyla ilgili yazısını okumak yeterli. Yaş-
lın her he kadar linç edilse de sosyal
medyada aslında büyük yalanın büyük
gerçeğini açıklamasıyla önemli bir cesa-
reti de gösteriyor. 

İşte Yalçın’ın o ibretlik yazısı hiç yo-
ruma ihtiyaç duymadan ve neden güçlü
olmamız lazım geldiğini ispat eden ger-
çekler:

“Aşı konusunda baskı yapıldı. Twit-
ter yöneticileri arasında CIA, FBI, Pen-
tagon temsilcileri çalışıyordu. Pandemi
başlayınca saldırılar tehdit içerikli ol-
maya başladı. Sizle ilişkimizi keseriz
dendi. Odatv’ye, sizinle çalışmayacağız

dendi. Susmak zorunda kaldık.”
Soner Yalçın’ın aşı ile ilgili olumsuz

yazılarını hatırlıyorum. ODA TV bunun
dışında kalmış olabilir ancak asıl kafama
takılan konu şu ki devletleri neyle teh-
dit ettiler. 

Dünyanın güçlü devletleri dahi bir
şekilde aşı lobisine boyun eğmek zo-
runda kaldı. Bazıları öldürülürken bazı-
ları da ölümü gösterilip sıtmaya razı
edildi.  

O dönemde bir çok iddia gündeme
gelmiş ve kamuoyunda büyük tartışma-
lara yol açmıştı. Ancak akıl almaz bir aşı
propagandasına da hep birlikte maruç
kalmıştı.  Çok şükür ki Türkiye’de
önemli bir kısım aşı yaptırmadı bir
kısım ise bir iki dozda kaldı.  Ve en
büyük şükrümüz çocuklarımıza doku-
namamış olmaları. 

Şimdi Soner Yalçın’ın yazısının ar-
dından bir merakımız da ekranya boy
gösteren ve millete korku salarak aşı
olun propagandası yapan sözde halk

sağlığı uzmanları başka olmak üzere tıp
adamları. Onlar da çıkıp bizi şununla
kokttular derler mi? 

Misal Almanya’daki çakma türk
proflar çıkıp insanlara ne enjekte edildi-
ğini açıklarlar mı? Birileri çıkıp Afrika’ya
hiç aşı ulaşmamasına rağmen kimsenin
marketten aldığı (markette yok ya ora-
larda) deterjanla yıkayıp eve almaya
varan korkuyu oluşturmayı nasıl başar-
dıklarını da anlatır mı? 

Neyse aşağıya Soner Yalçın’ın Oda
TV’deki yazısını bırakıyorum:

Köşenin okuyucuları bilir: Aşı konu-
sunda çok yazdım. Son iki kitabımda da
aşı konusuna değindim. Onur kırıcı aşa-
ğılayıcı saldırılara uğradım, neler yaz-
madılar. Geri adım atmadım, kasıtlı
olarak yayılan yalan/ dezenformasyon
ile mücadele ettim… Pandemi süreci
başlayınca saldırılar tehdit içerikli ol-
maya başladı. Artık mevzu ben değil-
dim, Odatv hedef oldu: “Aşı konusunda
tereddütlerim var” diyen uzmanlar ile
yapılan haberler, röportajlar sebebiyle
Odatv’ye, “Bu tür yayınları sürdürürse-
niz sizinle çalışmayacağız” dendi! Karşı-
nızda Amerikan devleri vardı; Twitter,
Youtube, Google, Facebook… Şartları
netti: Aşı konusunda tek soru sorulma-
yacak! Aşı konusunda Batı merkezleri
ne diyorsa olduğu gibi yayınlanacak!
Odatv, fonlanan yayın organı değil. Ge-
lirleri sosyal medya reklamları. Ameri-
kan devleri sizle çalışmak istemediğinde
haber sitenizi ayakta tutmanız imkân-
sız… Aşı konusunda susmak zorunda

kaldık. Zaten kamuoyu da pek farklı
görüş istemiyordu! Gerçi bugün ne dü-
şünüyorlar acaba? Keşke bir kamuoyu
araştırma şirketi aşı konusunu halka
sorsa… Neyse, bu uzun girişi yapmamın
sebebi başka: Biliyorsunuz: Elon Musk,
Twitter’ı satın aldı. Ardından üç hafta-
dır, Twitter eski yönetiminin kurum içi
yazışmalarını ifşa ediyor… Bunlardan
birinin konusu aşı! Birbirlerinden farklı
oldukları söylense de gerek Trump ge-
rekse Biden hükümetleri aşı konusunda
olumsuz görüşlerin yok edilmesi için
Twitter, Facebook, Microsoft gibi tek-
noloji şirketlerinden yardım istemişti.
Hatta COV 19 odaklı ilk toplantının
gündemi “vaxxer (aşı) konusunda şüphe
yaratan hesapların yok edilmesiydi…
Amerikan sosyal medyasının girdiği her
ülkede aşı konusunda benzer baskı ya-
pıldı; “sizle ilişkimizi keseriz!” Şaşılacak
durum yoktu, -örneğin- Twitter yöneti-
cileri arasında CIA, FBI ve Pentagon
dâhil çeşitli devlet kurumları “temsilci-
leri” çalışıyordu! Bunların tek görevi gö-
zetim ve sansür uygulamaktı… Sözde
ifade özgürlüğünün bulunduğu
ABD’den bu baskılara örnek vereyim:
Alexander N. Berenson, ABD’de son dö-
nemde en çok tartışılan isimlerden. Yale
Üniversitesi mezunu olan, bir dönem
e New York Times’ta çalışan, tehlikeli
ilaçlar konusunda uzmanlaşarak araştır-
macı gazetecilik ve yazarlık yapan Be-
renson’un, pandemi sürecinde salgının
ciddiyetinin abartıldığı, yan etkiler gibi
aşı güvenliği ve etkinliği konusunda

yazdıkları hep tartışıldı. Ve: Twitter, 28
Ağustos 2021’de Berenson’un hesabını
askıya aldı. Berenson, dava açtı. Belgeler
ortaya saçıldı; Beyaz Saray’ın baskıları
sonucu hesabının kapatıldığını gösteren
yazışmalar yayınlandı. ABD Kamu Poli-
tikası Başkanı Lauren Culbertson tara-
fından Twitter’a, Başkan Biden’ın
kızgınlığını anlatan uyarı mesajı gönde-
rildiği de ifşalar arasında yer aldı. Sa-
dece Berenson değil: Aşı muhalifi
doktor veya uzmanların hesapları bariz
şekilde askıya alındı. Örneğin: Harvard
Üniversitesi mezunu Prof. Martin Kull-
dorff herkesin aşı olması fikrine karşı,
yaşlı insanlar ve çocuklar için aşının za-
rarlı olabileceğini ifade etti.  Prof. Kull-
dorff bu paylaşımı “yanlış bilgilendirme
politikasını ihlalinden” uyarı aldı ve
paylaşımı yanıltıcı içerik olarak etiket-
lendi! Ki Prof. Kulldorff, ABD Gıda ve
İlaç Dairesi’nin İlaç Güvenliği ve Risk
Yönetimi Danışma Komitesi üyesi ve
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Mer-
kezlerinde Bağışıklama Uygulamaları
Danışma Komitesi’nin Aşı Güvenliği Alt
Grubu’nun eski bir üyesi idi! Neler ya-
şandı neler böyle… Düşünce özgürlüğü
“bilim” yalanıyla” katledildi. Maalesef…
Sosyal medya devlerinin etkileri yüzün-
den pandemi- aşı konusu ülkemizde de
gerektiği gibi tartışılmadı. Soru sorup,
“tartışalım” dediğim için uğramadığım
hakaret kalmadı…

https://www.odatv4.com/makale/u
gramadigim-hakaret-kalmadi-264289

Güçlü 
olmaktan

başka çare
yok!

Büyükşehir’de hasat yılı!
Pandeminin olumsuz
etkilerinin devam
etmesine rağmen 2022’yi
ulaşımdan altyapıya,
çevreden spora kadar
her alanda yoğun bir
yatırım temposuyla
geçiren Bursa
Büyükşehir Belediyesi,
yatırımların meyvesini
2023’te toplayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede
600’ü aşkın şantiyede ulaşım ve altyapı
başta olmak üzere kentte yaşam kalitesini
yükseltecek yatırımlarla 2022 yılını dolu
dolu geçirdi. Kent merkezinde Acemler
ve Mudanya Kavşaklarına nefes aldıracak
köprü, bağlantı yolları, otopark ve tüp
geçidi hizmete açan, Yunuseli ve Emek
bağlantı yollarını tamamlayan, Şehir
Hastanesi bağlantı yolunu da hizmete
hazır hale getiren Büyükşehir Belediyesi,
içme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu
hattı imalatlarıyla kentin altyapısına güç
kattı. Bursa’ya 2022 yılında Türk Dünyası
Kültür Başkenti unvanı kazandırarak
kentin dünya çapında tanıtımına büyük
katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi,
Bursa’nın geleceğine damga vuracak
Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Meydan Proje-
si’nde de bütün yıkımları tamamlayıp,
uygulama imalatlarına başladı.

ÖNCELİK YİNE ULAŞIMA
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023

yılı bütçesini de yine performans odaklı
hazırlayıp, yüzde 22 ile yatırımlarda
aslan payını ulaşıma ayırdı. Ulaşıma
2023 yılında 2 milyar 361 milyon 592
bin 500 liralık yatırım yapılması öngö-
rülürken, raylı sistemlerde Emek-Şehir
Hastanesi hattının bu yıl tamamlanması
planlanıyor. Üniversite Görükle Metro
Hattının da startını vermeye hazırlanan
Büyükşehir Belediyesi, bu projeyi de

2023 yılında yüzde 30 oranında tamam-
layacak. Yine ulaşım yatırımları doğrul-
tusunda Acemler-Hürriyet Yunuseli Bağ-
lantı Köprüsü, YHT-Mudanya Yolu Katlı
Kavşağı, Demirtaş OSB Bağlantı Yolu,
Beşyol Kavşağı Bağlantı Kolları, Avrupa
Konseyi Bulvarı ve 11 Eylül Bulvarı Kav-
şak Düzenlemesi, Balıklıdere Köprüsü,
Nilüferköy-Geçit Bağlantı Köprüsü ile
Yeniceabat-Alman Kanalı bağlantı yo-
lunun tamamlanması planlanıyor. Şehrin
muhtelif yerlerindeki mevcut yolların
kalitesinin artırılması ve yeni yolların
açılmasıyla ilgili olarak 500 bin ton asfalt
dökümü, 480 kilometre sathi kaplama
ve 500 bin metrekare parke temini ya-
pılması hedefleniyor.

HEM KENTSEL 
HEM YEŞİL DÖNÜŞÜM
Büyükşehir Belediyesi bu yıl planlı

kentleşmeye 736 milyon 834 bin 500
TL, yeşil alan ve çevre yatırımlarına da
1 milyar 324 milyon 339 bin 500 TL ya-
tırım yapmayı öngörüyor. Kentsel dö-
nüşüm alanında Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı
Otopark ve Meydan Düzenlemesi ile
Çekirge Teras Projesinin tamamlanması
planlanırken, inşaatları devam eden İs-

tanbul Caddesi ile Yiğitler Esenevler 75.
Yıl Mahallesi Kentsel Dönüşümünün de
büyük ölçüde tamamlanması bekleniyor.
Bursa’ya 3 milyon metrekare yeni yeşil
alan kazandırma hedefiyle çalışmalarını
aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi,
bu yıl 75. Yıl Mesire Alanı, Demirtaş
Mesire Alanı, Gökdere Millet Bahçesi ve
Yunuseli Çamlık Parkı’nı Bursa’ya ka-
zandıracak. Toplam 345 milyon 425 bin
500 TL yatırım yapılması planlanan kül-
tür ve turizm alanında da Tarihi İznik
Surları Yenişehir Kapı ve Ziraat Mektebi
restorasyonları ile Gemlik Termal Turizm
Tesisi, Çekirge Bayraktepe ve Ertuğrulbey
Meydan Uygulamasının da tamamlan-
ması hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi
bu yıl sağlık ve sosyal hizmetlerden de
taviz vermeyecek. Kart 16 ile 15 bin
kişiye ulaşmayı hedefleyen Büyükşehir
Belediyesi, yine 7 yeni ana kucağını da
Bursalılarla buluşturmayı planlıyor. Tüm
bunların yanında inşaatları devam eden
Havuzlupark Tesisleri, Mustafakemalpaşa
Gençlik ve Kültür Merkezi, Karacabey
Kültür Merkezi, Uludağ Üniversitesi
Spor Merkezi, Arabayatağı Pazar Alanı,
Gülbahçe Aile Sağlığı Merkezi, Sokak

Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, Or-
haneli Gençlik Kampı, Cerrah Spor Tesisi
ve Yenibağlar Spor Tesisi gibi yatırımların
yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

“BURSA’YA DEĞER KATIYORUZ”
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, gerek merkezi hükümet,
gerek Büyükşehir kaynakları gerekse de
hayırseverlerin katkılarıyla Bursa’yı, ya-
şamaktan daha fazla keyif alınan bir
kent haline getirmek için canla başla
çalıştıklarını söyledi. Türkiye genelinde
olduğu gibi 2020 ve 2021 yıllarına kıyasla
az da olsa pandeminin etkilerinin 2022
yılında da hissedildiğini hatırlatan Başkan
Aktaş, “Buna rağmen Bursa’mızı geleceğe
taşıyacak projelerden asla taviz vermedik.
Ulaşım ve altyapı başta olmak üzere ha-
yatın her alanına dokunan yatırımları-
mıza bu yıl da devam edeceğiz. Geçmişten
aldığımız güç, birlik ve beraberlik ruhuyla,
Cumhuriyetimizin 100. yılına giriyoruz.
Yeni yılda da hedeflerimizden ödün ver-
meden Bursa’mızın geleceğini inşa et-
meye devam edeceğiz. 2023 yılının bolluk
ve bereketle dolu, sağlıklı ve huzurlu bir
yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

(İHA)

2023 yılının ilk namazını kıl-
mak isteyen vatandaşlar, 624 yıllık
Ulu Cami’ye akın etti. On binlerce

kişinin geldiği cami hınca hınç
dolarken, içeride yer bulamayan
vatandaşlar namazlarını dışarıda
kılmak zorunda kaldı. Namaz kıl-
mak için otomobilleriyle gelen
vatandaşlar ise araçlarını park
edecek yer bulamayınca trafik pol-
isleri kontrolü sağlayacak şekilde
bazı şeritleri trafiğe kapatmak
zorunda kaldı. Her cuma ve pazar
günü çorba dağıtımı yapan Yörük
Türkmenleri Derneği ise 2023 yı-
lının ilk namazını kılmak için ge-

len vatandaşlara 8 bin kişilik çorba
dağıtarak gönülleri ısıttı. Dernek
Başkanı Dinçer Aykel, “Yeni yılın
ilk namazını kıldık. Buraya gelen
vatandaşlara çorba dağıtmak için
geceden 50’den fazla gönüllü kar-
deşimizle hazırlık yapıyorduk. Bu
güzel duyguyu hep birlikte pay-
laşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
diye konuştu.

(İHA)

Bursa’da vatandaşlar yeni
yılın ilk sabah namazını
kılmak için Ulu Cami’ye akın
etti. Otomobilleriyle gelen on
binlerce kişi park etmek için
yer bulamayınca araçlarını
cadde üzerine bırakmak
zorunda kaldı.

İlk sabah namazı için Ulu Cami’ye akın 

Yılın son ve ilk 
bebeklerine 
protokol ziyareti

Bursa’da 2022’nin son bebeği
ile 2023’ün ilk bebekleri dünyaya
geldi.

Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa
Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK
Parti Bursa İl Başkanı Davut Gür-
kan 2022’nin son saatlerinde top-
lumun farklı kesimleriyle bir araya
geldi. Gecenin turundaki ilk ziyareti
taksi durağı olurken, daha sonra
itfaiye ekipleriyle bir araya gelerek
çalışmalarında başarılar diledi. Ak-
taş, Çavuşoğlu ve Gürkan’ın bir
sonraki durağı ise, Bursa İl Emniyet
Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim
Sistemleri (KGYS) Merkezi oldu.
Emniyet Genel Müdürü Mehmet
Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat,
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin
Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı
Tekin Aktemur’un da bulunduğu
ziyarette polis ekiplerine baklava
ikram edildi. 2022 yılının son sa-
atlerine yakın Şevket Yılmaz Eğitim
ve Araştırma Hastanesine geçen
Aktaş, Çavuşoğlu ve Gürkan, has-
tane personelinin yeni yılını kutladı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili
Osman Mesten ve Bursa İl Sağlık
Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’ın
da dahil olduğu ziyarette 2022 yı-
lının doğan son bebeği olarak ka-
yıtlara Mert Bilal ve Hasret çiftinin
bebekleri Elisa ile bir araya geldi.
2023 yılının ilk bebeği ise Ali Os-
man ve Döndü Deniz çiftinin Ay-
büke Nisa ismini verdikleri ikinci
çocukları oldu. İki bebeğe de altın
ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Yeni bir yıla başladıklarını belirten
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, “2023 yılının Türki-
ye’ye ve dünyaya hayırlar getirme-
sini diliyoruz. Savaşların olmadığı
bir dünya diliyoruz. Bu akşam bir
çok yeri ziyaret ettik. Bizlerin hu-
zurlu bir şekilde geceyi geçirmemiz
için bir çok kişi şuan çalışıyor”
dedi. AK Parti Bursa milletvekilleri
ise, “Yeni yılımız vatanımıza hayırlı
olsun. Türkiye yüzyılının ilk saat-
lerini buradan tebrik ediyorum.
Yeni doğan bebeklerimize de Allah
uzun ömürler versin. Yeni yılın
sağlık, mutluluk ve esenlik getir-
mesini diliyorum” diye konuştu.
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut
Gürkan, “Tüm milletimizin yeni
yılını tebrik ediyoruz. Önümüzdeki
yılda, güzel haber ve müjdelerle
beraber olmamızı diliyorum. İktidar
olarak 2022 yılını tamamladığımızı
düşünüyorum. Milletimize daha
güzel hizmetler yapacağımıza ina-
nıyorum” dedi. (İHA)



Ekonomi 52 Ocak 2023 Pazartesi

Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 5.511 - 5.509ALTIN: 1.096,29 / 1.096,58EURO: 20,0067 / 20,0406DOLAR: 18,6924 / 18,7107

BTD Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, özel
okulların velilerden talep ettiği ek üc-
retlere dikkat çekti. “Son aylarda özel
okul ücretleri ile ilgili velilerimizin baş-
vuruları bulunuyor” diyen Yılmaz, “Özel
okullar eğitim-öğretim yılının 10 ay ön-
cesinden kayıt açar. Öğrenci velileri de
artan maliyetlerden etkilenmemek için
indirimli fiyatlardan yararlanmak için
çocuklarını özel okullara kaydeder. Ancak
kayıttan 10 ay sonra peşin eğitim-öğretim
ücretlerini ödemelerine rağmen okul yö-
neticileri gerek eğitim öğretim ücreti
adı altında, okul kıyafetleri, servis üc-
retleri, yemek masrafları üzerinden ek
ücret talep ediyor. Sözleşmeye aykırı ya-
pılan bu taleplerin hukuka uygun olma-
dığını ve tüketicinin hakkının korunması
hakkındaki kanunun 4’üncü maddesinin
2’nci fıkrasına da aykırı olduğunu bilhassa
belirtmek istiyoruz. Taraflar sözleşmenin
gerekliliğini yerine getirmek zorundadır”
dedi. Yüzde 36’dan fazla zam yapılama-
yacağını ifade eden Yılmaz, “Eğer veliler
o ücreti 10 ay önceden ödemeselerdi,
bugün özel okulların talep ettiği 5-10
bin lira arasında artan farkı zaten öde-

dikleri ücretten sağlayabilirlerdi. Bu
nedenle tahsil edilen haksız ücreti gerek
derneğimize, gerek Tüketici Hakem
Heyetine başvurarak geri isteme hak-
larının olduğunu tüketicilerimiz bilmeli.
2022-2023 yılında uygulanan zam bir
önceki yılın fiyatının yüzde 36’sının
üzerindeyse buna itiraz edebilirler. Ya
da ön kayıt olarak ödedikleri sözleşme
fiyatı üzerinden fark talep edilmesi ha-

linde velilerimiz bize ve hakem heyet-
lerine başvurarak mağduriyetlerini en-
gelleyebilirler. Tüketicilerimiz bilsin ki
sahipsiz değiller. Tüketici dernekleri
olarak biz her türlü yardımı yapıyoruz.
Haksızlığın, hukuksuzluğun Bağdat’tan
değil yargıdan döneceğini umuyoruz”
diye konuştu. Velilerin hakkını arama
noktasında çocuklarını mağdur etme-
mek için geri adım attığını söyleyen

Yılmaz, “Özellikle karşılaştığımız bir
durum daha var. Veliler, bu mağduri-
yetleri çocukları zarar görmesin diye
dile getirmeyebilirler. Ama sonuçta bu-
rada bir haksızlık varsa dile getirilmeli.
Velilerin ön kayıt sırasında bütün ihti-
maller üzerinde görüş bildirmelerini,
ek ücret alınmayacağına dair garanti
istemelerini istiyoruz” dedi. (İHA)

Bursa Tüketiciler
Derneği (BTD) Başkanı
Sıtkı Yılmaz, son aylarda
sıkça özel okulların
velilerden ek ücret talebi
konusunda şikayetler
geldiğini belirterek,
böyle bir mağduriyet
durumunda yapılması
gerekenleri anlattı.

Özel okullarda ek ödeme
sancısı büyüyor!

Düşük faizli krediyle ev
sahibi olma beklentisi arttı

AA muhabirine değerlendirmede
bulunan Kerem Nükte Gayrimenkul
Ankara Direktörü Muhammet Dinç,
konut fiyatlarının son dönemde ciddi
oranda arttığını belirterek, “Gayrimen-
kul sektörü için 2022 yılı hareketli bir
yıl oldu. Ekonomik belirsizlikler, girdi
maliyetlerindeki artışlar, arz sorunları
sektörde çalkantılara sebep oldu.” dedi.
Fiyat artışları nedeniyle konut sahibi
olma hayallerini erteleyenler için Hazine
ve Maliye Bakanı Nebati’nin açıklama-
larının umut verici olduğunu dile getiren
Dinç, sektörün ve vatandaşın 2023 yı-
lında bu hayalleri gerçekleştirmek adına
büyük bir beklenti içine girdiğini söy-
ledi.

DÜŞÜK FAİZ, UZUN 
VADE BEKLENTİSİ
Konut sahibi olmak isteyen ancak

bütçe sorunu yaşayanların taleplerinin
6 başlıkta toplandığını belirten Mu-
hammet Dinç, şunları ifade etti: “Hazine
ve Maliye Bakanlığının yaptığı çalış-

malar sonucu vatandaşta ve sektör
temsilcilerinde büyük bir heyecan oluş-
tu, gelecek yıla ilişkin beklentiler arttı.
Projenin ocak ayı içinde hayata geçmesi
ümit ediliyor. Saha çalışmalarında da
gözlemlediğimiz kadarıyla konut sahibi
olmayanlara öncelik verilmesi yönünde
bir beklenti var. Aynı zamanda yeni
alınan konutların belirli bir süre satıl-
maması şartının da getirilmesi talebi
dikkat çekiyor. Bankaların kullandıra-
cağı kredilerin yüzde 0,70’in altında
olacağı ve bunun geri ödemesinin de
15 yıla yayılması isteniyor. Ödeme tak-
vimi konusundaki bir diğer talep ise
geri ödemelerin 1 veya 2 yıl sonra baş-
laması yönünde. Uygulamanın orta
gelir grubundaki vatandaşların alabi-
leceği konutlarda geçerli olacağına yö-
nelik de bir beklenti oluşmuş duru-
munda.” Dinç, konut finansmanına
sağlanacak destek için hükümetin yap-
tığı çalışmalara ilişkin de haberler çık-
tığını dile getirdi, Hazine ve Maliye
Bakanlığının konut projesiyle fiyat ar-
tışlarının önüne geçmek için hazırlık
yaptığına işaret etti. Vatandaşa ve
sektör temsilcilerine uyarıda bulunan
Dinç, “İyi niyetle hayata geçirilmesi
beklenen konut projesini manipüle et-
mek isteyenler olacaktır. Vatandaşla-
rımızın uyanık olması gerekir. Fahiş
fiyat artışlarına da müsaade edilme-
melidir. Burada önemli olan gerçekten
ihtiyaç sahibi olan vatandaşları konut
sahibi yapabilmek olmalıdır.” dedi.

(AA)

Hazine ve Maliye Bakanı
Nureddin Nebati’nin konut
sektörünü canlandırmaya
dönük “gerçek mortgage”
hazırlıklarının olduğu
yönündeki açıklamaları,
gayrimenkul sektörünün yeni
yıldan beklentilerini artırdı.Halı sahada sakatlanmak

iş kazası sayıldı

İşverenin talimatıyla şirket çalışanları arasında
kurulan futbol takımı, düzenlenen turnuva çer-
çevesinde dış sahada başka bir şirket takımıyla
maç yaptı. Bu esnada sakatlanan işçi, olayın iş
kazası olduğunu öne sürdü. İşverenin haklarını
iade etmediği işçi, mahkemenin yolunu tuttu.
İşçi, düzenlenen futbol turnuvasında geçirdiği
kazanın iş kazası olduğunun tespit edilmesini
talep etti. Mahkeme, davanın kabulüne hükmetti.
Kararı davalı patron istinafa götürdü. Bölge
Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi, istinaf
başvurularının esastan reddine karar verdi.
Davalı patron kararı temyiz edince devreye giren
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir
karara imza attı. Kararda 5510 sayılı Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na
dikkat çekildi. Yasadaki iş kazası tanımının, ‘Si-
gortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin
yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana
gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen
ya da ruhen özüre uğratan olaydır’ ifadeleriyle
genişletildiği hatırlatıldı. Sigortalının görevle bir
başka yere gönderilmesinin, iş yerinin bulunduğu
yerleşim biriminin sınırları içinde olabileceği
gibi, bir başka yer de olabileceği belirtildi. Her
iki görevlendirmede de sigortalının iş yerinden
ayrıldığı andan döndüğü ana kadar geçen za-
manda ve geliş gidişi esnasında meydana gelecek
olaylarda sigortalı zarara uğramış ise bu olayın

iş kazası sayılacağı hatırlatıldı. Kararda şöyle
denildi: “Sigortalının bir başka yerde görevlen-
dirilmesi söz konusu ise ve görevlendirme süresi
mesai saati süresinden daha uzun ise, yalnızca
işin gereği olarak bulunduğu yerlerde değil,
normal bir insanın günlük hayatı ve hayatın
doğal akışı içinde yaptığı işler ve bulunduğu
yerler dolayısıyla meydana gelen olaylar da iş
kazası sayılacaktır. Dosya içeriğine göre davalı
şirketin sigortalı çalışanı olan ve davalı şirketin
üyesi olduğu dava İş Adamları Derneği tarafından
düzenlenen futbol turnuvası için davalı şirketi
temsil eden yetkili kişinin talimatı ile futbol so-
rumlusu belirlenerek, futbol oynayabilen ve gö-
nüllü olan işçiler tarafından takım oluşturul-
muştur. İşverenin talimatı ile kurulan bu takımda
görev alan davacının müsabakada, halı sahada
futbol oynarken sakatlandığı anlaşılmıştır. Mey-
dana gelen kaza olayında futbol takım kadro-
sunun davalı şirketçe görevlendirilen takım so-
rumlusu tarafından şirket çalışanları arasından
oluşturulduğu, halı saha ve diğer giderlerin tur-
nuvaya katılan şirketlerce ve dolayısıyla davalı
şirketçe karşılandığı ortadadır. Davalı şirket ça-
lışanlarının halı sahaya gidiş-gelişi için servis ve
şoför tahsisinin davalı şirketçe sağlanmış olması
karşısında, davalı şirketin iş organizasyonu içe-
risinde görevlendirildiği, bu nedenle 5510 sayılı
Yasa’nın 13. maddesi birinci fıkrasının c bendi
hükmünde belirtildiği şekilde ‘Bir işverene bağlı
olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri
dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle
asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda’ meydana
gelen kaza olayının iş kazası olarak kabul edilmesi
gerektiği anlaşılmaktadır. Sonuç itibari ile ilk
derece mahkemesinin kararın dayandığı deliller
ile yukarda açıklanan yasal gerektirici nedenler
ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülme-
mesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz
itirazlarının reddiyle, usul ve kanuna uygun
olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükme-
dilmiştir.”

(İHA)

Patronun talimatıyla şirket
çalışanlarının katılımıyla kurulan
futbol takımının halı saha
maçında bir işçi sakatlandı. Yıllar
süren davaya son noktayı koyan
Yargıtay, iş yerinde çalışan işçiler
arasından işverenin talimatı
üzerine kurulan gönüllü futbol
takımının dışarıda başka takımla
oynadığı halı saha maçında
işçinin sakatlanmasının iş kazası
olduğuna hükmetti.

İŞKUR, 1 milyon 400 bin
kişiye iş buldu

İşe yerleştirmede İstanbul ilk
sırada yer alırken, Ankara, İzmir,
Bursa, Kocaeli ve Antalya istih-
damda öne çıkan diğer iller oldu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),
2022 yılında Türkiye genelinde
toplam 1 milyon 400 bin kişinin
istihdamına aracılık etti. İŞKUR,
istihdamın korunması ve artırılması,
işsizlerin mesleki niteliklerinin ge-
liştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve
özel politika gerektiren grupların
iş gücü piyasasına kazandırılması
doğrultusunda çalışmalarına devam
ediyor. Geçen yıl 1 milyon 400 bin
kişinin işle buluşmasına aracılık
eden Kurumun, işe yerleştirme oranı
2021 yılına göre yaklaşık yüzde 8
artış gösterdi.

İŞE YERLEŞTİRMEDE 
İLK SIRADA İSTANBUL
İşe yerleştirmede İstanbul ilk

sırada yer alırken, Ankara, İzmir,
Bursa, Kocaeli ve Antalya istih-
damda öne çıkan diğer iller oldu.
En az işe yerleştirmeye aracılık edi-
len il ise Hakkari oldu. Hakkari’nin
ardından Ardahan, Bayburt ve Gü-
müşhane geldi. Sektörler itibarıyla
2022’de en fazla işe yerleştirme
sanayi sektörünün imalat alanında
yapılırken, satış danışmanlığı en
fazla işe yerleştirme yapılan meslek
oldu. İŞKUR, 2016’da 789 bin,
2017’de 1 milyon 57 bin, 2018’de
1 milyon 247, 2019’da 1 milyon
490 bin, 2020’de 868 bin, 2021’de
ise 1 milyon 292 bin kişinin istih-
damına aracılık etmişti.

(AA)

Türk savunma sanayisinin 2023
yılındaki ilk teslimatı, yeni elek-
tronik harp sistemi MERTER oldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sa-
nayii Başkanlığından (SSB) yapılan
yazılı açıklamaya göre, Başkanlık
ile Meteksan Savunma firması ara-
sında imzalanan Taşınabilir Elek-
tronik Taarruz Sistemi Projesi kap-
samında tamamen milli imkanlarla
tasarlanıp üretilen MERTER Sırt
Tipi Taktik Saha Elektronik Taarruz
Sistemi’nin kabulleri tamamlana-
rak, güvenlik güçlerine teslimatı
gerçekleştirildi. MERTER Sırt Tipi
Taktik Saha Elektronik Taarruz
Sistemi, muhabere bandında hedef
unsurların haberleşmesinin uzak
mesafeden engellenmesinde kul-
lanılacak bir elektronik taarruz
(ET) sistemi olarak tasarlandı ve
geliştirildi. Farklı operasyonel ih-
tiyaçları karşılayabilmesi amacıyla
geliştirilen sistem, muhabere ban-
dının tamamını kapsayarak, tri-
pod/mast üzerinde sabit konfigü-
rasyonda veya sırtta taşıma aparatı
ile tek-er konfigürasyonunda kul-
lanılabilecek. Sistem, yüksek ka-
zançlı yönlü ve eş yönlü antenleri
ile yönlendirilmiş elektronik taarruz
faaliyetini gerçekleştirirken, akıllı
bir tablet veya bilgisayar vasıtasıyla
da kontrol edilebilecek. Kendi ba-
taryaları ile beslenebilen sistem,
şehir şebekesi üzerinden de çalış-
tırılabilecek. Öte yandan, Cum-
hurbaşkanlığı Savunma Sanayii
Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi
sosyal medya hesabından duyurdu.
Demir, “Gücün Yüzyılı” etiketiyle
yaptığı paylaşımda, “Türkiye Yüz-
yılı’na yeni bir elektronik harp sis-
temimizin ilk teslimatıyla başlıyo-
ruz. Merter Sırt Tipi Elektronik
Taarruz Sistemi hedef unsurların
haberleşmesini uzaktan engelle-
yerek güvenlik güçlerimize sahada
avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun.”
ifadelerini kullandı.

(AA)

Türk savunma
sanayisi yeni yıla
teslimatla başladı
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“Seçim için 18 Haziran
dışında bir kararımız yok”
AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Hamza Dağ,
“Seçim tarihine ilişkin 18
Haziran dışında bir
kararımız yok. Eğer
böyle bir durum olursa
Anayasada, seçim
mevzuatında karşılığı
var.” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Hamza Dağ, Kanal 7’de yayımlanan Baş-
kent Kulisi programında, muhalefetin
sürekli erken seçim talebinde bulundu-
ğunu söyledi. Kamuoyundaki tartışmaları
takip ettiklerini, seçimlerin normal tarihi
olan haziran ayının tatil ve sınav döne-
mine denk gelmesinin değerlendirildiğini
ifade eden Dağ, “MYK ve MKYK’da bu
konuda bir müzakere durumu henüz
söz konusu olmadı. Müzakere edildiğinde
ve bir karar noktasına geldiğinde bunu
kamuoyu ile paylaşırız.” diye konuştu.
Şartların, muhalefetin dile getirdiği 6
Nisan öncesinde bir seçim durumunu
doğurmadığını vurgulayan Dağ, şunları
kaydetti: “Seçim tarihine ilişkin 18 Ha-
ziran dışında bir kararımız yok. Eğer
böyle bir durum olursa Anayasada, seçim
mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime
gitme imkanı var. Birisi Meclis’in 360
milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de
Cumhurbaşkanının Meclis’i feshetme-
siyle. 18 Haziran değil de başka bir tarih
durumu söz konusu olacak olursa bun-
lardan birisi uygulanabilir. Muhalefet

‘ben bu işte yokum’ derse kendileri bi-
lir.”

MUHALEFETİN 
CUMHURBAŞKANI ADAYI
Hamza Dağ, muhalefetin henüz aday

belirlememesine ilişkin soru üzerine, 6
muhalefet partisinin adaya ilişkin kendi
içlerinde farklı söylemlerinin olduğunu
belirtti. Muhalefetin adayıyla ilgilenme-
diklerine, kendi adaylarının ve rotalarının
belli olduğuna işaret eden Dağ, “‘Adayı
yıpranmasın diye açıklamıyoruz’ diyorlar.
Muhalefet kendi içinde verdiği mesajlarla
potansiyel isimlerini yıpratıyor. Karşı
tarafın adayı noktasında bir gündemimiz
yok. Recep Tayyip Erdoğan karşısında
en güçlü olarak değerlendirdiklerinin

bile durumunu gayet iyi biliyoruz. En
güçlü kimse onu aday olarak gösterebi-
lirler.” ifadesini kullandı. AK Parti’li Dağ,
altılı masanın çalışmalarına ilişkin şu
değerlendirmede bulundu: “Altılı masayı
bilardo masasına benzetecek olursak,
eline istekayı alıp sayı yapmaya çalışan
ve kuralları kendi belirleyen bir masa.
Altılı masa diyoruz ama masanın altında
yedi ayak var. Yedi ayaklı bir masa. Ak-
şener-Kılıçdaroğlu görüşmesinden sonra
yedi ayak iki ayağa düştü. Birisi parmakla
dokunsa yıkılacak gibi. O masadan ka-
muoyuna verilen mesajlara bakılınca or-
tada senfoni yok kakofoni var. 40 günde
bir araya gelip fotoğraf vermekle masa
devam ediyor mesajı vermenin, hiçbir

siyasi karşılığı yok. Bir araya gelip hiç
anlaşma yapamayanlar birbirleriyle uğ-
raşan pozisyonuna geliyorlar.” Başörtü-
süne ilişkin anayasa değişikliği teklifine
ilişkin muhalefetin nasıl bir tavır göste-
receği sorulan Dağ, teklif karşısında mu-
halefetin sessizliğe büründüğünü ifade
etti. Dağ, Ankara’da uğradığı silahlı saldırı
sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü
Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’e Al-
lah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş-
sağlığı diledi. Üzücü hadisenin en ince
ayrıntısına kadar aydınlatılacağını belirten
Dağ, gözaltına alınanların olduğunu, so-
ruşturmanın devam ettiğini sözlerine
ekledi.

(AA)

“Şimdi küresel alandaki adaletsizliğin
arkasındaki çarkları kırma zamanıdır”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, İlim Yayma Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve
Vefa İlim Yayma Mezunları Derneği (VEFADER)
işbirliğinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Halkalı Merkez Kampüsü’nde düzenlenen “İlim
Yayma Ailesi 17. Geleneksel 1 Ocak Buluşması”nda
konuştu. İlim Yayma Cemiyetinin öğrencilik dö-
nemlerinde kendilerine de yuva olduğunu ve sos-
yalleşmeleri açısından önemli katkılar yaptığını
anlatan Altun, bu kuruma emeği geçen herkese
teşekkür etti. İlim Yayma Cemiyetinin ilim ve
irfanı esas alarak milleti gözeten bir ocak olduğunu
hatırlatarak, buradaki talebeliğinin 1990’lı yılların
ortalarına denk geldiğini aktaran Altun, bu dönemin,
uluslararası müesses nizamın Türkiye’yi iyice bas-
kıladığı ve baskının da karşılık bulduğu yıllar ol-
duğunu söyledi. Altun, tarihsel olarak Batı sö-
mürgeciliğinin farklı yol ve söylemlerle yol aldığına
işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu: “Baş-
langıçta zor ve şiddet kullanarak, sert güç uygula-
narak Batı dışı toplumların sömürülmesi var. Batı
sömürgeciliğinin kullandığı başka bir yöntem, 2.
Dünya Savaşı sonrasında çok daha belirgin bir
şekilde Batı dışı dünyayı uluslararası sistemde
bağımlı bir konuma yerleştirerek sınırlı oranda
pay vererek sömürme yaklaşımını gördük. Bunu
da 1945 sonrasında Batı’nın, Batı dışındaki dünyayı
sömürme politikalarında gördük. Bu anlamda
baskı, pay verme, yahut ikna yöntemleri 1990 yıl-
larına baktığımız dönemde Türkiye’yi bağımlı dü-
zenin bir parçası haline getirmek için aynı anda
kullandığı yöntemlerdir. 90’lı yıllar, tepeden inmeci,
Batılılaşma, sözüm ona modernleşme uygulama-
larının en sert şekilde uygulandığı giderek de

zulüm politikalarının bariz bir hale geldiği dönemdir.”
Altun, 28 Şubat ile birlikte kendini açığa çıkaran
düzenin, Türkiye’nin siyasal hayatında zulüm ve
adaletsizliğin zirveye çıktığı bir dönem olarak ya-
şandığını ve bu süreçte toplumsal muhalefetin
baş gösterdiğini söyledi. Bu toplumsal muhalefetin
gelecek inşası ve toplumsal alanda adalet talebi
olduğunu anlatan Altun, şöyle devam etti: “2000’li
yıllarda Cumhurbaşkanı’mızın liderliğindeki hareket,
toplumsal bu talebin karşılığı olarak ortaya çıktı
ve o dönemden bugüne adalet ve kalkınma
esaslarını dikkate alarak siyaset yaptı. Bugüne
kadar bu iki uhdeyi esas alarak siyaset yaptı.
Türkiye dışarıdan yönlendirilen krizlerin, esaretin
altındaki bir ülke mi olacak yoksa biriken sorunlarına
yapısal çözümler üreten iddia sahibi bir aktör mü
olacak? Türkiye, Cumhurbaşkanı’mız liderliğinde
zor ve özgürleştirici olan yolu seçti. Baktığımızda
o günden bugüne Türkiye çok ciddi bir mücadele
verdi.” Altun, bu mücadelelerin kolay olmadığını,
Türkiye’nin bu sürede büyüdüğünü, vesayet odak-
larının tasfiye edildiğini, siyaset kurumlarının
itibarlı hale geldiğini belirterek, “Birçok temel
insan hakları sorunları çözüme kavuşturuldu,
toplum-devlet ilişkileri rehabilite edildi, terörü
kaynağından kurutma stratejisi ile toplumsal barış
ve huzur ortamı, refah ilan edildi. Bütün bunlarla
birlikte ekonomide ve dış politikada özel bir siyasal
alan inşa edildi.” diye konuştu. Altun, bu sürecin
çok zor fedakarlıklarla başarıldığını tekrarlayarak,
Gezi kalkışmasından 15 Temmuz’a ve finansal
müdahale operasyonlarına kadar Türkiye’nin
birçok müdahale ile karşı karşıya kaldığını hatırlattı.
Bugün itibarıyla bu mücadelenin devam ettiğinin
altını çizen Altun, şunları kaydetti: “Bugün bu
mücadele iki alanda oluyor. Bir tarafta büyük,
güçlü, üretken ve özgür bir Türkiye hayali için
mücadele edenler, diğer taraftan ise küçülen id-
dialarından vazgeçen ve istikrarsızlaşan Türkiye.
Bir taraftan güçlü bir siyasal liderlikle yol alan bir
Türkiye, diğer taraftan kendi iç çekişmelerine,

kendi menfaat çekişmelerine hapsolmuş parçalı
bir yönetim mekanizmaları vadeden yapı. Bir ta-
raftan kendi teknolojisini üreten, bağımsızlaşan
bir Türkiye, diğer taraftan dışa bağımlılıkta ısrar
eden bir Türkiye anlayışı var. Yine bir yanda terörü
kaynağında kurutarak terörle mücadele eden, kü-
resel terörizmle mücadele eden Türkiye, diğer
tarafta terör örgütlerini himaye edenlerin ve onlara
hamilik yapanların etki ettiği yönetim mekaniz-
malarına sahip Türkiye... Bugün bu mücadele
devam ediyor. Türkiye siyasal gerçekliği içerisinde
baktığımızda uluslararası yapıların etki ettiği,
normal şartlarda yan yana gelmesi dahi düşünü-
lemeyecek olan unsurların bir araya geldiğini gö-
rüyoruz. Bunlar için Sayın Cumhurbaşkanı’mıza
karşı bir siyasal kimlik haline gelmiş olmaları tek
ortak noktaları. Kendilerini kimliklendirdikleri
nokta bu.”

“Bugün dünya tam anlamıyla küresel belirsizlik
ve kaos çağını tecrübe ediyor. Bu çağda istikrarlı
bir ülkede olabilmek son derece kıymetli bir kaza-
nım.” diyen Altun, şöyle devam etti: “O ülke için o
ülkenin toplumları için kazanım. Bölge için ve
küresel barış için de bir kazanım. Liberal küreselleşme
ütopyasının esas itibarıyla iflas ettiği uluslararası
alanı tecrübe ediyoruz. Uluslararası alanda ticaret
savaşları, korumacılık anlayışının baş gösterdiğini
görüyoruz. Finans krizlerinin, ham madde krizle-
rinin, salgınların sağlık krizlerinin kendisini
gösterdiği bir dünyada yaşıyoruz. Küresel terörizmin
hatta sıcak savaşların hükmettiği bir alanı tecrübe
ediyoruz. Bütün bunlar esas itibarıyla bu kritik
kaos çağında güçlü bir siyasal liderliği ve istikrarın
önemini ortaya koyuyor. Türkiye bu anlamda
güçlü bir siyasal liderlikle yol alan bir istikrar adası
konumundadır. Türkiye bununla da yetinmemekte
istikrarcı bir güç konumu kazanmaktadır. Cum-
hurbaşkanı’mızın liderliğinde.” Altun, 1945 sonrası
kurulan ana taşıyıcı kurumlarının uluslararası
düzeni yönetme konusunda tam bir basiretsizlik
ve kabiliyetsizlik yaşadığını gördüklerini belirterek,

“Bu kurumların hiçbiri küresel alana hükmeden
makro sorunları çözüm konusunda başarı sergi-
leyemiyor. Bugün insani krizler söz konusu oldu-
ğunda bu kurumların çözüm üretemediğini gö-
rüyoruz. Türkiye insani krizler söz konusu oldu-
ğunda gayrisafi yurt içi hasılaya oranla insani yar-
dımlarda dünyada birinci, kalkınma yardımlarında
ise dünyada ikinci sıradadır. Pandemi sürecinde
bu kurumların çözüm üretemediğini gördük. Bu
süreçte Türkiye destan yazdı. Gerek sağlık altyapısıyla
gerek güçlü sosyal devlet performansıyla uluslararası
arenada pozitif anlamda ayrıştı. Avrupa ülkelerinin
birbiriyle maske savaşı yaptığı adeta birbirlerinin
sağlık ekipmanlarını adeta çalmak için mücadele
ettiği dönemde Türkiye gelişmekte olan ülkelere
sağlık ekipmanları ve daha sonra aşı konusunda
ciddi yardımlar yaptı. Suriye iç savaşı başta olmak
üzere bu kurumların ne kadar başarısız olduğunu
gördük. Bu noktada birçok sorunun çözümü ko-
nusunda Türkiye’nin somut katkıları önde oldu.”
değerlendirmesinde bulundu.

“MÜCADELEMİZ ARTIK 
ULUSLARARASI, KÜRESEL BİR 
ADALET MÜCADELESİDİR”
Bu dönüşümün yeterince anlaşılmadığına

işaret eden Altun, şunları kaydetti: “Bu dönüşüm
sadece Türkiye içinde adalet, kalkınma mücadelesi
ile ilgili bir mücadele değildir. Aynı zamanda
küresel sistemin dönüşümü ile ilgili bir mücadeledir.
Batılı sömürge sisteminin ve bununla beraber ha-
reket eden Batıcı bağımlılık düzeninin doğası ile
ilgili bir dönüşümdür. Türkiye bu yönüyle Batı’nın
sömürge istemine karşı bir model ortaya koymuştur.
Özgün bir modernleşme yorumu üretmiştir. Yü-
rüttüğü adalet mücadelesiyle örnek olan doğru
yanlış cetvellerini değil kendi akli hesabıyla bölgesinin
gerçekleriyle hareket edebileceğini göstermiştir.
Şunu çok ve net şekilde ifade ediyoruz; 20 yılda
Türkiye’de toplumsal adaletsizliğe sebebiyet veren
çarkların kırılması noktasında çok önemli adımlar
atıldı. Şimdi küresel alandaki adaletsizlikleri, bu
adaletsizliklerin arkasındaki çarkları kırma zama-
nıdır. Bu noktada mücadelemiz artık uluslararası,
küresel bir adalet mücadelesidir. Bu küresel mü-
cadeleyi kazandığımızda bu millet kazanacaktır.
Üretmek hem büyük ve güçlü bir Türkiye için,
hem bölgesel barış hem de küresel barış için bir
teminattır. Aynı zamanda bu coğrafyanın insanları
bu ülkenin insanları için bir kazanımdır. Bu
kazanımı daha da ileriye götürmek için el birliğiyle
gayret sarf edeceğiz.”

(AA)

Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Altun,
“Türkiye’de toplumsal
adaletsizliğe sebebiyet
veren çarkların kırılması
noktasında çok önemli
adımlar atıldı. Şimdi
küresel alandaki
adaletsizliği, bu
adaletsizliğin
arkasındaki çarkları
kırma zamanıdır” dedi.

Erdoğan, 2022’nin özetini
254 paylaşımla anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı
254 paylaşımla 2022’de Türkiye’ye
kazandırılan hizmetleri değerlen-
dirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal
medya hesaplarından 2022 yılında
hükümetin icraatlarını özetledi. Ül-
kede 2022 yılında yapılan hizmet ve
projeleri, 20’ye yakın başlık altında
yapılan 254 paylaşımla anlatan Er-
doğan, her bir paylaşım için özel gör-
seller kullandı. Paylaşımlarına, 31
Aralık 2022 sabah saat 09.00’da “Şimdi
2022’de gece gündüz çalışarak ülke-
mize kazandırdıklarımızın kısa bir
özetini, hizmetkarı olmaktan şeref
duyduğumuz milletimizle paylaşma
vakti…” cümlesiyle başlayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşım serisi
2023’ün ilk dakikasına kadar sürdü.
Sosyal medya hesabından 3 dakikada
bir paylaşım yapan Erdoğan’ın pay-
laşımları arasında özel zamanlamayla
atılan twitler de bulundu. Erdoğan’ın
paylaşımlarında Çanakkale Zaferi’ni
temsilen saat 19.15 Çanakkale 1915
Köprüsü’ne, Cumhuriyetin yüzüncü
yılını simgeleyen saat 20.23 Togg’a,
İstanbul’un fethinin 600. yıldönü-
müne ithafen saat 20.53 de Türki-
ye’nin ilk insansız savaş jeti Kızılel-
ma’ya ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan daha sonra gün içerisinde yaptığı
tüm görsellerin yer aldığı videoyu
“Türkiye Yüzyılı” şarkısıyla birlikte
paylaşarak, “Sadece 2022’de yaptığımız
eser ve hizmetlerin özeti bile saatlere,
günlere sığmıyor… Cumhuriyetimizin
100’üncü yılında inşallah daha nice
hizmet ve proje ile milletimizin hu-
zurunda olacağız. #TürkiyeYüzyılı’nı
hep birlikte adım adım tarihe kazan-
dıracağız.” ifadelerini kullandı. (AA)

Meclis, 2023’e yoğun
gündemle başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cum-
huriyet’in 100. yılı olan 2023’e önemli
konuları ele alacağı yoğun gündemle baş-
layacak.

Meclis, yeni yılda da toplumun ihtiyaç
ve beklentilerini karşılayacak yasama ça-
lışmalarını sürdürecek. TBMM Genel Ku-
rulu, 2023’ün ilk toplantısını 3 Ocak Salı
günü gerçekleştirecek. Meclis’in yeni yıldaki
ilk işi, çocuk istismarının önlenmesi için
alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi
amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu
kurulması olacak. Komisyonun oluştu-
rulması için görüşmeler, Genel Kurulda
salı günü yapılacak. Ayrıca Meclis Genel
Kurulu, Antalya Diplomasi Forumu Vak-
fı’nın kurulmasını içeren kanun teklifinin
yasalaştırılması için mesaisini sürdürecek.
Uludağ’ın korunması, geliştirilmesi, ta-
nıtılması ve farklı kurumlara ait planlama
yetkilerinin Uludağ Alan Başkanlığında
toplanmasını öngören kanun teklifi de
Genel Kurulda görüşülecek. Genel Kurulda,
Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan
uluslararası anlaşmaların onaylanmasına
ilişkin kanun teklifleri de müzakere edi-
lecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)
düzenlemesi ile kamudaki sözleşmeli per-
sonele kadroyu içeren kanun teklifleri,
Meclis’in gündemine gelecek. Başörtüsüne
ve ailenin korunmasına yönelik Anayasa
değişikliği teklifinin, TBMM Anayasa Ko-
misyonundaki görüşmeleri gerçekleştiri-
lecek, daha sonra Genel Kurul süreci baş-
layacak. TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı
bünyesinde sözleşmeli çalıştırılan personele,
iş sonu tazminatı ödenebilmesine imkan
tanıyan kanun teklifi, Plan ve Bütçe Ko-
misyonunda ele alınacak. Ekonomiye yö-
nelik önemli düzenlemeler içeren kanun
teklifleri, Meclis Başkanlığına sunulacak.
7. Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi de
yeni yılda Meclis’e sunulacak düzenlemeler
arasında yer alıyor. TBMM’de siyasi par-
tilerin haftalık düzenledikleri grup top-
lantıları da bir haftalık aranın ardından
yeniden başlayacak. Cumhurbaşkanı ve
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan, 4 Ocak Çarşamba günü yeni yılın
ilk AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda,
partililere hitap edecek. (AA)
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yoğun mesai
Akar ve komutanlardan 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
yılın son gününde Havadan İhbar Kontrol
(HİK) uçağının görev uçuşuna katıldı,
Kilis’teki 6’ncı Kolordu ve Müşterek Özel
Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas
Komuta Yeri’nde sınır hattı ve yurt dı-
şındaki birliklerin komutanları, kuvvet
komutanlıkları harekat merkezlerinin
katılımıyla düzenlenen video konferans
toplantısında sahadaki son duruma
ilişkin bilgi aldı. Akar, beraberindeki Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Gü-
ler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Atilla Gülan ile yılın son gününü yoğun
mesai ile geçirdi. Diyarbakır 8’inci Ana
Jet Üs Komutanlığında inceleme ve de-
netlemelerde bulunan Akar ve berabe-
rindeki TSK komuta kademesi, kentin
caddelerinde vatandaşla buluşmanın ar-
dından “Doğu” isimli havadan ihbar
kontrol uçağının görev uçuşuna katılarak
kara, deniz ve hava unsurlarının faali-

yetlerine ilişkin havadan inceleme ve
denetlemelerde bulundu. “Türkiye’nin
göklerdeki gözü” olarak nitelendiren HİK
uçağıyla yapılan ve yaklaşık 3 saat süren
görev uçuşunda Akar, beraberindeki TSK
komuta kademesi ile Ege ve Doğu Ak-
deniz’de seyir halindeki gemilerin ko-
mutanları, havadaki uçakların pilotları
ile bazı kara unsurlarıyla da telsizle gö-
rüşerek bilgi aldı, yeni yıllarını kutladı.
Personele “Çok kıymetli silah ve mesai
arkadaşlarım” diye seslenerek telsiz ko-
nuşmasına başlayan Akar, Türk Silahlı
Kuvvetlerince Cumhuriyet tarihinin
en yoğun ve en başarılı faali-
yetlerinin icra edildiğini be-
lirtti. Mehmetçiğin ba-
şarılarının her türlü
takdirin üzerinde ol-
duğunu aktaran Akar,
“Bir taraftan ‘hudut,
namustur’ anlayışıyla
hudutlarımızın gü-
venliğini sağlıyoruz di-
ğer taraftan terörü kay-
nağında yok etme stra-
tejisi ile yurt içi ve sınır öte-
sinde terör örgütlerine karşı ka-
rarlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz.
Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak
ve menfaatlerimizi azimle ve kararlılıkla
korumaya devam ediyoruz.” diye konuştu.
Personeli başarılı çalışmalarından dolayı
kutlayan Akar, “2022 yılında sağlanan
başarıların gururunu yaşarken 2023 yı-
lında da azim, kararlılık ve yüksek mo-
tivasyonla mücadelemizin devamına
hazır olun.” talimatı verdi. Asil milletin
sevgisi, güveni ve duasından aldıkları
ilhamla başaramayacakları iş, aşamaya-
cakları engel olmadığını aktaran Akar,
konuşmasını şehitlere rahmet, gazilere
şifa dileklerini ilettikten sonra personelin
yeni yılını kutlayarak tamamladı. Akar,
daha sonra yaptığı açıklamada Türk
Silahlı Kuvvetlerine ait HİK uçağının

teknolojik, teknik ve personelin bilgi ve
becerisi bakımından çok özel olduğunu
belirterek, “Bu konu NATO tarafından
da bilinen bir gerçek. Görevli personelimiz
son derece modern uçağı çok etkili bir
şekilde kullanmaktadır. Bu sadece ülke-
mizin değil, NATO’nun ihtiyaçlarına da
cevap vermekte. Biz gerektiği zaman
ister tatbikat ister operasyonel sebeplerle
kendi sınırlarımızın ötesinde NATO hava
sahasında da uçuş yaparak bilgiyi NATO
harekat merkezleriyle paylaşmakta ve
ciddi katkı sağlamaktayız.” ifadelerini

kullandı.
SINIR HATTINA 

GİTTİLER
Görev uçuşunun ta-

mamlanmasının ar-
dından Bakan Akar
beraberindeki TSK
komuta kademesi ile
Kilis’e geçti. Sınır hat-
tında bulunan ve Su-

riye’nin kuzeyinde te-
rör örgütüne yönelik

gerçekleştirilen harekat-
ların sevk ve idare edildiği

6’ncı Kolordu ve Müşterek Özel
Görev Kuvveti Komutanlığına bağlı Esas
Komuta Yeri’ne giden Akar, burada sınır
hattı ve yurt dışındaki birliklerin ko-
mutanları, kuvvet komutanlıkları harekat
merkezlerinin katılımıyla düzenlenen
video konferans toplantısına katıldı.
Faaliyetlerin yanı sıra sahadaki son du-
ruma ilişkin bilgi alan, talimatlar veren
Akar, 2022’deki başarılı çalışmalardan
dolayı personeli tebrik etti. Türk Silahlı
Kuvvetlerinin vazifesinin devam ettiğini,
tüm çalışmaların aynı ciddiyet ve koor-
dinasyonla yeni yılda da devam edeceğini
vurgulayan Akar, “En son terörist etkisiz
hale getirilinceye kadar terörle mücade-
lemiz devam edecek. Faaliyetlerimizi ba-
şarıyla sonuca ulaştırarak 40 yıldan beri
milletimizin başına musallat olan terör

belasına son vermek için gayretlerimizi
sürdüreceğiz.” dedi. Yapılan istihbarat
çalışmalarından, terörist ifadelerinden
terör örgütünün içinde olduğu çöküşün
görüldüğünü aktaran Akar, “Operasyon-
larımızı, baskımızı artan bir şiddet ve
tempoda artırarak teröristleri bulun-
dukları yerlere gömmeye devam edeceğiz.
Teröristlerin tek kurtuluş yolu Türk ada-
letine teslim olmaktır.” diye konuştu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefinde sa-
dece teröristlerin olduğunu dile getiren
Akar, “Türklerin ve Kürtlerin kardeşliğini
sabote etmeye çalışan, bu birlik ve be-
raberliği bozmak için gayret gösteren
gafiller, hainler var. Biz inadına 85 milyon
tek yürek tek yumruk olmaya devam
edeceğiz.” ifadesini kullandı. Ege’deki ve
Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen
Akar, “Biz barış elini uzatmamıza rağmen
Yunanistan sürekli gerilimi artırıcı, pro-
vokatif eylem ve söylemlerini sürdür-
mekte ısrar ediyor.” dedi.

“YANLIŞ HESAP 
ANKARA’DAN DÖNER”
Yunanistan’ın kendi yanlışlarını örtmek

için Türkiye’ye yönelik “yayılmacılık, re-
vizyonist politikalar” gibi gerçek dışı suç-
lamalarda bulunduğunu ifade eden Akar,
şunları kaydetti: “Bunlar sadece uluslararası
ortamda insanların aklını karıştırmak için
ortaya atılmış şeyler. Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin politikası çok açık, net. Biz
uluslararası hukuk, meşru müdafaa, kendi
Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları diyoruz.
Bunu hala görmemekte ısrar ediyorlar. 10
kilometrekarelik Meis Adası’na 40 bin ki-
lometrekarelik deniz yetki alanı istiyor,
uluslararası anlaşmalara aykırı olarak
adaları silahlandırıyorlar. Biz bütün bunlara
karşı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle
teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sür-
dürüyoruz. Bugüne kadar herhangi bir ol-
dubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna
da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara’dan
döner.” (AA)

Milli Savunma Bakanı
Hususi Akar,
Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Güler, Kara
Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Avsever,
Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral
Tatlıoğlu ve Hava
Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Gülan ile yılın
son gününü yoğun
mesai ile geçirdi.

Savcı Cihad Atabaş,
evinde ölü bulundu

Amasya’nın Gümüşhacıköy İl-
çesi Cumhuriyet Savcısı Cihad Ata-
baş evinde ölü bulundu. Atabaş’ın
cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sor-
gun ilçesinde toprağa verildi.

Uzun süre Atabaş’a (30) ulaşa-
mayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık
ve polis ekipleriyle meslektaşının
evine gitti. Eve giren ekipler, Ata-
baş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Atabaş’ın cenazesi otopsi için Mer-
zifon Karamustafa Paşa Devlet
Hastanesi morguna kaldırıldı.
Amasya Cumhuriyet Başsavcılığın-
dan yapılan açıklamada, Atabaş’ın
hasta olduğu ifade edilerek, “Cum-
huriyet savcımızın mevcut hasta-
lıklarına bağlı doğal nedenlerle
vefat ettiği, bu aşamada şüpheli
bir durumun olmadığı belirlen-
miştir.” ifadesine yer verildi. 

(AA)

Soylu, İran sınırında
jandarmalarla
kahvaltı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, yeni yılın ilk gününde,
İran sınırındaki Tendürek Mo-
düler Üs Bölgesi’ndeki jandar-
malarla kahvaltı yaptı.

Geceyi üs bölgesinde geçiren
Soylu, günün ilk ışıklarıyla üs-
sün çevresindeki gözetleme ku-
lelerini gezdi ve jandarmalarla
bir süre sohbet etti. Soylu, daha
sonra üs bölgesindeki jandar-
malarla kahvaltı yaptı.Bakan
Soylu’ya Van Valisi Ozan Balcı,
Jandarma Genel Komutanı Or-
general Arif Çetin, Van Jandar-
ma Asayiş Kolordu Komutanı
Tümgeneral Aykut Tanrıverdi,
Van Emniyet Müdürü Atanur
Aydın ve İl Jandarma Komutanı
Tuğgeneral Hüseyin Bekmez de
eşlik etti. (AA)

Kimliklendirilen
ev hayvanı sayısı
1,4 milyonu aştı

Tarım ve Orman Bakanlığı,
1 Ocak 2021’den bu yana 1
milyon 429 bin 370 ev hayva-
nının kimliklendirilerek kayıt
altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı
açıklamada, kayıt altına alınan
ev hayvanı sayısındaki son du-
ruma ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, 1 Ocak 2021’den
bu yana 855 bin 105’i kedi,
574 bin 240’ı köpek ve 25’i ge-
lincik olmak üzere toplam 1
milyon 429 bin 370 ev hayva-
nının kimliklendirilerek kayıt
altına alındığı ifade edildi. Hay-
vanları Koruma Kanunu ile
Kedi, Köpek ve Gelinciklerin
Kimliklendirilmesi ve Kayıt Al-
tına Alınmasına Dair Yönet-
melik gereği, ev hayvanı sa-
hiplerinin hayvanlarını kim-
liklendirerek Ev Hayvanı Kayıt
Sistemi’nde (PETVET) kayıt al-
tına aldırmaları için verilen
süre dün sona ermişti. Ev hay-
vanı sahipleri, 31 Aralık 2022
tarihine kadar Tarım ve Orman
Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine
“beyanname” ile müracaat et-
mişler ise mikroçip uygulaması
ve kayıt işlemi, takip eden sü-
reçte herhangi bir cezai işlem
uygulanmadan tamamlanabi-
lecek. (AA)

Ulaşım yatırımları hizmete giriyor!

Açıklamada, Karacabey’in Yeniköy
ve Marmara sahiline ulaşımını sağlayan
Karacabey-Bayramdere-Yeniköy İl Yo-
lu’nun 5,2-16. kilometreleri arasında
kalan 10,8 kilometrelik Taşlık-Ekmekçi
köyleri kesiminin genişletildiği, 24,8-
27. kilometreleri arasındaki 2,2 kilo-
metrelik kesimde Boğaz Çevre Yolu’nun
sathi kaplamalı tek yol standardında

inşa edildiği bildirildi. Karacabey-Bay-
ramdere-Yeniköy İl Yolu’nun toplam 13
kilometrelik kesiminde gerçekleştirilen
çalışmalarla, özellikle yaz aylarında
artan trafiğin daha hızlı ve güvenli ula-
şımının sağlandığı belirtilen açıklamada,
Boğaz Köyü’nün içinden geçen yol ke-
siminin yerleşim dışına alınmasıyla can

ve mal güvenliğinin artırıldığına dikkat
çekildi.

SANAYİ BÖLGESİ TEKNOSAB 
KAVŞAĞI’NIN TEMELİ ATILACAK
Bursa-Karacabey Ayrımı-Zeytin-

bağı İl Yolu ve TEKNOSAB Kavşa-
ğı’nın da temelinin atılacağı ifade

edilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:
“10,5 kilometre uzunluğundaki Bur-
sa-Karacabey Devlet Yolu ayrımı-
Zeytinbağı İl Yolu, 2x2 şeritli, bi-
tümlü sıcak karışım kaplamalı bö-
lünmüş yol standardında inşa edi-
lecek. Bölgedeki yaşam alanları ve
üretim merkezlerinin de yol kesi-
minin çeşitli noktalarında yapılacak
6 adet kavşak ile yola bağlantısı
sağlanacak. Otoyol bağlantısı ise
1,3 kilometre uzunluğunda, 2x2 şe-
ritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı
bölünmüş yol ve 4,2 kilometrelik
kavşak kolu ile sağlanacak. Projeyle
bölgedeki limanlar, demir yolu ve
hava ulaşım sistemlerinin kara yolu
ulaşım projeleriyle entegrasyonu
sağlanacak, TEKNOSAB Sanayi Böl-
gesi’nin ihtiyaç duyduğu yeni yatırım
alanları oluşturulacak.”

(AA)

Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil
Kraaismailoğlu’nun
katılımıyla Bursa’da trafiği
rahatlatacak yatırımların
açılışları yapılacak.
Karaismailoğlu,
TEKNOSAB’ı ziyaret
edecek, Ünirversite hattı ve
Hızlı Tren istasyonunda
da incelemelerde
bulunacak.  
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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
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Pandeminin izleri halen
devam ediyor. Bu pandemi belası
çıktı çıkalı dünyada küresel eko-
nomi sorunları yaşanmaya baş-
ladı. Bir krizden diğerine
sürüklenir olduk. Tabii fırsatçı
siber saldırganlar kriz dinler mi?
Daha da fazla saldırmaya başladı-
lar. 2022 siber saldırganlar için
güzel bir yıl oldu. 

Konu ile ilgili yılın en büyük
siber saldırılarını paylaştı. ESET
raporunda şunları söyledi ve
uyardı: “Bu yıl küresel ekonomi,
bir krizden diğerine sürüklene-
rek altüst oldu. COVID-19 niha-
yet birçok bölgede azalmaya
başladığında, bunun yerini artan
enerji faturaları, yükselen enflas-
yon ve bunun sonucunda ortaya
çıkan hayat pahalılığı aldı. Bunla-
rın bir kısmı Rusya’nın Uk-
rayna’yı işgal etmesinin
sonucuydu. Nihayetinde, bu ge-
lişmeler finansal güdümlü ve
devlet destekli tehdit aktörleri
için yeni fırsatların kapılarını
açtı. Bu aktörler, hiçbir cezayla
karşılaşmadan hükümetleri, has-
taneleri, kripto para şirketlerini
ve birçok diğer kuruluşu hedef
aldı. Bir veri ihlalinin maliyeti şu
anda yaklaşık 4,4 milyon ABD
dolarıdır ve tehdit aktörleri aşa-
ğıdaki gibi başarılar elde etmeye

devam ettiği sürece, 2023 için bu
maliyetin daha da artmasını bek-
leyebiliriz. İşte verdikleri hasar,
karmaşıklık düzeyleri veya jeopo-
litik etkileri açısından yılın en
kötü 10 siber olayı. Liste belli bir
sıralama ölçütü taşımıyor, ancak
listeyi Ukrayna’yı hedef alan ve
hemen ardından ortaya çıkan
daha büyük etkileri ile dünya ge-
nelinde karşılaşılan siber riskler
konusunda endişe uyandıran
kötü amaçlı siber saldırıları göz
önüne alarak yorumlamak man-
tıklıdır.”

2022’de ki büyük saldırılar
hakkında ESET Uzmanları şun-
ları söyledi: “Ukrayna’nın kritik
altyapısı bir kez daha kendini
tehdit aktörlerinin hedefinde
buldu. Rusya işgalinin başlarında
ESET araştırmacıları, ülkenin
elektrik şebekesini hedefleyen ve
yüksek voltajlı elektrik trafo
merkezlerine karşı kullanılan
Sandworm isimli yıkıcı kötü
amaçlı yazılımı da içeren bir sal-
dırıyı etkisiz kılmak için CERT-
UA ile yakın bir şekilde iş birliği
yapmıştır. 2016’da Ukrayna’da
elektriği kesmek amacıyla bir
grup tarafından kullanılan kötü
şöhrete sahip bir yazılım türün-
den sonra ESET’in Industroyer2
olarak adlandırdığı söz konusu

yazılım, yıkıcı CaddyWiper veri
temizleyicisinin yeni bir türü ile
birlikte büyük ihtimalle saldırı-
nın arkasındaki grubun izini giz-
lemek, olaya müdahale
edilmesini yavaşlatmak ve elek-
trik firması operatörlerinin ICS
konsollarının kontrolünü tekrar
sağlamasını önlemek için kulla-
nılmıştır. CaddyWiper, Rusya iş-
galinin hemen öncesinde veya ilk
haftalarında Ukrayna’da tespit
edilen tek yıkıcı veri temizleyici
değildi. 23 Şubat’ta ESET tele-
metrisi, Ukrayna’daki birkaç ku-
ruma ait yüzlerce cihazda
HermeticWiper veri temizleyici-
sini tespit etti. Ertesi gün, bir
Ukrayna hükümet ağına karşı
ikinci bir yıkıcı, veri silme saldı-
rısı başladı ve bu sefer IsaacWi-
per ortaya çıktı. İşgalden

yaklaşık bir saat önce ticari uydu
internet şirketi Viasat’a yönelik
gerçekleştirilen büyük bir siber
saldırı, Ukrayna’daki ve Avru-
pa’nın diğer yerlerindeki yüzlerce
insanın kullandığı geniş bantlı
internet hizmetini aksatmış ve
geride bir işe yaramayan binlerce
modem bırakmıştır. Uydu ağ sis-
teminin yönetim bölümüne eri-
şim sağlamak amacıyla yanlış
yapılandırılmış bir VPN hizmeti-
nin kullanıldığı söz konusu sal-
dırı ile işgalin ilk saatlerinde
Ukrayna komuta kademesinin
haberleşme yeteneklerinin bozul-
masının amaçlandığı düşünül-
mektedir. Ancak bu saldırının
etkileri sadece Ukrayna ile sınırlı
kalmamıştır.  Bu yıl kayıt dışı
siber suç dünyasının bir büyük
oyuncusu da hizmet olarak fidye
yazılımını (RaaS) kullanan Conti
grubu olmuştur. Bu grup, en
ciddi saldırılarından birini küçük
bir Güney Amerika ülkesi olan
Kosta Rika’ya karşı gerçekleştir-
miş ve hükümet bu sarsıcı saldı-
rıyı “siber terörizm” olarak
adlandırdıktan sonra ulusal acil
durum ilan etmiştir. Conti gru-
bunun üyeleri muhtemelen başka
projelere odaklansalar ya da ken-
dilerine tümüyle yeni bir isim
vermiş olsalar bile RaaS saldırı-

ları genellikle emniyet güçlerinin
ve hükümetlerin denetlemesin-
den kaçtığı için grup bu saldırı-
nın ardından kayıplara
karışmıştır. Eylül ayına ait bir
CISA uyarısı, İran bağlantılı teh-
dit aktörlerinin diğer hedefleri-
nin yanı sıra ABD’deki bir yerel
yönetime ve havacılık şirketine
saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu
saldırıda, devlet destekli kuru-
luşlar için pek de yaygın olmayan
bir şekilde fidye yazılımı saldırı-
ları için kötü üne sahip
Log4Shell hatası kullanılmıştır.
Aynı zamanda Kasım ayında
ABD’deki hükümete yönelik ger-
çekleşen bir saldırı için de İran’ın
suçlanması şaşırtıcıdır. İsmi açık-
lanmayan bir Federal Sivil Yöne-
tim Organı (FCEB) kuruluşu veri
ihlaline maruz kalmış ve bu sal-
dırıda kripto para madenciliğine
yönelik bir kötü amaçlı yazılım
kullanılmıştır.” 

2023’de siber güvenlik süreç-
lerinizi ve operasyonlarınızı
doğru planlayın, tüm çalışanlar
için siber güvenlik farkındalık
eğitimleri düzenleyin ve sunduk-
ları çözümlerle tehdit aktörleri-
nin karmaşık yöntemlerine karşı
başarılı bir şekilde mücadele
eden saygın güvenlik şirketleri
ile iş birliği yapın.

İzzettin
KARTAL

2022 siber
saldırganların

yılı oldu 

Başkan
Yılmaz’dan
yılbaşı 
mesaisi

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mi-
mar Sinan Uyumayan Kütüphanesi,
Ertuğrulgazi, Emirsultan ve Yavuzselim
Karakolu, Beyazıt Polis Merkezi ve Ço-
cuk Şube, Çevik Kuvvet Şube Müdür-
lüğü, Karapınar Jandarma Karakolu,
112 Acil Çağrı Merkezi ve Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni-
doğan Servisi’ni ziyaret ederek vatan-
daşların yeni yılını kutlarken belediye
personeli ve esnafın da yeni yılını tebrik
etti. Ziyaretlere Yıldırım Belediye Baş-
kanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti
Bursa Milletvekili Osman Mesten, Yıl-
dırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, AK
Parti Yıldırım Başkan Vekili Yunus
Emre Kandemiroğlu, İlçe Kadın Kolları
Başkanı Fatma Zehra Yekeler, Gençlik
Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek katıldı.
Başkan Oktay Yılmaz’ın ilk durağı Mi-

mar Sinan Uyumayan Kütüphanesi
oldu. Ders çalışan gençleri ziyaret eden
ve gençlere tatlı ikramında bulunan
Yılmaz, “2023’e dinamik başlamak için
yılın son akşamında genç kardeşleri-
mizle buluştuk. 2023 yılı gençlerimize
başarı ve mutluluk getirsin” dedi.

GÖREV BAŞINDAKİ 
JANDARMA VE POLİSE 
TEŞEKKÜR
Kütüphane ziyaretinin ardından

emniyet güçleriyle buluşan Başkan Ok-
tay Yılmaz, Ertuğrulgazi, Emirsultan
ve Yavuzselim Karakolu, Beyazıt Polis
Merkezi ve Çocuk Şube, Çevik Kuvvet
Şube Müdürlüğü ile Karapınar Jandar-
ma Karakolu’nu ziyaret etti. Polis teş-
kilatı ve güvenlik güçlerinin yeni yılını
kutlayan Başkan Yılmaz, yeni yılın ül-
kemizde ve tüm dünyada daha mutlu,
daha huzurlu ve barış içerisinde geç-
mesini temenni ederek, “Her koşulda
vatandaşın can ve mal güvenliğini ko-
rumak için gece gündüz demeden görev
başında kalarak fedakârlık gösteren
tüm kolluk kuvvetlerimizin yeni yılını
tebrik ediyorum ve vatan için görevleri
başında şehadet şerbetini içen polisle-
rimize rahmet, ailelerine başsağlığı ve
gazilere hayırlı ömür diliyorum” dedi.

2023’ÜN İLK 
BEBEKLERİNE ZİYARET
Başkan Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa

Milletvekili Osman Mesten, TBMM İnsan
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı
ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı
Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Yıldırım İlçe Kayma-
kamı Metin Esen, Bursa İl Sağlık Müdürü
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, AK Parti İl Gençlik
Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk
ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rüştü
Maviçiçek ile birlikte 112 Acil Çağrı Mer-
kezi ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Yenidoğan Servisi’ndeki
vatandaşlarla buluştu. 112 Acil Çağrı
Merkezi’ni ziyaret eden Başkan Yılmaz,
yılbaşı gecesi görevi başında olan ekiplerle
sohbet edip, yeni yıllarını kutladı. Ar-
dından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Yenidoğan Servisi’ne
giderek 2023 yılının Yıldırım’da dünyaya
gelen ilk bebeklerini ziyaret eden Başkan
Yılmaz, “Yeni yılın ilk gününde gözlerini
Yıldırım’da açan bebeklerimizi ziyaret
ettik. Hediyelerini takdim ettik ve aile-
lerini tebrik ederek mutluluklarını birlikte
paylaştık. Ailelerimize bebekleriyle birlikte
sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum”

diye konuştu.
2023 ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yıl-

maz, 2023 yılının tüm insanlığa hayırlar
getirmesini temenni ettiğini söyledi.
Başkan Oktay Yılmaz, sözlerini şöyle
tamamladı: “Birlik ve beraberlik işin bes-
melesidir diyerek göreve geldiğimiz gün-
den bu yana hemşehrilerimizin taleplerini
dikkate alarak birçok projeye imza attık,
birçok hizmeti Yıldırım’a kazandırdık.
Bu bağlamda 2022 yılı da Yıldırım ilçe-
mize ve şehrimiz için hizmet ve yatı-
rımlarla dolu bir yıl oldu. Bu yılı hem il-
çemizi geliştirip daha da güzelleştiren
hem de hemşehrilerimizin yaşam kon-
forunu arttıran birçok projeyle tamam-
ladık. Yıldırım’ın her köşesine eşit hizmet
götürme gayretiyle ilçemizin dört bir
yanını hizmet ağlarıyla donatıp gelişen
ve güzelleşen bir Yıldırım’ın hizmetkârı
olduk. Hemşehrilerimizden aldığımız
güçle 2023 yılında da mesai mefhumu
gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz.
2023 yılının ilçemiz, şehrimiz, ülkemiz,
milletimiz ve tüm insanlık için güzellikler
ve hayırlar getirmesini diliyorum.”

(İHA)

Yıldırım Belediye
Başkanı Oktay Yılmaz,
2022’nin son saatlerini
yine toplumun farklı
kesimleriyle bir araya
gelerek geçirdi.

Matematik seferberliği
çalışmaları tüm hızıyla
devam ediyor

Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK
ve üniversiteler iş birliğinde hayata ge-
çirilen Matematik dersinin öğrenimini
günlük yaşam becerilerine uyarlayarak
hem kolaylaştırmak hem de öğrencilerin
bu dersi küçük yaştan itibaren sevme-
lerini sağlamak amacıyla başlatılan Ma-
tematik Seferberliği kapsamında Bursa’da
çalışmalar devam ediyor.

Matematik Seferberliği çalışmaları
kapsamında matematik ve sınıf öğret-
menliği branşlarında görev yapan Bur-
sa’daki öğretmenlere yönelik yapılan
çalıştay ile STEM eğitimi yaklaşımı, ye-
nilikçi öğrenme ortamlarında matematik
eğitimi uygulamaları, öğrenme senar-
yoları geliştirme başlıklarında sunumlar,
atölyeler, sergiler ve grup çalışmaları
gerçekleştirildi. Matematik Seferberliği
kapsamında Bursa’da yürütülen çalış-
malarla ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim
Müdürü Serkan Gür, “Bakanlığımızca
hayata geçirilen ve “Her Yerde Mate-
matik” anlayışıyla hazırlanan matematik
seferberliği programı ile öğrencilerimizde
matematik önyargısının kırmak üzere
çok güzel bir seferberlik başlatıldı. Aynı
zamanda matematiğin alan becerilerini
günlük hayatla ilişkili hâle getirebilmek
üzere başlatılan çalışmaya öğretmen-
lerimizden de güzel geri dönüşler aldık.
Matematik seferberliği kapsamında ger-
çekleştirdiğimiz çalıştaylarda hem ma-
teryal hem doküman üretimi hem de
matematik öğretme yaklaşımını değiş-
tirecek ve yeni eğilimleri de içerecek şe-
kilde çalışmalar yürütüldü. İnanıyorum
ki çocuklarımız ve gençlerimiz mate-
matiği severek bunu günlük hayatlarında
kullanabilen, analitik düşünen, bilgileri
işlemede bağlantılar kurabilen ve yeni
fikirler oluşturabilen bireyler olarak
doğru ve nitelikli şekilde nasıl öğrene-
ceklerinin teknikleri öğrenecekler.” dedi. 

(Bülten)

Mekke’nin fethi kutlandı
Bursa’da Mekke’nin fethinin

1393. yıl dönümü münasebetiyle
düzenlenen program yoğun ilgi gördü.
Merinos Atatürk Kongre Kültür Mer-
kezi’nde düzenlenen programda kı-
yafet, kitap, bardak ve hediyelik
eşyalar uygun fiyata satışa sunuldu.
Bir konuşma yapan Anadolu Gençlik
Derneği Bursa Şube Başkanı Ali Gün-
doğmuş, televizyonların yılbaşına
yönelik programlar yaptığını belir-
terek, “31 Aralık gecesi Mekke’nin
fethi programı olarak düzenlediğimiz
bu program derin manalar ifade et-
mektedir. ‘Mekke’nin fethi neden
bugün kutlanmaktadır’ diye sorul-
duğunda karşımıza şöyle bir şey çı-
kıyor. Ne yazık ki İslam camiasının
genel olarak gerçekleştirdiği Hristi-
yanların Noel günlerinde Müslüman
camianın da bu programlara icra et-
mesi ne yazık ki toplum yapımızı
bozmaktadır.” dedi.  (İHA)
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Kuveyt, ilk uydusunu 3 Ocak Salı günü
ABD’nin Florida eyaletindeki bir platform-
dan fırlatacağını duyurdu.
Kuveyt resmi ajansı KUNA’ya göre, “Ku-
veyt Sat-1” adı verilen uydu fırlatıldıktan
yaklaşık 4 saat 2 dakika sonra görevini ye-
rine getirmeden önce yer istasyonuna ilk
sinyali gönderecek. İlk uydu projesinin di-
rektörü Ahmed el-Kenderi, uydunun, dün-
yanın etrafında döneceğini ve uzman ekip
tarafından analiz edilmek üzere görüntü-
leri gönderen yüksek çözünürlüklü bir ka-
meraya sahip olduğunu belirtti. Kenderi,
uydudan gönderilen görüntüler aracılığıyla
deniz bilimcilerin, deniz keşfi, renk değişik-
liği, kızıl gelgit, petrol kirliliği ve etkilerini
araştıracağını, mimarların ise kentsel du-
rumu tartışacağını ifade etti. Direktör Ken-
deri, “Projenin maliyeti 316 bin Kuveyt
dinarını (1 milyon dolardan fazla) buldu.
Çeşitli bilimsel derece ve uzmanlıklardan
yaklaşık 67 kişi (yüzde 67 kadın, yüzde 33
erkek) projede çalıştı.” dedi. (AA)

Kuveyt ilk uydusunu 
3 Ocakta fırlatacak

Güney Kore ve Japonya, Kuzey Ko-
re’nin 2023’ün ilk saatlerinde balistik
füze denemesi yaptığını bildirdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına
göre, yerel saatle 02.50 sularında
Ryongsong bölgesinden kısa menzilli
balistik füze fırlatıldı. Buna göre, Japon
Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatılan
balistik füze havada 400 kilometre ka-
tettikten sonra denize düştü. Genel-
kurmay açıklamasında “Ordumuz,
Kuzey Kore provokasyonlarına çok
kuvvetli şekilde yanıt verme yetenekle-
rine dayalı sağlam bir hazırlık duru-
şunu koruyor.” denildi. Japonya
Savunma Bakanı Hamada Yasukazu,
yaklaşık 100 kilometre irtifaya erişen
füzenin Japon münhasır ekonomik
bölgesi dışında düştüğünü teyit etti.
Japon hükümeti, füze denemeleri son-
rası Japonya’nın Pekin Büyükelçiliği va-
sıtasıyla, Kuzey Kore’ye diplomatik
protesto gönderdi. Resmi Kyodo ajansı,
Kuzey Kore yönetiminin, yıl başında
füze denemesi yapmasının alışılmadık
olduğunu bildirdi. ABD Hint-Pasifik
Kuvvetleri Komutanlığı da denemenin,
Kuzey Kore’nin yasa dışı silah progra-
mının “istikrar bozucu etkilerine” dik-
kati çektiğini bildirdi. Japonya ve
Güney Kore, Kuzey Kore’nin 2022 yılı-
nın son gününde de kısa menzilli balis-
tik füze denemeleri yaptığını
açıklamıştı.
(AA)

Filipinler’de şiddetli yağışların yol açtığı sel-
lerde hayatını kaybedenlerin sayısı 49’a
çıktı.
CNN Philippines’in haberinde, Ulusal Afet
Riskini Azaltma ve Yönetme Kurulundan
yapılan açıklamaya yer verildi. Açıklamada,
sellerde 49 kişinin öldüğü, 16 kişinin yara-
landığı, 22 kişi için ise arama kurtarma ça-
lışmalarının devam ettiği bildirildi. Can
kayıplarının ve yaralanmaların çoğunun
Kuzey Mindanao’da gerçekleştiği aktarılan
açıklamada, şiddetli yağışların neden ol-
duğu sellerden ülkenin 34 ilinin ve en az
10 bölgesinin etkilendiği belirtildi. Seller-
den 553 bin 983 kişinin etkilendiği, 51 bin
456 kişinin yerinden olduğu anlatılan açık-
lamada, 10 bin 147 kişinin ise halen tah-
liye merkezlerinde bulunduğu aktarıldı.
Her yıl ortalama 20 tayfun ve fırtına gibi
afetin vurduğu Filipinler, doğal afetlerden
en fazla zarar gören ülkelerden.
(AA)

Kuzey Kore 2023’e balistik
füze denemesiyle girdi

Filipinler’deki sellerde 
ölenlerin sayısı 49’a yükseldi

Ukrayna Genelkurmay
Başkanlığı, Rus
ordusunun son bir gün
içinde Ukrayna’ya
toplam 31 füze ve 
12 hava saldırısı
düzenlediğini
duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığın-
dan yapılan yazılı açıklamada,
Rus güçlerinin dün ve bu sa-
baha karşı ülkenin çeşitli böl-
gelerine füze ve hava saldırıları
gerçekleştirdiği belirtildi. Rus
saldırılarının, özelikle Kiev,
Çernigiv, Sumi, Hmelnitski,
Donetsk, Zaporijya, Mıkolayiv
ve Herson bölgelerine yönelik

yapıldığı kaydedilen açıklama-
da, “Son 24 saat içinde düş-
man, 31 füze ve 12 hava saldı-
rısı düzenledi.” ifadesi kulla-
nıldı. Rus ordusunun ayrıca
Ukrayna’ya insansız hava araç-
larını (İHA) da fırlattığı belir-
tilen açıklamada, “Ayrıca, düş-
man, 13 İran üretimi Şahid-
136 İHA ile saldırı yaptı. Hepsi

Ukrayna Savunma Kuvvetleri
tarafından imha edildi. Düşma-
nın hava ve füze saldırıları teh-
didi Ukrayna genelinde devam
ediyor.” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Rus kuvvetlerinin
son 24 saat içerisinde topçu ve
diğer ağır silah sistemlerinden
de Ukrayna’ya saldırılar düzen-
lediği aktarıldı. (AA)

Ukrayna: “Rus güçleri 31 füze
ve 12 hava saldırısı düzenledi”

Zelenskiy: “Bu, Ukrayna’nın
dünyayı değiştirdiği yıl”

Zelenskiy, Telegram hesabından pay-
laştığı görüntülü mesajıyla ulusa sesle-
nerek, ülkesinde Rusya’ya karşı savaşın
sürdüğünü hatırlattı. Rusya’nın, ülke-
sinde 24 Şubat’ta savaş başlattığını
ifade eden Zelenskiy, 311 gündür ça-
tışmaların sürdüğünü kaydetti. Rus sal-
dırılarına karşılık verdiklerini, toprakları
özgürleştirmek için mücadele ettiklerini
belirten Zelenskiy, “Biz 24 Şubat’ta za-
ferimizi yaratmaya başladık.” dedi. Ze-
lenskiy, 2023’te zafere doğru ilerlemeye
devam edeceklerini kaydederek, “Bu
(2022), Ukrayna’nın dünyayı değiştirdiği
yıl. Ve dünya Ukrayna’yı keşfetti.” şek-
linde konuştu. Zelenskiy konuşmasında,
Ukrayna’nın NATO ve Avrupa Birliği
(AB) ile entegrasyonu için çalışmaları
sürdürdüklerini aktardı.

UKRAYNA SAVAŞIN 
GÖLGESİNDE YENİ YILA GİRDİ
Rusya’ya karşı savaşın devam etmesi

nedeniyle çatışmaların 24 Şubat’tan
beri sürdüğü Ukrayna, 2023 yılına sal-
dırıların altında girdi. Rus ordusunun,
2022 yılın son gününde, 31 Aralık’ta

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği
füze saldırıları sonucu 1 kişi yaşamını
yitirdi, 20 sivil yaralandı. Kentin birkaç
semtinde sivil altyapıların ağır hasar
almasına sebep olan saldırılar nedeniyle
gün boyunca başkentte sirenler çaldı.
Kiev sakinleri güvenlik nedeniyle günün
çoğu zamanını başkentteki çeşitli sığı-
nak, metro istasyonları ve altgeçitlerde
geçirdi.

KİEV’DE YILBAŞI GECESİNDE 
BÜYÜK KUTLAMALAR YAPILMADI
Savaşın devam ettiği Ukrayna’nın

başkenti Kiev’de bu yıl yılbaşı gecesinde
kapsamlı kutlamaların yapılmadığı gö-
rüldü. Genelde yeni yıla konserler, çeşitli
eğlence programları ve havai fişek gös-

terileri ile giren Kiev’in merkezinde,
savaş nedeniyle bu yıl ki yılbaşı gecesinde
benzer programlar yapılmadı. Rus or-
dusunun düzenlediği saldırılar nedeniyle
enerji altyapısının ağır hasar aldığı Ki-
ev’deki ana noel ağacı bile jeneratör sa-
yesinde aydınlatılırken, kentin bazı so-
kakları yılbaşı gecesinde de karanlıkta
kaldı. Sofya Meydanı’nda kurulan noel
ağacını görmek için birçok insan gece
saatlerinde sokağa çıkarak hatıra fo-
toğrafları çekti. Halkın, yeni yılın gel-
mesini çok kısıtlı bir şekilde kutladığı
Kiev’de, bazı sanatçılar sokaklarda mini
konserler verdi. Kiev’de, diğer günlerde
olduğu gibi yılbaşı gecesinde de sokağa
çıkma yasağı saat 23:00 ile 05:00 ara-
sında sürüyor. (AA)

Ukrayna Devlet Başkanı
Volodimir Zelenskiy, yeni
yıl dolayısıyla mesaj
yayımladı.

Rusya’da 2023’e
toplu kutlama
yapılmadan girdi

Rusya, Ukrayna’daki savaş ne-
deniyle şehir yönetimlerinin kara-
rıyla, 2023’e havai fişek gösterileri
ve sokaklarda toplu eğlence prog-
ramları olmadan girdi. Yüzölçümü
ile dünyanın en geniş ülkesi olan
Rusya’nın en doğusundaki Kam-
çatka ve en kuzeydoğu kesimindeki
Çukotka bölgeleri başkent Mosko-
va’dan 9 saat önce yeni yıla girdi.
Başkent Moskova’da günler önce-
sinden süslenen ve ışıklandırılan
cadde ve meydanlarda dolaşan halk,
restoranları ve eğlence mekanlarını
yılbaşı gelmeden doldurdu. Gün
içerisinde vatandaşlar 8 Ocak’a ka-
dar sürecek “Noel’de seyahat” isimli
festival nedeniyle şehrin 32 ala-
nında kültürel etkinliklere ilgi gös-
terdi. Akşam saatlerinden itibaren
tarihi Kızıl Meydan’da kurulan buz
pateni pistine sınırlı sayıda insan
alındı. Şehrin 19 alanında kurulan
buz pistlerinde vatandaşlar paten
kayarak vakit geçirdi. Başta Kızıl
Meydan civarı olmak üzere şehrin
çam ağacı dikilen ana meydanla-
rında ve parklarındaki eğlence yer-
lerinde toplanan insanlar yeni yıla
girmek için bekledi. Saatin gece
yarısını geçmesiyle sokaklardaki
insanlar kendi yaptıkları eğlence-
lerle 2023 yılını karşıladı.

Ukrayna’daki savaş nedeniyle
belediyenin aldığı karar gereği Mos-
kova’nın belirli alanlarında her yıl
yapılan havai fişek gösterisi ve kon-
ser gibi toplu eğlence programları
bu yıl yapılmadı. Moskova sakinleri
yaşadığı mahallelerde bulunan alan-
larda kendi havai fişek gösterilerini
organize etti. Yeni yıla giren va-
tandaşlar şehrin sokaklarında gezdi.
Parklarda ve meydanlarda aileler
çocuklarıyla vakit geçirdi. Ülkenin
diğer pek çok bölgesinde de şehir
yönetimleri havai fişek gösterisi
ve toplu eğlence programı düzen-
lemedi. Rusya genelinde yılbaşı ve
Noel kutlamaları nedeniyle 31 Ara-
lık-8 Ocak tarihleri resmi tatil
olarak ilan edilmişti. (AA)

Kurti, ülkesinde NATO askerinin artırılmasını istedi

Kurti, Alman Welt gazetesine yaptığı
açıklamada, Kosova’da NATO askerle-
rinin sayısının ve askeri teçhizatın ar-
tırılmasının, ülkesinde ve tüm Batı Bal-
kanlar’da güvenliği ve barışı iyileştire-
ceğini belirtti. Kosova’nın şu an savunma
harcamalarını ve asker sayısını artırdı-
ğını aktaran Kurti, “NATO Barış Gücü
KFOR’daki asker sayısının artırılması
savunma alanındaki çabalarımızı des-
tekleyecektir.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Albin Kurti, Kosova’nın kuze-
yinde 4 bölgedeki barikatların oluştu-
rulmasının, burada yüzleri maskeli ve
üniformalarında Wagner paralı askerler
ile “Gece Kurtları” (motorcular kulü-
bünün) amblemlerini taşıyan kişilerin
yer almasının ve Kosova sınırı boyunca

Sırp askerlerinin yoğunlaştırılmasının,
ilave NATO askerlerinin gerekliliğini
gösterdiğini kaydetti.

KOSOVA-SIRBİSTAN 
GERGİNLİĞİ
Eski Sırp polis memuru Dejan Pan-

tic’in, Kosova polisince gözaltına alın-
masının ardından Kosova ile Sırbistan
arasındaki tansiyon yükselmişti. Pan-
tic’in gözaltına alınmasına tepki gösteren
Kosovalı Sırplar, 10 Aralık’tan bu yana
sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda
nöbet tutuyordu. Pantic hakkındaki
tutukluluk kararının ev hapsine dön-
üştürülmesinden sonra Sırbistan Cum-
hurbaşkanı Aleksandar Vucic’in 29 Ara-
lık gecesi yaptığı çağrının ardından Ko-
sova’nın kuzeyindeki barikatların kal-
dırılmasına başlanmıştı. Avrupa Birliği
(AB), NATO ve ABD, Kosova’nın kuze-
yindeki gerginliğin azaltılması ve bari-
katların kaldırılması çağrısı yapmış;
Sırbistan, NATO’nun Kosova Barış Gü-
cüne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin

Kosova’nın kuzeyinde konuşlandırılması
için talepte bulunmuştu. Sırbistan,
2008’de tek taraflı bağımsızlığını ilan
eden Kosova’yı kendi toprağı olarak
görüyor. Belirli aralıklarla karşı karşıya
gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabulu-
culuğunda 2011’de başlatılan Belgrad-
Priştine Diyalog Süreci kapsamında iliş-
kilerin normalleşmesi ve nihayetinde
iki ülkenin birbirini tanıması için ortak
yol bulmaya çalışıyor.  

(AA)

Kosova Başbakanı Albin
Kurti, ülkesindeki NATO
askeri varlığının
artırılmasını talep etti.
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Dallas
Mavericks'in
yıldız oyuncusu
Luka Doncic
son 5 maçta 
3. kez 50 ve üstü
sayıya ulaştı,
NBA tarihinde
beş maçlık bir
seride 250 sayı,
50 ribaunt ve 
50 asist barajını
geçen ilk oldu.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Dal-
las Mavericks, Doncic'in 51 sayı, 6
ribaunt, 9 asistle oynadığı müca-
delede konuk olduğu San Antonio
Spurs'ü 126-125 yenerek üst üste
6, sezonun 21. galibiyetini aldı.
Doncic böylece, son 5 maçta 3. kez
50 ve üstü sayıya ulaştı. Sloven bas-
ketbolcu, NBA tarihinde beş maçlık
bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve
50 asist barajını geçen ilk oyuncu
oldu. Doncic, bu hafta New York
Knicks'i uzatmada 126-121 yendik-
leri karşılaşmada NBA tarihinde 60

sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle
"triple-double" yapan ilk oyuncu ol-
muştu. Spurs'te ise Keldon John-
son'ın 30 sayısı mağlubiyeti engel-
lemeye yetmedi.

BROOKLYN NETS'TEN 
ÜST ÜSTE 11. GALİBİYET
NBA Doğu Konferansı'nda Bro-

oklyn Nets, deplasmanda Charlotte
Hornets'ı 123-106 yendi. Brooklyn
Nets, Charlotte Hornets karşısında
galip gelerek üst üste 11, sezonun
24. galibiyetini aldı. Nets'te Kyrie
Irving 28, Kevin Durant ise 23 sa-

yıyla takımlarını galibiyete taşıdı.
Hornets'ta LaMelo Ball'un 23 ve
Mason Plumlee'nin 22 sayısı gali-
biyet için yeterli olmadı.

CEDİ OSMAN'DAN 12 SAYI
Milli oyuncu Cedi Osman'ın da

formasını giydiği Cleveland Cavali-
ers, deplasmanda Chicago Bulls'u
103-102 mağlup etti. Cleveland Ca-
valiers'ta Cedi Osman, 24 dakika
32 saniye süre aldı ve 12 sayı, 4 ri-
baunt, 2 asistlik performansla ga-
libiyete katkı verdi. Cavaliers'ta
Caris LeVert 23, Kevin Love ise 20

sayıyla oynadı. Chicago Bulls'ta ise
DeMar DeRozan'ın 21 sayısı mağ-
lubiyeti engellemeye yetmedi.

FURKAN'DAN 7 SAYI
Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın

formasını giydiği Philadelphia 76ers,
deplasmanda Oklahoma City un-
der'ı 115-96 mağlup etti. Furkan
Korkmaz, 25 dakika 11 saniye süre
aldığı maçta 7 sayı, 5 ribaunt, 1
asist, 2 top çalma, 1 blokla takı-
mının galibiyetine katkı verdi.
76ers'ta Joel Embiid 16 sayı, 13
ribaunt ve 10 asistle kariyerindeki

beşinci triple-double'ına
imza atarken Tobias Harris,
23 sayıyla maçın en
skorer oyuncusu
oldu. under
forması gi-
yen Josh
Giddey'nin
20 sayılık
performan-
sı galibiyet
için yeter-
li olmadı.

(AA)

Banaz: “Herkesin istemesi lazım”

Tarihinin en zor günlerini ya-
şayan ve TFF 2. Lig Beyaz
Grup’ta devreyi 18 puanla düş-
me hattında tamamlayan Bur-
saspor’da ana gündem kapalı
olan transfer tahtası… Ye-
şil-beyazlı kulübün başkanı
Ömer Furkan Banaz, TFF’den
Ulusal Kulüp Lisansı alıp
-3 puan cezasından kur-
tulduktan sonra,
transfer
tahtasını
a ç m a k
istedik-
l e r i n i
ancak
bunu
s a -

dece kendilerinin istemesinin yeterli ol-
madığını söyledi.

Başkan Ömer Furkan Banaz, yeşil-
beyazlı kulübün sorunlarını çözüme ka-
vuşturmak için bir sıralama yaptıklarını
belirterek şunları söyledi: “Öncelik sıra-
lamamızı; kulüp lisansı, filiz lisans ve
tahta şeklinde bir kronoloji oluşturmuş-
tuk. Aynı sıraya uygun bir şekilde hareket
etmek istiyoruz. Tahtayı açmayla alakalı
sıkıntılı bir sürecin içerisindeyiz. Çokça
dosya var bu konuyla alakalı. Kulüp
lisans sürecinden başlamak kaydıyla uğ-
raştığımız konular söz konusu. Orada
da öncelik sıralamamız kulüp lisans, filiz
lisans ve tahta şeklinde bir kronoloji
oluşturmuştuk. Aynı sıraya uygun bir
şekilde hareket ederek sorunu çözüme
kavuşturmayı hedefliyoruz.  Tahtayı

kesin açacağız diyemiyoruz. He-
deflerimiz arasında olan önce-

liklerden bir tanesi ama uy-
gun şartların oluşmasında
olabilecek bir durum. Ufak
rakamlardan bahsetmiyo-
ruz. Tek taraflı gayret edilip
yapılabilecek bir şey değil.
Herkesin istemesi lazım.
Sadece maddi kaynak sağ-

layacaklar açısından değil
alacaklılar açısından da aynı

şey geçerli. Karşılıklı
anlaşmaya vara-

bilirsek başara-
bileceğimiz bir

durum bu”
dedi.

Kendilerini zor bir sürecin
beklediğini belirten Başkan
Ömer Furkan Banaz,
“Tahtayı kesin açacağız
diyemiyoruz. Hedeflerimiz
arasında olan önceliklerden
bir tanesi ama uygun
şartların oluşmasında
olabilecek bir durum. Ufak
rakamlardan
bahsetmiyoruz. Tek taraflı
gayret edilip yapılabilecek
bir şey değil. Herkesin
istemesi lazım.” dedi. 

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Bursaspor, geride bırakılan 2022 yılında tam
dört farklı teknik adamla çalıştı. Yeşil-

beyazlılar, Tamer Tuna, Mustafa Er, Tahsin Tam
ve İsmail Ertekin yönetiminde maçlara çıktı.

Bursaspor, 2022 yılında tam
dört farklı teknik adamla çalıştı.
Zor bir yıl geçiren yeşil-beyazlı
takım, Tamer Tuna ile girdiği
yeni yıla Mustafa Er’le devam
etti. Bursaspor’un bir alt lige
düşmesiyle birlikte ise göreve
Tahsin Tam geldi. TFF 2. Lig’de

beklenen performansı göste-
remeyen Tahsin Tam ise 11 haf-
ta sonra yerini tecrübeli teknik
adam İsmail Ertekin’e bıraktı.
64 yaşındaki teknik adam şu
anda yeşil-beyazlı takımın ba-
şında galibiyet kovalıyor.

(İHA)

LaLiga'nın 15. haftasında
oynanan derbide Barcelona ile
Espanyol, Camp Nou'da karşı-
laştı. Marcos Alonso'nun 7. da-
kikada kaydettiği golle durumu
1-0 yapan Barcelona, ilk yarıyı
bu skorla önde bitirdi. Ko-
nuk ekip, rakibine 73.
dakikada Joselu'nun
penaltıdan at-
tığı golle cevap
verdi ve müca-
dele 1-1 eşitlikle sona erdi. İki
takım da maçı 10 kişi tamamladı.
Barcelona'da Jordi Alba 78. da-
kikada, Espanyol'da Vinicius
Souza 80. dakikada ikinci sarıdan
kırmızı kart gördü. Beş maçlık
galibiyet serisi sona eren ve 38
puana yükselen Barcelona, Real
Madrid ile puanını eşitleyerek
averajla liderliğe yükseldi. Gali-

bi-
y e t
has-
reti 6
maça
ç ı k a n
Espanyol
ise 13 puanda
kaldı. Öte yandan
karşılaşma öncesi haya-
tını kaybeden Brezilyalı ef-
sane futbolcu Pele için bir daki-
kalık saygı duruşu yapıldı. (AA)

İspanya 1. Futbol
Ligi'nde (LaLiga)

Barcelona, sahasında
Espanyol ile 1-1
berabere kaldı.
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ZİYARETÇİLERİNİ ‘OSMANLI’
YOLCULUĞUNA ÇIKARIYOR 

II. Bayezid 
Külliyesi

Osmanlı'ya yüzyıla
yakın payitahtlık yapmış

Edirne'de bulunan II.
Bayezid Külliyesi,

"yaşayan müze"
konseptiyle

ziyaretçilerine o
dönemin eğitim, sağlık

ve sosyal yaşamından
izler yansıtıyor.

Sultan II. Bayezid tarafından
1488'de yaptırılan, tıbbiye, şifahane
ve imarethane olarak kullanılan külliye,
günümüzde Trakya Üniversitesi (TÜ)
bünyesinde "Sağlık Müzesi" ve "İmaret
Müzesi" olarak hizmet veriyor. "Yaşa-
yan müze" konseptinin uygulandığı
külliyedeki Sağlık Müzesi'nde Osman-
lı'nın tıp eğitimi ve sağlık alanında
yapılan çalışmaları anlatılıyor. Akıl
hastalarının su, müzik sesi, koku ve
uğraş ile tedavi edildiği Darüşşifa bö-
lümü, Osmanlı tıbbının bu alandaki
öncü çalışmalarını yansıtıyor. Kül-
liyedeki tıp medresesi bölü-
münde öğrencilerin sosyal ya-
şamı ve verilen eğitim can-
landırılıyor.

SOSYAL 
YARDIMLAŞMA VE 
DAYANIŞMA 
ANLATILIYOR
Külliyenin mutfak bölümün-

de kurulu İmaret Müzesi'nde,
Osmanlı dönemindeki sosyal da-
yanışma ve yardımlaşma anlatı-
lıyor. İmaret geleneğinin can-
landırıldığı müzede, bal
mumu heykeller ve
eski mutfak gereçle-
riyle ziyaretçiler Os-
manlının mutfak kül-
türünü gör-
m e

fırsatı buluyor. Müzede haftanın belli
günlerinde hayırseverlerin destekleriyle
ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek de
dağıtılıyor.

OSMANLI DÖNEMİNDE 
TOPLUM İHTİYAÇLARINA 
CEVAP VEREN KURUM
Sağlık Müzesi ve İmaret Müzesi

Müdürü TÜ Öğretim Görevlisi Ruhi
Pehlivancık, AA muhabirine, 15.
yüzyılın sonlarına doğru inşa edi-
len külliyenin Osmanlı toplumu-
nun eğitim, sağlık, konaklama ve

yeme içme ihtiyacına cevap ve-
ren bir yapıda olduğunu söy-
ledi. Zaman içinde eskiyen
tarihi yapının 1984 yılında

Trakya Üniversitesine
tahsis edilmesiyle ye-

niden hayat buldu-
ğunu anlatan

Pe h l i -
van-

cık,

"Eğitim faaliyetlerinin ardından 1997
yılında ilk olarak Darüşşifa bölümünde
'yaşayan müze' konseptiyle ilk müze-
cilik faaliyetleri başlatıldı. 2008 yılında

medrese birimi, 2020 yılında da
imaret birimleri düzenlenerek
ziyarete açıldı." dedi. Pehli-
vancık, külliyenin her yönüyle

yerli ve yabancı ziyaretçilerin
ilgisini çektiğini ifade etti.
Sağlık Müzesi ve İmaret Mü-
zesi'nin yanı sıra külliyede

yer alan Şerbet Evi'nde ge-
leneksel tariflerle hazır-

lanan Osmanlı şerbet-
lerinin ziyaretçilerin be-
ğenisine sunulduğunu

belirten Pehlivancık, külliyeyi
gezenlerin ta-
rihi yapıyı en

güzel şekil-
de hisset-

tiklerini dile getirdi.
Yaşayan müze konseptiyle dizayn

edilen külliyenin Osmanlı'nın insana
bakış açısını anlamaya yardımcı oldu-
ğunu vurgulayan Pehlivancık, şunları
kaydetti: "Osmanlı'daki külliyeler, o
dönemin günlük yaşamlarını, kültür-
lerini ve vizyonlarını anlamak açısından
bize çok önemli ipuçları sunuyor.

Burası bir şifa külliyesi
dolayısıyla Darüşşi-
f a ' n ı n
m e r -

kezde olduğu temel fonksiyonu sağlık
hizmetlerine yoğunlaşmış bir külliye.
Burada bir tıp medresesi var, 40 yatak
kapasiteli, Darüşşifa'da çalışacak he-
kimleri yetiştirmek adına. Caminin
iki yakasında tabhaneler (Osmanlı kül-
liyelerindeki dinlenme yeri) var. O dö-
nemde 3 güne kadar ücretsiz olarak
misafirlerin konaklamasına imkan sağ-
lanan yerler burası. Onun haricinde
her gün 250-300 kişiye yemek veren
bir imaretten bahsediyoruz. Dolayısıyla
burada hem sağlık hem de sosyal hiz-
metler tüm Osmanlı halkına eşit bir
şekilde dağıtılıyordu. Bu külliye üze-
rinden o dönemde Osmanlı'nın va-
tandaşlarına nasıl yaklaştığını görmek
mümkün. Bu külliyeye geldiğinizde o
dönemin şartlarını görmenin yanı sıra
Osmanlı yaşamına dair bir bakış açısını
görebilirsiniz."

ZİYARETÇİ SAYISI SALGIN 
ÖNCESİ DÖNEME DÖNDÜ
Pehlivancık, salgın nedeniyle

son 2 yılda düşen ziyaretçi sayısının
artmaya başladığını ifade etti. Kül-
liyenin kentin en çok ziyaretçi çe-
ken yerlerinden olduğunu dile ge-

tiren Pehlivancık, "Geçen yıl 60
bine yakın ziyaretçimiz vardı.

Bu yıl 120 bine yakın bir zi-
yaretçimiz oldu. Bu sayının
önümüzdeki yıl daha da ar-
tacağını öngörüyoruz." diye

konuştu. (AA)

Doğal güzellikleri ve zengin bitki örtüsüyle
dikkati çeken bölge, ziyaretçilerine doğa ile
iç içe tatil imkanı sunuyor. Turistik pansi-
yonları ve yöresel yemekleriyle de dikkati
çeken Doğu Karadeniz, bugünlerde özel-
likle karla kaplı dağlarıyla misafirlerine
ev sahipliği yapıyor. Yerli ve yabancı
turistlerin her mevsim tatil güzer-
gahları arasında yer alan bölge, zi-
yaretçilerine çok sayıda alternatifi
bir arada sunuyor. Bölgedeki turizm
tesislerinde hareketlilik yaşanıyor.
Bu kapsamda Trabzon'un Çaykara
ilçesindeki Uzungöl ve Rize'nin
Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder
Yaylası başta olmak üzere böl-
gedeki turizm tesisleri yeni

yıla girerken misafirlerine
etkinliklerle dolu tatil
imkanı sunuyor. Karın

ardından beyaza bürünen 1350 rakımlı Ayder Yayla-
sı'ndaki işletmelerde doluluk yüzde 60'ın üzerine
çıktı.

Bölgedeki tesisleri tercih eden turistler tatilde
Karadeniz'in eşsiz doğasının tadını çıkaracak.

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu
Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine, Doğu Ka-
radeniz'in turizm sezonuna güzel giriş yaptığını söy-
ledi. Bölgenin yaz turizm sezonu dışında her yıl
olduğu gibi özel günlerde de tercih edildiğini belirten
Kantarcı, bu kapsamda Uzungöl ve Ayder'in yanı sıra

bölgedeki yöre mimarisi ve doğa ile iç içe otellerin
en çok tercih edilen turizm destinasyonları arasında
yer aldığını vurguladı. 

"ZİYARETÇİLER KARIN 
KEYFİNİ ÇIKARABİLECEK"
Karın ardından Ayder'in görülmeye değer

olduğuna işaret eden Fatih Kızıltan, "Ayder
her zaman tercih edilen bir bölge ama yağan
kar ile ziyaretçiler karın keyfini çıkarabilecek.’’
diye konuştu. Yerli ve yabancı misafirlerden
talep olduğuna değinen Kasım Ekşi, "Bölgeden
ve Türkiye'nin bir çok noktasından talep var.
Özellikle yurt dışından Arap turistlerin
yoğun ilgisi var. Her geçen gün artan talep
ile karşı karşıyayız. Turizmin her geçen
gün hareketlendiğini görmek bizleri se-
vindiriyor." diye konuştu. (AA)

Türkiye'nin önemli turizm
merkezlerinden Doğu
Karadeniz'deki turizm tesisleri
tatillerde misafirlerini
ağırlamaya hazır.


