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Büyükşehir Belediyesi, beklenen kar yağışı
öncesi şehir merkezi ve tüm ilçelerde kara
kışa karşı tedbirlerini aldı. Bursa genelinde
283 araç ve toplam 834 personelle ‘ilk kar ta-
nesinin düşmesiyle’ mücadele başlayacak ve
sorunsuz ulaşım için çalışmalar 24 saat ke-
sintisiz sürecek. Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım
Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılacak
ve Park ve Bahçeler, Şehir Estetiği ve İtfaiye
Şube müdürlüklerinin destek vereceği karla
mücadele çalışmaları için tüm tedbirlerini
aldı. n 8. sayfada

Mudanya ile Gemlik arasını 20 dakikaya düşürecek
sahil yolu tamamlanıyor. AK Parti Bursa Mil-
letvekili Mustafa Esgin, Mudanya-Gemlik Sahil
Yolu’nun tamamının 2023 yılı içinde bitirile-
ceğini müjdeledi. AK Parti Bursa Milletvekili
Mustafa Esgin, Gemlik ve Mudanyalıların değil
tüm Bursalıların yakından takip ettiği Mu-
danya-Gemlik Sahil Yolu’nun son durumunu
yerinde inceledi.    n 4. sayfada

Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahallesi’ndeki
160 dönümlük alana kazandıracağı Yıldırım
Lojistik Merkezi ile hem ekonomiye değer ka-
tacak hem de ilçenin elektrik ihtiyacını karşı-
layacak. Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahal-
lesi’ndeki 160 dönümlük alanı, dev e-ticaret
markalarının depolarının bulunacağı lojistik
üs haline getiriyor. Yıldırım’a ve şehir ekono-
misine önemli katkıları olacak Yıldırım Lojistik
Merkezi’nin bünyesinde 95 bağımsız alan bu-
lunuyor. n4. sayfada

Yıldırım Lojistik 
Merkezi’nde yol yarılandı

Bursa Ticaret ve
Sanayi Odasının
(BTSO) iş dünyasına
yönelik eğitim ve ge-
lişim platformu olan
BTSO Akademi pro-
jesi çerçevesinde, ‘Gayrimenkul Hukuku’ eğitimi
düzenledi. Gayrimenkul Hukuku Derneği Ku-
rucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz’ın katılımıyla
gerçekleştirilen eğitime, Bursa iş dünyası yoğun
ilgi gösterdi. n 5. sayfada
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Esgin’den Mudanya ve
Gemlik’e müjdeli haber

n Haberi 6’da

“İsveç’in 
NATO üyeliğine
evet dememiz 
mümkün değil”

Barış Manço
2 Ocak 1943 - 1 Şubat 1999

Yaz dostum yoksul görsen 
besle kaymak bal ile.
Yaz dostum garipleri giydir ipek şal ile
Yaz dostum öksüz görsen 
sar kanadın kolunu.
Yaz dostum kimse göçmez 
bu dünyadan mal ile.

Demirtaş Organize Sanayi
Bölgesi’nde faaliyet gösteren
Barutçu Tekstil Fabrikası’nın
önünde sendikaya üye
oldukları için işten çıkarılan 
9 kadının eylemi sürerken,
pazartesi günü eylem
yapılan alanda akıl almaz
bir olay yaşandı. Buraya
getirilen bir kamyonetin
kasasına gizlenen ve
kapakları açık bırakılan
amonyak tanklarından
çıkan koku ve kimyasal
salınım, 11 kişinin
zehirlenmesine yol açtı. 

Türkiye için
hayalleri
yok!

Alpaslan
YILDIZ

4’TE

Barutçu Tekstil’de akıl almaz olay:

Barutçu Tekstil’de sendikaya
üye olduktan 3 gün sonra işlerine
son verilen 9 kadın 107 gündür
fabrikanın önünde direniş eylemi
yapıyor. Kadınların direnişi devam
ederken pazartesi günü akıllara
durgunluk veren bir ola yaşandı.
Her gün 12.00-16.00 arasında fab-
rikanın önünde eylemlerini sürdü-

ren kadınlar pazartesi günü gel-
diklerinde keskin bir kokunun ol-
duğunu fark ettiler. 

Kadınlar bunun önce giderler-
den kaynaklı olacağını düşünerek
eylemlerine devam etti.Bu sırada
sendikacılar alana geldiklerinde bu
durumun normal olmadığıın ve ko-
kunun çok keskin olduğunu fark
etti. Tam bu sırada eylemin yapıldığı
alanda bir kamyonet parkettiğini
görünce sendika yöneticileri kam-
yonetin kasasına çıkarak ne lodu-
ğuna baktı. Sendikacılar gördük-
lerine inanamadı. 3 tonluk amonyak
tankları ağzı açık ama gizlenmiş
olarak oradaydu. 

Direniş yapan işçileri zehirlemek mi istediler?

n Haberin devamı 8. sayfada

Çavuşoğlu:
“Açık hesap 
14 Mayısta sandıkta
görülecek”

Bahçeli: 

n Haberi 6’da

BTSO’da ‘Gayrimenkul 
Hukuku’ eğitimine büyük ilgi

Büyükşehir’de kar 
hazırlıkları tamam

Millî Eğitim Bakanlığı tara-
fından taşımalı öğrencilere yönelik
sağlanan ücretsiz yemek uygula-
masının çerçevesi genişletildi. Üc-
retsiz yemek uygulamasında
2022-2023 eğitim öğretim yılının
ikinci döneminden itibaren ana-
okulu ve ana sınıfındaki tüm öğ-
rencilerede ücretsiz yemek hizmeti
sağlanacak. Bu sayede 81 ilde üc-
retsiz yemek hizmetinden yarar-
lanan öğrenci sayısı 1,8 milyondan

5 milyona yükselecek. Bursa’da
taşımalı eğitimde ücretsiz yemek
hizmetinden yararlanan öğren-
cilerle birlikte okul öncesinde eği-
tim gören 40 bin 645 öğrenci de
6 Şubat’tan itibaren ücretsiz ye-
mek hizmetinden yararlanacak.
Bursa’da toplam 70 bin öğrenci
ücretsiz yemek yiyecek. 

“MESLEK LİSELİ 
ÖĞRENCİLERİMİZ 
BU KEZ KARDEŞLERİ İÇİN 
ÜRETECEKLER”
Bursa İl Millî Eğitim Müdürü

Serkan Gür, “Millî Eğitim Bakan-
lığımızın liderliğinde, öğrencile-
rimizin eğitime erişimini artırmak
ve öğrencilerimizin eğitim öğre-
timlerini en iyi şartlarda sürdü-
rebilmelerini sağlamak için çalış-

malarımızı tüm hızıyla yürütü-
yoruz. Yarınlarımızın ümidi ev-
latlarımızı; vatanını ve milletini
seven, aklın ve ilimin ışığında
millî ve manevi değerlerine sa-
hip çıkan fertler olarak
yetiştirmek üzere öz-
veri ile çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Ül-
kemizin evlatlarına
eğitim alanında hiz-
met eden bizler,
‘Türkiye Yüzyılı Eği-
timin Yüzyılı Olacak’
bilinciyle çalışmaları-
mızı sürdürmeye devam
edeceğiz” dedi. 

Şehirde taşımalı eğitim alan
30 bine yakın öğrencinin ücretsiz
yemek hizmetinden yararlandığını
belirten Gür, “Bakanlığımızca üc-

retsiz yemek uygulamasının çer-
çevesi genişletilerek anaokulu ve
ana sınıfındaki tüm öğrencilerimiz
de bu dâhil edildi. İkinci dönemin
başlayacağı 6 Şubat tarihinden
itibaren okul öncesi eğitim gören
öğrencilerimize de ücretsiz yemek
imkânı sağlayacağız. Bursa’da top-
lam 70 bin öğrencimiz ücretsiz
yemek hizmetinden yararlanacak.
Öğrencilerimizin faydalanacağı
ücretsiz yemek uygulamasında
meslek liselerimiz de bu süreçte
görev alacaklar. Okullarımızda
döner sermaye çerçevesinde öğ-
rencilerimiz tarafından hazırlanan
yemekler, beslenme desteği olarak
öğrencilerimize ücretsiz sunula-

cak. Meslek liseli öğrencile-
rimiz bu kez okul ön-

cesinde eğitim gören
kardeşleri için üre-

tecekler. Eğitim
içi bu dayanışma
ve iş birliği biz-
leri de ziyadesiy-
le memnun et-

mektedir. Öğren-
cilerimize ücretsiz

yemek imkânının sağ-
lanması noktasında başta

Millî Eğitim Bakanımız Mahmut
Özer olmak üzere emeği geçenlere
öğrencilerim adına şükranlarımı
sunuyorum” dedi. (İHA)

Türkiye genelinde
2022-2023 eğitim
öğretim yılının ikinci
döneminden itibaren
anaokulu ve ana
sınıfında eğitim gören
tüm öğrencilere
ücretsiz yemek
hizmeti sağlanacak.
Bu hizmetten Bursa’da 
70 bin öğrenci
faydalanırken, bu sayı
Türkiye genelinde 
5 milyonu bulacak.

Bursa’da 70 bin öğrenciye 

ÜCRETSİZ YEMEK

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü
Serkan Gür
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Yılın vatandaşı öğretmenler oldu

Yaptıkları işler ve sosyal sorumluluk
hareketleriyle kamuoyuna yansıyarak
örnek teşkil eden vatandaşların takdir
edilmesi ve gönüllülük bilincinin özen-
dirilmesi amacıyla Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin 2020’nin son aylarında
başlattığı ‘ayın vatandaşı’ uygulaması,
çığ gibi büyüyor. 2022 yılında da 30
kişi veya topluluk, örnek davranışlarıyla
‘ayın vatandaşı’ seçilmiş ve teşekkür
belgelerini her ay Büyükşehir Belediye
Meclis toplantılarında almıştı. Yıl bo-
yunca belirlenen ayın vatandaşlarından
halk oylamasıyla belirlenen ‘yılın va-
tandaşı’ uygulamasıyla 2022’nin yılın
vatandaşı da belirlendi. Büyükşehir Be-
lediyesi’nin sosyal medya hesapları üze-
rinden yapılan ve üç haftada yaklaşık
185 bin erişimle 50 bin kişinin oy kul-
landığı seçimde, Hürriyet Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri
‘yılın vatandaşı’ seçildi. ABD merkezli
‘İklim Eylem Planı Projesi’ çerçevesinde
yaptıkları faaliyetlerle uluslararası ge-
çerliliği olan ve yaklaşık 13 bin okuldan
arasından 250 kuruma verilen mü-

kemmellik ödülüne layık görülen öğ-
retmenler, hem Bursa’nın gururu hem
de yılın vatandaşı oldu.

İYİLİK ELÇİLERİ
Yılın Vatandaşının açıklandığı törene

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali-
nur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Ser-
kan Gür ve Bursa Keent Konseyi Baş-
kanı Şevket Orhan ile ayın vatandaşları
katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, yaptıkları iyilik hareket-
leriyle örnek oluşturan tüm kişi ve
gruplara teşekkür etti. İki yıl önce baş-
lattıkları ayın vatandaşı uygulamasının
adeta kartopu misali büyüdüğünü ifade
eden Başkan Aktaş, “Bu ülkeye, bu
şehre değer katmak, bir canlının, bir
insanın hayatına dokunmak çok değerli.
Hele bunu tamamen gönüllü olarak,
karşılık beklemeksizin yapmak çok kıy-
metli. Bu nedenle halk oylaması ile
yılın vatandaşı seçilen öğretmenlerimizi
gönülden kutluyorum. Yaptıkları dav-
ranışlarla hayatlara, gönüllere dokunan
tüm iyilik elçilerimize teşekkür ediyo-
rum” dedi. Bursa’da 2022 yılının ‘yılın
vatandaşı’ seçilen Hürriyet Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri,
kristal plaketlerini Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı.
Ayın vatandaşı seçilen herkes, eşleriyle
birlikte teleferikle Uludağ’a çıkış bileti
ve BURFAŞ tesislerinde yemekle ödül-
lendirildi. Bu arada, yılın vatandaşı uy-
gulamasının ikincisi Sorgun Köyü Der-
neği ve üçüncü de Dr. Hüsamettin Ol-
gun oldu. (İHA)

Büyükşehir Belediyesi
tarafından 2022 yılında
yaptıkları örnek davranışlarla
ayın vatandaşı seçilenler
arasından halk oylamasıyla
yapılan seçimde, Hürriyet
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi öğretmenleri ‘yılın
vatandaşı’ seçildi.

Minikle önce ritim tuttu
sonra drama eğitimi aldı

Nilüfer Belediyesi, yarıyıl tatili
boyunca düzenlediği sanat etkinlikleri
ve atölyelerle öğrenmeyi, keyifli hale
getiriyor. 21 Ocak’ta film gösterimiyle
başlayıp, müze gezisi, sanat ve kod-
lama atölyeleriyle devam eden etkinlik
dizisinde sıra, ritim ve drama atöl-
yesindeydi. Yüzüncüyıl Eğitim ve Sa-
nat Merkezi’nde Nilüfer Belediyesi
Ritim Eğitmeni Akın Togay eşliğinde
gerçekleşen ritim atölyesine katılan
çocuklar, ilk olarak conga, bongo,
djembe, marakas, cowbell, guiro, ago-
go bell, vibra ton gibi farklı ülkelere
ait vurmalı çalgıları yakından görerek,
temel bilgi sahibi oldu. Bu enstrü-
manların çıkardığı sesleri ve kulla-

nımını da öğrenen çocuklar, ardından
ritim aşamasına geçti. Eğitmen Akın
Togay’ın yönlendirmesiyle enstrü-
manları kullanarak hareketli ritimler
tutan çocuklar, atölyenin son bölü-
münde de şarkılara ritim uyarladı.
Çocuklar, günün ikinci etkinliğinde
de drama eğitimi aldı. Nilüfer Bele-
diyesi Drama Eğitmeni Sevil Şahin
Hakverdi eşliğinde gerçekleşen eği-
timde iletişim, empati, dinleme ve
anlama kavramlarını oyunlar oyna-
yarak pekiştiren çocuklar, ekip ça-
lışmasının önemini de kavradı. Eğ-
lenceli olduğu kadar öğretici geçen
atölyeler sayesinde çocuklar, bir tatil
gününü daha verimli bir şekilde ge-
çirmiş oldu. Nilüfer Belediyesi’nin
düzenlediği atölye ve etkinlikler, 3
Şubat tarihine kadar devam edecek.

(İHA)

Nilüfer Belediyesi’nin yarıyıl
tatili etkinlikleri çerçevesinde
düzenlediği ritim atölyesine
katılan çocuklar çeşitli
enstrümanlarla ritim tutarken,
drama atölyesinde de iletişim
ve empati kavramlarını oyun
oynayarak pekiştirdi.

“Buğday Tanesi” filmi Bursa’da ilgiyle izlendi

AK Parti İstanbul Milletvekili Ser-
kan Bayram’ın hayatını konu alan
“Buğday Tanesi” adlı film gösterimi,
Bursa Büyükşehir Belediyesinin kat-

kılarıyla Bursa Tayyare Kültür Mer-
kezi’nde izleyiciyle buluştu. Filme,
AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan
Bayram, AK Parti Bursa milletvekilleri
Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş katıldı. Film gösteriminin ar-
dından Büyükşehir Belediye Başkanı
ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ser-
kan Bayram’ın konuşmalarının ar-
dından gösterim sona erdi. (İHA)

AK Parti İstanbul Milletvekili
Serkan Bayram’ın hayatını
konu alan “Buğday Tanesi”
filmi Bursa’da büyük bir
ilgiyle izlendi.

Çocuklar tatilin
keyfini çıkardı

Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından yarıyıl tatiline özel dü-
zenlenen etkinlikte çocuklar atölye
çalışmalarıyla yeteneklerini geliş-
tirdi, Rafadan Tayfa gösterisiyle
tatilin keyfini çıkardı.

Bursa’da Ana Kucağı Okul Ön-
cesi Eğitim Merkezleri başta olmak
üzere eğitime değer katan yatı-
rımları hayata geçiren Büyükşehir
Belediyesi, çocukları yarıyıl tatilinde
de yalnız bırakmadı. Çocuk Sanat
Etkinlikleri çerçevesinde Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi, atölye
çalışmaları, spor etkinlikleri ve
Rafadan Tayfa gösterisiyle çocuk-
ların akınına uğradı. Resim atöl-
yesinde yeteneklerini pekiştiren
çocuklar, mini golf ve okçuluk spo-
ruyla tanışma imkanı buldu. Et-
kinliklerin sonunda sahne alan
Rafadan Tayfa gösterisiyle adeta
çılgınlar gibi eğlendi. Gösterinin
tüm şarkılarına hep bir ağızdan
eşlik eden çocuklar, gönüllerince
eğlendi. Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş da çocukları
bu eğlenceli günde yalnız bırak-
madı. Çocuklarla birlikte bir süre
Rafadan Tayfa gösterisini izleyen
Başkan Aktaş, çocuklar resim çizdi,
mini golf oynadı. Tüm çocuklara
güzel bir ikinci yarıyıl dileyen Baş-
kan Aktaş, “İnşallah ikinci yarıyıl
da karneler bol takdirli teşekkürlü
olur” sözleriyle iyi dileklerini iletti.
(İHA)

Tuğba Yurt
Bursa’da
konser verdi

Şarkıcı Tuğba Yurt Bursa’da
konser verdi. Teyyare Kültür Mer-
kezi’ndeki konser öncesinde salon
önünde uzun kuyruklar oluştu.
Şarkıcı Yurt, Bursalı müzikseverler
için kendi albümünden ve ünlü
isimlerin sevilen şarkılarından olu-
şan geniş bir repertuvara yer verdi.
Gecede ünlü şarkıcı, “Onursuz
Aşk”, “Malum”, “Kum Gibi” ve
“Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” gibi
şarkıları hayranlarıyla birlikte ses-
lendirdi. Konserin sonunda Tuğba
Yurt ve orkestrası müzikseverler
tarafından uzun süre alkışlandı.

(AA)

Guiness’e giren
“Şen Makas”
Bursa seyircisiyle
buluşacak

Amerikan tiyatro tarihinin “En
Uzun Süreli Oynanan Oyunu” ola-
rak Guinness Rekorlar Kitabı’na
geçen “Şen Makas”, 2 Şubat Per-
şembe günü Bursa seyircisiyle bu-
luşacak. Oyunun biletleri Bileti-
nial’da satışa sunuldu.

Guinness Rekorlar Kitabı’na
geçen “Şen Makas” tiyatro oyunu,
2 Şubat’ta Bursa’daki tiyatro se-
verlerle buluşuyor. Amerikan ti-
yatrosunun “En Uzun Süreli Oy-
nanan Oyunu” olarak Guiness Re-
korlar Kitabı’na geçen Şen Makas’ın
Nedim Saban tarafından yepyeni
bir yorumla sahneye taşınan uyar-
laması, Bursa Akademik Borsalar
Birliği’nde sahnelenecek. Seyirciyi
aktif olarak oyuna dahil eden in-
teraktif komedi oyunu Şen Ma-
kas’ın biletleri, Türkiye’nin lider
online etkinlik biletleme şirketi
Biletinial üzerinden satın alınabi-
liyor. (İHA)

Annesiyle Yıldırım Belediyesi Naim
Süleymanoğlu Spor Kompleksi'ndeki
halter salonuna her gün gelen Mert
Bilgin, bir süre sonra spor yapan ağabey
ve ablalarını taklit etmeye başladı. An-
trenör annesinin sporculara verdiği di-
rektifleri ve öğrettiği teknikleri dikkatle
izleyen Mert, bir süre sonra kendisi de
halter kaldırmak istedi. Halterdeki ha-
reketlerle eğlenceleri anlar yaşayan Mert,
sporcuların da neşe kaynağı oldu.

PASPAS SOPASI HALTERİ OLDU
Ağırlık kaldırmasın diye paspas sopası

ve plastiklerden kendisine özel yapılan
halterle kaldırış yapan minik Mert, hem
eğlenceli hem de hırslı halleriyle dikkati
çekiyor. Çevresine verdiği enerjiyle ken-
disinden büyük sporcular için de moti-

vasyon kaynağı olan Mert, oyun alanına
çevirdiği halter salonunda canı sıkıldıkça
halter kaldırıyor. Türk sporunun efsa-
nelerinden Naim Süleymanoğlu'nun
adını taşıyan tesiste serbestçe dolaşan
ve sporcularla iletişim halinde olan küçük
Mert'in altındaki bezle yaptığı kaldırışlar
ve sonrasında yaşadığı sevinç herkesi
eğlendiriyor. Dikkati sayesinde teknikleri
büyük beceriyle uygulayan Mert, halter
sporunda geleceğin efsanelerinden ol-
maya şimdiden aday olduğunu gösteriyor.
Ablası 8 yaşındaki Zeynep Hira da Mert
gibi halterde kendini geliştirmeye çalı-
şıyor.

ANNESİNİN İŞİ, 
ÇOCUKLARININ 
EĞLENCESİ OLDU
Eski milli halterci ve antrenör anne

Ümmühan Uçar Bilgin, AA muhabirine,
8 yaşındaki kızı ve 2 yaşındaki oğluyla
her gün işe gidip geldiğini söyledi. Ço-
cuklarının sporla iç içe olmasının hem
gelişimlerine hem de sosyal yaşamlarına
katkı sağladığını belirten Bilgin, çalışan
bir anne olarak da çocuklarıyla ilgilen-
menin zor olduğunu aktardı. Anne ve
babasının milli sporcu olmasının çocukları
da şimdiden etkilediğini vurgulayan Bil-
gin, "Sekiz yaşında kızım, iki yaşında
oğlum var. Onlarla birlikte iş yerine gelip
gidiyorum. Onlar da halter sporunu çok
seviyorlar. Kızım zaten küçük yaşta baş-

ladı, sıçramayla, kendine uygun ağırlık-
larla. O şekilde ağabeylerinden, ablala-
rından gördüğü tekniklerle devam etti."
diye konuştu. Çocuklarının halter sev-
gisinden bahseden Bilgin, şunları kay-
detti: "Mert de anne karnındayken haltere
gelip gitti aslında. Doğduğu günden beri
o da halterde, o da kendine uygun ağır-
lıklarla temizlik paspası sopalarıyla ağa-
beylerinden, ablalarından gördüğü şekilde
halter kaldırmaya başladı. Halteri de çok
seviyor, evde bile sürekli paspas sopasıyla
halter kaldırır Mert. Bu şekilde ben de
çalışan bir anne olduğum için onlar da
yanımda gelip gidiyorlar, birlikte çalışı-
yoruz." Küçük yaşta bir çocuğun annesiyle
iş yerine gidip gelmesinin zorluklarının
altını çizen Bilgin, şöyle devam etti: "Ço-
cuklarım da bana ve haltere uyum sağladı.
Buradaki abla ve ağabeylerine uyum sağ-
ladılar. Hatta benim Mert'i gördüklerinde
büyükleri imreniyor, 'o kaldırıyorsa biz
nasıl kaldıramayız' diye. Yani 2 yaşında
olmasına rağmen büyüklerine örnek olu-
yor. Umarım benim de çocuklarım hem
babası, hem annesi, hem de ismini dün-
yaya duyurmuş Naim Süleymanoğlu gibi
büyük bir sporcu olurlar, iyi yerlere ge-
lirler. Zeynep ve Mert zaten bizim öğ-
retmememize rağmen kendileri uygu-
ladılar teknikleri, gördüklerini. Mesela
ben hiçbir zaman onlara 'şöyle yap, böyle
yap' demedim. Zaten Mert'e neyi öğre-
tebiliriz ki şu anda? Kendi gördüğünce

yapıyor çocuk. Kendim de halter branşını
yaptığım için mesela kendi çocuklarıma
baktığım zaman eğer disiplinli bir şekilde
ve spor hayatlarını devam ettirirlerse
neden bir Naim Süleymanoğlu, bir Halil
Mutlu, Nurcan Taylan, bir Erol Bilgin,
bir Ümmühan Uçar Bilgin olmasınlar
diye düşünüyorum."

ABLA VE AĞABEYLERİ DE 
MERT İLE ÇALIŞMANIN 
MUTLULUĞUNU YAŞIYOR
Halter sporuna yeni başlayan Dilara

Coşkun, salonda Mert ile çalışmanın
onları mutlu ettiğini söyledi. Haltere
başlayalı 6 ay olmasına rağmen Bursa
birinciliği bulunduğunu ve motivasyo-
nunda Mert'in de rolü olduğunu aktaran
Dilara, şöyle konuştu: "Salonu çok güzeldi.
Bir de Mert'i gördüm. İki yaşındaki çocuk
halteri kaldırıyordu. Ben daha çok he-
yecanlandım 'denesem mi, yapsam mı'
diye. Biz ne yaparsak Mert de aynısını
yapıyordu. O daha çok güzeldi. İki ya-
şındaki çocuğun yapması mucize gibi
bir şey, bu çocuk yapıyorsa ben niye ya-
pamayayım? Başladıktan sonra çok güzel
devam etmeye başladım haltere. Her
gün gelmeye başladım. Antrenör olmayı
düşünüyorum. O da benim için çok güzel
bir şey olacak. Mert'i de çok seviyorum.
Mert her şeyden daha çok ilgimi çekti
bu sporda."

(AA)

Bursa'da eski milli
halterciler Ümmühan
Uçar Bilgin ve Erol
Bilgin'in 2 yaşındaki
çocukları Mert, antrenör
annesiyle geldiği
salonda altındaki beziyle
paspas sopasından
halterini kaldırıyor.
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Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

4/0

5/2

2/-1

7/4
6/3

7/2

7/-2

8/3

9/0

7/-2

İmsak
Güneş
Öğle

İkindi
Akşam

Yatsı

06:40
08:06
13:22
16:03
18:28
19:49

BURSA
ÇARŞAMBA

4/0

CUMA

8/2

PERŞEMBE

7-1

8/1 İMSAKİYE

Bursa Valiliği, 
kış aylarında
gerçekleşebilecek
zehirlenmelere karşı
İl Umumi Hıfzısıhha
Kurul Kararı
yayınlayarak,
vatandaşlara dikkatli
olmaları konusunda
uyarıda bulundu.

Bursa Valiliği internet sitesi ve
sosyal medya hesaplarından yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Karbonmonoksit renksiz, tatsız, ko-
kusuz ve toksik bir gazdır. Havagazı,
kömür vb. ısıtma amacıyla kullanılan
her tür soba ve ocakta yanma sıra-
sında oluşur. Ülkemizde özellikle gü-
neybatıdan esen lodos rüzgârı ne-
deniyle her yıl onlarca kişi karbon-
monoksit gazı zehirlenmesine maruz

kalmaktadır. Genellikle soba, şofben
ve baca kaynaklı zehirlenmelerin
başlıca sebepleri bilgisizlik, yanlış
kullanım ve ihmaldir. Vücuda solu-
num yolu ile giren ve doğrudan kana
geçerek oksijen alımını engelleyen
karbonmonoksit gazı ciddi zehirlen-
melere ve ölümlere sebep olabilmek-
tedir. Özellikle içinde bulunduğumuz
kış aylarında bu tür durumlara engel
olunması amacıyla; İl Sağlık Müdür-

lüğü tarafından bu konuda bir toplum
bilinci oluşturmak amacıyla; İlçe Sağ-
lık Müdürlükleri vasıtasıyla yürütülen
eğitim ve bilgilendirme çalışmalarına
ağırlık verilmesine, Hastane ve Aile
Sağlığı Merkezleri gibi vatandaşların
toplu halde bulundukları yerlerde
bu konuda hazırlanan afiş ve kamu
spotlarından yararlanılarak farkın-
dalık oluşturulmasına, soba, doğal-
gaz, kömür satışı yapılan yerlerde

konu ile ilgili afiş ve broşürlerin bu-
lundurulmasına ve halka iletilmesinin
sağlanmasına, kullanılan yakıt, cihaz
(şofben, kombi vb) ve bacaların stan-
dartlara uygunluğunun ilgili kurum-
larca kontrol edilmesine, konu ile
ilgili olarak daha önce alınan karar-
ların İl düzeyinde ve 17 İlçe Kayma-
kamlığında uygulanmasının deva-
mına karar verilmiştir.”

(İHA)

Polisi görünce kazayı
göze alıp böyle kaçtı...

Kaza anı kameraya yansıdı. Alkollü
bir sürücü ise cihaza üflememek için
polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı.
Başka bir sürücü ise aracının eksiğinin
olduğu bile bile trafiğe çıktı. Basın
mensubunu karşısında gören araç sa-
hibi “Vallahi doğradılar” diye çekicinin
üzerinde bağırdı.

Osmangazi’de uygulama noktası
kuran Bursa Emniyet Müdürlüğü Tra-
fik Denetleme Şube Müdürlüğü ekip-
leri, alkollü sürücülerin kabusu oldu.

Hem kendi, hem de vatandaşların
canını hiçe sayarak trafiğe çıkan kişiler
ceza yememek için polis ekiplerine
dakikalarca dil döktü. Trafik kontro-
lüne takılmak istemeyen bir sürücü
ise ekipler araçla önünü kesmesine
rağmen geri manevra yaparken kazaya
karıştı. Ne aracında oluşan hasara ne
de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaç-
maya devam eden araç sahibi 14 bin
lira para cezası kesildi. Diğer bir sürücü
ise aracının eksiği olmasını bildiği
halde trafiğe çıktı. Ekiplere yakalanan
sürücü, basın mensubunu karşısında
görünce çekicinin üzerine çıkarak
“Vallahi doğradılar” diye isyan etti.
Cihaza üflememek için ekipleri uğ-
raştıran bir sürücü ise 96 promil al-
kollü çıktı. O anlar kameraya saniye
saniye yansıdı.

(İHA)

Bursa’da trafik kontrolünde
çok ilginç anlar yaşadı. Bir
otomobil sürücüsü, trafik
polisini görünce kazayı göze
alıp ekipler önünü
kesmesine rağmen geri
manevra yaparak kaçtı. 

Ehliyetsiz sürücü
duvara tosladı

İnegöl’de yağış nedeniyle sürü-
cüsünün kontrolünden çıkan oto-
mobil, evin bahçe duvarına çarptı.
Kaza sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
İnegöl’deki kaza, kırsal Hocaköy Ma-
hallesi yolunda meydana geldi. Ho-
caköy yolu üzerinden İnegöl istika-
metine seyir halinde olan ehliyetsiz
Yasir Ş. (15) yönetimindeki 17 DD
860 plakalı otomobil, yağış nedeniyle
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucu yolun sağındaki
evin bahçe duvarına çarptı. Kaza so-
nucu sürücü ile araçta bulunan Yu-
sufcan E. (14), Semih Y. (15) ve
Tuğba E. (18) yaralandı. 4 yaralı da
olay yerine sevk edilen ambulanslarla
İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine
götürülerek tedavi altına alındı. Ya-
ralılardan sürücü Yasir, beyin kana-
ması nedeniyle yoğun bakıma alındı.
Jandarma Komutanlığı ekipleri ka-
zayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)

Kontrolden çıkan
tır kaza yaptı

İznik’te kontrolden çıkan yo-
ğurt yüklü tır kontrolden çıkarak
duvara çarparken, o anlar bir iş
yerinin güvenlik kamerasına saniye
saniye yansıdı.

İznik’teki kaza Boyalıca Ma-
hallesi’nde E.D. idaresindeki 54
BZ 8880 plakalı yoğurt yüklü tır,
kontrolden çıkarak duvara çarptı.
Kaza anları ise bir iş yerine ait
güvenlik kamerasına anbean yan-
sıdı. Daha önce de yine aynı yerde
aynı güvenlik kamerasına bir oto-
mobil kazası daha yansımıştı.

(İHA)

İki ilçede yangın paniği

İlk yangın, Karacabey’de meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin 3
.katında henüz bilinmeyen bir sebepten
dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede
tüm daireyi sararken ihbar üzerine olay
yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye
ekipleri yangına müdahale ederek sön-
dürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Diğer bir yangın, Yıldırım’a bağlı Ulus
Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir se-
bepten dolayı 2 katlı bir evin ikinci ka-
tında yangın çıktı. Alevler kısa sürede
tüm evi sararken vatandaşlar durumu
itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yan-
gına kısa sürede müdahale ederek sön-
dürdü. Ev yangın sonucu kullanılmaz
bir hale gelirken yangının çıkış sebebi
araştırılıyor.

(İHA)

Bursa’da meydana gelen
ev yangınları iki evi
kullanılmaz hale getirdi.

Takla atan otomobilin
sürücüsü ağır yaralandı

Mudanya’da minibüs ile çar-
pışarak takla atan otomobilin sü-
rücüsü ağır yaralandı. Samet K.
idaresindeki 16 AKZ 208 plakalı
oto lastikçi minibüsü, Bursa-Mu-
danya yolunda Eray Ş’nin (40)
kullandığı 16 YBM 11 plakalı oto-
mobille çarpıştı. Çarpışmanın et-
kisiyle takla atan otomobilin sü-
rücüsü direksiyonda sıkışarak ağır
yaralandı. İhbar üzerine olay yerine
112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis
ekipleri sevk edildi. Ekiplerin mü-
dahalesinin ardından otomobilden
çıkarılan Eray Ş, Mudanya Devlet
Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)
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CHP’yi bilmem ancak Ortak
Mutabakat Metni masanın diğ-
ğer 5 partisini ciddi sıkıntıya
sokacak o net. Metnin açıklan-
masının ardından yaşanan tar-
tışmalar ve bazı partilerin
sessizliğe gömülmesi, bunun
birgöstergesi adeta. 

Buradan sonra artık HDP ile
işimiz olmaz diyebilecek bir
masa ortağı yok. Çünkü HDP
masada olmasa da ruhu me-
tinde o kadar açık. Sadece HDP
de değil tabi. FETÖ konusun-
daki maddelerinde uzun süre
gnüdemden düşmeseyeceği
muhakkak. 

Örneğin metninaçıklanması-
nın ardından Halk TV’ye konu-
şan CHP Genel Başkan
Yardımcısı Yüksel Taşkın, altılı
masanın hazırladığı Ortak Mu-
tabakat Metni’ndeki bazı mad-
delerin özellikle HDP için
eklendiğini itiraf etti. Taşkın,
bu maddelerden bazılarının
‘dokunulmazlıkların kaldırılma-

sının zorlaştırılması, parti ka-
patılmasının zorlaştırılması,
barajın yüzde 3’e düşürülmesi
ve kayyum meselesinin çözül-
mesi’ olduğunu belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli de grup toplantısında
hem metne hem masanın or-
taklarına çok sert sözler söy-
ledi. Bahçeli, “Yıkım
beyannamesidir. Bölücülüğe ve-
rilmiş güvence, milletin güven-
liğine kast eden ucube bir
dayatmadır” dedi.

Ve çok daha sert tepkilerden
biri Zafer Partisi Genel Başkanı
Ümit Özdağ’dan geldi açıkçası.
“Mutabakat metni devleti FE-
TÖ’ye geri verilecek demekte-
dir” ifadelerini kullanan

Özdağ’ın ibretlik tespitleri
şöyle;

“Zafer Partisi ile Altılı Masa
arasındaki bir diğer fark da
KHK’lılar hususudur. Biz Zafer
Partisi olarak, FETÖ’yü açık ve
net şekilde SON HAÇLI SEFERİ
olarak görüyoruz. Zafer Partisi,
ihraç edilen FETÖ’cüleri getir-
mek şöyle dursun, devletin
içinde kalan FETÖ artıklarını
da teker teker tespit edip der-
hal ihraç edeceğiz. FETÖ,
PKK’dan daha tehlikelidir.
PKK’lıların kim olduğunu bili-
yoruz. Karşımızdalar, onlarla
nasıl savaşacağımızı gayet net
yıllardan beri biliyoruz ve te-
rörle mücadele ederek gerekeni
yapıyoruz. FETÖ, terör örgütü
olmanın ötesinde bir casusluk
örgütü. Bir casusluk örgütü
olarak bize içeriden ihanet etti
ve ihanet etmeye devam ediyor.
FETÖ son haçlı seferidir. 

FETÖ ve FETÖ’cüler Müslü-
man değildir. FETÖ, Hristiyan
dünyasının Türklüğe karşı son
bin senede ortaya koymuş ol-
duğu en güçlü ve en etkili araç-
tır. En büyük ihanet
şebekesidir. Ancak Altılı
Masa’nın mutabakat metninde

“KHK’dan kaynaklanan mağdu-
riyetlere son vereceğiz” denile-
rek açıkça Devletin FETÖ’ye
geri verileceğini söylemektedir.
Yeter artık! Türk milleti bir
daha Ergenekon’lara, Bol-
yoz’lara, casusluk operasyonla-
rına, 15 Temmuz’lara müsaade
etmeyecek. Siz, FETÖ’ye teslim
olabilirsiniz Altılı Masa’dakiler.
Biz, Türk milletini ve Türk dev-
letini FETÖ’ye asla teslim et-
meyeceğiz.”

Tekrar edelim CHP’yi bile-
mem ama dğer partiler bu-
metni sahada bu arızalarıyla
nasıl vatandaşa anlatmayı dü-
şünüyor? Hepsi muhafazakar
ve milliyetçi söyleamlere sarıl-
malarına rağmen adeta ülkeyi
darmadağın ettirmeye yemin
etmişçesine böyle bir metnin
altına nasıl imza atıyorlar? An-
lamak mümkün değil. 

Recep Tayyip Erdoğan düş-
manlığı öylğe gözlerin kör
etmiş ki, ne söylediklerini neye
imza attıklarını bilemez ko-
numa geldiler adeta. Düşünün
İYİ Parti’de Musavvat Dervi-
şoğlu, Koray Aydın gibi isimler,
Gelecek Partisi’nde Selçuk
Özbağ örneğin nasıl hazmede-

cekler? Onlara dönüp hakaret
eden HDP’li milletvekillerinin
istediklerinin mutabakat met-
nine konmasına İYİ Partili mil-
letvekilleri ve parti teşkilatları
nasıl eyvallah edecek?

Altını çizerek söyleyelim. Ül-
kenin geleceğini, gelişimini, ya-
rınlarını hedef alan hiçbir
siyaset bu topraklarda karşılık-
bulmaz bulmuyor. 

Üstüne ne koyarız ya da niye
daha az yaptınız daha fazlasını
yaparız,daha ileri projeler işte
şunları yaparız demek yerine
ülkeyi öne çıkaran projeleri
hedef alarak ancak muhaleette
kalmayı başarabilir masanın or-
takları. Buradan bakılınca çok
da hayale kapılmalarının an-
lamı olduğunu düşünmüyoruz.
Bu saatte sonra çıkaracakları
adayın da bir iddiasının olaca-
ğına ihtimal vermiyoruz. 

Muhalefet ne yazık ki itici
güç olmak ylerine Türkiye’de
aşağıya çekmeye yarayanbir
aparat durumundan kurtulamı-
yor. Türkiye için hayalleri, Türk
milleti için gerçek anlamda he-
defleri yok. Bu da zaten olma-
yacak duaya amin
demelerinden belli. 

Türkiye için 
hayalleri yok!

Alpaslan 
YILDIZ

alpaslanyldz@gmail.com

Yıldırım Lojistik Merkezi’nde 

yol yarılandı
Yıldırım Belediyesi,
Samanlı Mahallesi’ndeki
160 dönümlük alana
kazandıracağı Yıldırım
Lojistik Merkezi ile hem
ekonomiye değer
katacak hem de ilçenin
elektrik ihtiyacını
karşılayacak.

Yıldırım Belediyesi, Samanlı Ma-
hallesi’ndeki 160 dönümlük alanı,
dev e-ticaret markalarının depola-
rının bulunacağı lojistik üs haline
getiriyor. Yıldırım’a ve şehir ekono-
misine önemli katkıları olacak Yıl-
dırım Lojistik Merkezi’nin bünye-
sinde 95 bağımsız alan bulunuyor.
Ayrıca merkezin çatısına kurulacak
güneş enerji santrali ile ilçedeki so-
kakların ve belediye tesislerinin elek-
trik ihtiyacı karşılanarak, yılda 15-
20 milyon liralık tasarruf sağlanacak.
İnşaat çalışmalarının yüzde 50’si ta-

mamlanan tesis 2023 yılı içerisinde
hizmete açılacak. E-ticaretin ve ih-
racatın yaygınlaşmasıyla beraber lo-
jistik üslerin önem kazandığını be-

lirten Yıldırım Belediye Başkanı Ok-
tay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi ola-
rak ilçemize katma değer sağlayacak
Yıldırım Lojistik Merkezi’ni kazan-

dırıyoruz. Doğa dostu olarak plan-
ladığımız tesisimizin çevreyi kirle-
tecek atıklar oluşturmayacağı gibi
ilçemizi için önemli bir yeşil enerji
kaynağı olacak. Tesisimizin kendi
enerji ihtiyacını karşılamakla kal-
mayacak Yıldırım’ın sokaklarının
aydınlatacak ve belediye tesislerinde
kullanılacak elektrik enerjisini de
üretecek. Yapım çalışmalarının yüzde
50’sini tamamladığımız projemizi
2023 yılı içerisinde Yıldırım’a ka-
zandıracağız” dedi.

(Bülten)

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa
Esgin, Gemlik ve Mudanyalıların değil
tüm Bursalıların yakından takip ettiği
Mudanya-Gemlik Sahil Yolu’nun son du-
rumunu yerinde inceledi. AK Parti İl
Başkan Yardımcısı Setenay Yüksel Ol-
guner, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı
Mehmet Şamil Yiğit ve AK Parti Mudanya
İlçe Başkanı Orhan Samast’ın yanı sıra
Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilile-
rinin de hazır bulunduğu incelemede
sahil yolunun son durumu hakkında
bilgi alan Esgin, şunları söyledi:

“Bursa’mızda ulaşım yatırımlarına

hız kesmeden devam ediyoruz. Ulaştırma
ve Alt Yapı Bakanımız Adil Karaismaoğlu
tarafından geçtiğimiz ay hizmete açtı-
ğımız 7 farklı ulaşım projesinin ardından
geçtiğimiz hafta Gemlik Yenimahalle
Farklı Seviyeli Kavşak ve Bağlantı Yollarını
hizmete açtık. Sadece Mudanya ve Gem-
likli hemşehrilerimizin değil tüm Bur-
salıları yakından ilgilendiren Mudanya-
Gemlik Sahil Yolu’nun 21 km’lik yolun
tamamının 17 km’sini kullanıma açtık.
Engürücük Kavşağı’ndan itibaren TOGG
yolunu da kapsayan kapsayan 17 km’lik
duble yolu tamamladık. Mudanya Gemlik
Sahil Yolunda bugüne kadar 70 bin ton
asfalt döküldü, yine 70 bin metreküp
taş duvar örüldü ve 40 bin metretül fore
kazık çalışması yapıldı. Sahil Yolu üzerinde
ayrıca 3 adet viyadük bulunuyor. Altıntaş
1 Viyadüğü ve Çamlık Viyadüğü tamam-
landı. Altıntaş 2 Viyadüğü de yakında
tamamlanıyor.

“2023 YILI İÇİNDE BİTİYOR”
Mudanya Gemlik Sahil Yolu tama-

mının 2023 yılı içerisinde Bursa’mızın

hizmetine sunacağız. Mudanya Çevre
Yolu projemizi de Mudanya Gemlik Sahil
Yolu’na entegre ediyoruz. Böylelikle böl-
gemizin sanayi ve ticaret gelişiminden
turizm ve tarımına kadar etkileyecek
önemli bir ulaşım projesini halkımıza
kazandırmış olacağız. Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderli-
ğinde Bakanlarımız, AK Parti İl Başka-
nımız Davut Gürkan, Büyükşehir Belediye
Başkanımız Alinur Aktaş, Milletvekille-

rimiz, İlçe Başkanlarımız ve teşkilatımızla
birlikte Bursa’mızı Türkiye Yüzyılı’na
hazırlıyoruz. Bizim siyasetten anladığımız
her zaman milletimize, memleketimize
ve Bursa’mıza hizmettir.”

“MUDANYA - GEMLİK 
ARASI 20 DAKİKAYA DÜŞTÜ
AK Parti İl Başkan Vekili Setenay

Yüksel Olguner, “AK Parti Bursa İl Teş-
kilatları olarak, Milletvekillerimiz ve İlçe
Başkanlarımıza birlikte hızla büyüyen
Bursa’mızın uzun vadede ulaşımını ra-
hatlatabilmek için hep birlikte çalışıyoruz”
dedi. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı
Orhan Samast da, “Mudanya Gemlik
Sahil Yolu iki ilçe arasındaki trafik akışını
önemli ölçüde kolaylaştırıp rahatlatacak
hem de devamındaki çevre yolu projesi
ile ticaret ve turizm aksı olacak” derken,
AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet
Şamil Yiğit ise, “Gemlik ile Mudanya
arasını 40 dakikadan 20 dakikaya düşü-
recek sahil yolu için emeği geçen herkese
teşekkür ediyoruz” dedi.

(İHA)

Mudanya ile Gemlik arasını
20 dakikaya düşürecek sahil
yolu tamamlanıyor. AK
Parti Bursa Milletvekili
Mustafa Esgin, Mudanya-
Gemlik Sahil Yolu’nun
tamamının 2023 yılı içinde
bitirileceğini müjdeledi.

Esgin’den Mudanya ve Gemlik’e müjdeli haber

Karacabey’de araç
filosuna yeni takviye

Karacabey Belediyesi araç filo-
sunu güçlendirmeye devam ediyor.
Karacabey Belediye Başkanı Ali
Özkan, son gelen aracı sosyal med-
yada,“Varan 25; daha hızlı, daha
çalışkan. Araç filomuzu güçlendir-
meye devam ediyoruz” diyerek du-
yurdu. Özkan, araç alımlarının de-
vam edeceğini belirtti.

Karacabey Belediyesi, araç fi-
losunu güçlendirmeye devam edi-
yor. Geniş yüzölçümünde, kentin
her noktasına etkili ve hızlı hizmet
ulaştırabilmek için araç filosunu
da güçlendirmeye devam eden Ka-
racabey Belediyesi, yeni bir aracı
daha filoya dahil etti. Karacabey
Belediye Başkanı Ali Özkan da araç
filosuna dahil edilen yeni aracı ka-
muoyuyla paylaştı.  Özkan sosyal
medya paylaşımında, ‘“Varan 25;
daha hızlı, daha çalışkan. Araç fi-
lomuzu güçlendirmeye devam edi-
yoruz” dedi. Özkan konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, “Her fırsatta
belirttiğimiz gibi ilçemizin yüz öl-
çümü oldukça büyük. Merkez ve
kırsala hizmet götürmek için güçlü
bir araç filosuna ihtiyacımız var.
Bu kapsamda bizler, yaptığımız
hesaplamalarla kiralama yerine
araç alımının daha avantajlı oldu-
ğunu tespit ettik ve çalışmalarımızı
bu anlamda yoğunlaştırdık. Böylece
yeni araçlarımızı bir bir filomuza
katmaya devam ediyoruz. Şehri-
mize hayırlı olsun” dedi. Başkan
Özkan araç alımlarının devam ede-
ceğini de belirterek, “Yakın zaman-
da çeşitli alanlarda çalışabilecek iş
makineleri de filomuza dahil olacak.
Ayrıca hasta nakil ambulansı için
de düğmeye bastık. Yakın zamanda
ikinci aracımızı da hizmete baş-
latmış olacağız” diye konuştu.

(Bülten)

Teleferik önünde
kuyruk oluşuyor

Yarıyıl tatilini kış turizminin en
önemli merkezlerinden biri olan Ulu-
dağ’da geçirmek isteyen tatilciler, Ulu-
dağ’a çıkmak için teleferiğe akın etti.
Kış turizminin gözde tatil merkezle-
rinden biri olan Uludağ, eksi 10 derece
soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına
uğradı. Yarıyıl tatilini Uludağ’da kayak
yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar
teleferiğe akın etti. Son üç gündür
yaşanan şiddetli kar yağışının ardından
dağ yolunun kapanmasından endişe
eden tatilciler, araçlarını şehir mer-
kezindeki otoparklara bırakıp, dağa
teleferikle çıkmayı tercih edince gidiş
ve gelişlerde yoğunluk yaşandı. Ulu-
dağ’da kar kalınlığı 46 santimetreye
kadar ulaşırken, kar yağışının önü-
müzdeki günlerde de devam edeceği
öğrenildi. (İHA)
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BTSO’da ‘Gayrimenkul
Hukuku’ eğitimine büyük ilgi

BTSO Akademi, 2023 yılında sektör
temsilcilerine yönelik eğitim program-
larına ara vermeden devam ediyor. BTSO

Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak
ve iş dünyası temsilcilerinin yoğun ka-
tılımıyla düzenlenen programda, Gay-
rimenkul Hukuku Derneği Kurucu Baş-
kanı Ali Güvenç Kiraz; “Gayrimenkul
Hukuku”, “Kira Sözleşmeleri”, “Kiracı ve
Mal Sahibi İlişkileri” hakkında eğitim
verdi. Programın açılışında konuşan
BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan
Şenocak, BTSO Akademi Projesi ile şim-
diye kadar 700’ün üzerinde hem online
hem de fiziki olarak düzenlenen eğitim
organizasyonlarından yaklaşık 100 bin
BTSO üyesinin faydalandığını söyledi.
Özellikle gayrimenkul alanında yürür-
lükte olan yasalara, kurallara ve düzen-
lemelere hakim olmanın önemi daha da
arttığı bu günlerde gerçekleşen eğitimin
faydasına değinen Şenocak, “Sektör tem-
silcilerimizin ve nihai tüketicinin satın
alma süreçlerinden kiralamaya kadar
hukuki düzenlemelerin uygulanması ve
ortaya çıkan sorunların çözümüne ilişkin
donanım kazanmaları büyük önem ta-
şıyor. Konuğumuz Ali Güvenç Kiraz’ın
değerli sunumlarıyla gayrimenkul sek-
töründe kira sözleşmesinden emlak da-
nışmanlığına, kat mülkiyeti hukukundan
tapu iptal ve tescil davalarına, yabancı-

ların konut edinmesinden kamulaştır-
maya kadar geniş bir perspektifte bilgi
edinme imkanımız oldu” diye konuştu.

“GAYRİMENKUL 
KOMİTELERİNİN VARLIĞI 
ÇOK DEĞERLİ”
Gayrimenkul Hukuku Derneği Ku-

rucu Başkanı Ali Güvenç Kiraz, Bursa’nın,
Türkiye’nin sanayi ve ticaret konusunda
en önemli illerinden bir tanesi olduğunu
söyledi. Son dönemde Bursa’da gayri-
menkul sektöründe de ciddi bir ivme
kazanıldığını söyleyen Kiraz, “Bursa bu
eğitimlere ihtiyaç duyuyor, bugün bu
kalabalığın temel sebebi bu durum.
400’ün üzerinde sektör temsilcimizin
katılımıyla verimli bir program gerçek-
leştirdik. Bu eğitimi bizim için organize
eden başta BTSO Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Burkay olmak üzere emeği
geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.
Bugün özellikle 2 temel konuyu vurgu-
lamayı önemli bulduk. Emlak danışman-
lığı bunların bir tanesiydi. Ticaret ve sa-
nayi odalarının emlak komitelerinin yap-
mış olduğu girişimlerle emlak danış-
manlığı ciddi bir meslek haline geldi.
Biz bugün arkadaşlarımıza haklarımız,
sorumluluklarımız konusunda bilgiler

verdik. Üzerinde durduğumuz en önemli
konu son Yargıtay Genel Kurulu kararıydı.
Alınan bu kararla artık emlak danış-
manları sizden sadece hizmet bedelini
değil, cezai şartı da almaya başlayacak.
Emlak danışmanı arkadaşlarımıza bu
düzenleme hakkında bilgiler verdik. Gay-
rimenkul komitelerinin ticaret ve sanayi
odalarında var olmasının ne kadar değerli
olduğu bu kararla anlaşılmış oldu” ifa-
delerini kullandı.

“TÜRK KİRA HUKUKU 
BİRÇOK ÜLKEDEN FARKLI”
Kira sözleşmeleri ve kira hukuku hak-

kında da katılımcılara bilgiler veren
Kiraz, Türk hukukunun dünyadaki birçok
ülkeden farklı olduğunu söyledi. Türk
kira hukukunun haklı sebepli tahliyeye
dayandığı bir sistem olduğunu ifade
eden Kiraz, “Sözleşmelerdeki uzama sü-
relerine dikkat edilmesi gerekiyor. Gerekli
şartlar sağlandığında mutlaka 3 ay ön-
ceden ihtar göndermek kaydıyla tahliye
davasının açılması önemli. Bu tip konu-
lara hakim olunduğu zaman anlaşmaz-
lıklar minimum seviyeye indirgenecektir”
dedi.

(İHA)

Bursa Ticaret ve Sanayi
Odasının (BTSO) iş
dünyasına yönelik
eğitim ve gelişim
platformu olan BTSO
Akademi projesi
çerçevesinde,
‘Gayrimenkul Hukuku’
eğitimi düzenledi.
Gayrimenkul Hukuku
Derneği Kurucu Başkanı
Ali Güvenç Kiraz’ın
katılımıyla
gerçekleştirilen eğitime,
Bursa iş dünyası 
yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye’nin ihracatı 2022’de yüzde 12,9 arttı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik
Kurumu iş birliğiyle oluşturulan geçen
yılın aralık ayı ve 2022 yılı geneline
ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.
Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS)
kapsamında ihracat, Aralık 2022’de bir
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3
artarak 22 milyar 910 milyon dolar, it-
halat da yüzde 12,2 yükselerek 32
milyar 612 milyon dolar oldu. Dış ticaret
açığı, Aralık 2022’de yıllık bazda yüzde
42 artışla 9 milyar 701 milyon dolara
çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı
Aralık 2021’de yüzde 76,5 iken geçen
ay yüzde 70,3 olarak kayıtlara geçti.
İhracat, Ocak-Aralık 2022 döneminde
bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 12,9 artarak 254 milyar 172 mil-
yon dolara, ithalat da yüzde 34 artışla
363 milyar 711 milyon dolara ulaştı.
Dış ticaret açığı geçen yıl yüzde 137
artarak 109 milyar 539 milyon dolara
yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama
oranı 2021’de yüzde 83 iken geçen yıl
yüzde 69,9’a geriledi.

ENERJİ VE ALTIN 
HARİÇ DIŞ TİCARET
Geçen ay enerji ürünleri ve parasal

olmayan altın hariç ihracat yüzde 2,7
artarak 21 milyar 437 milyon dolara,
ithalat da yüzde 0,5 artışla 21 milyar
704 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri
ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret
açığı Aralık 2022’de 267 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi
yüzde 1,6 artarak 43 milyar 142 milyon
dolara ulaştı. Söz konusu ayda enerji
ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama
oranı yüzde 98,8 oldu.

GEÇEN YIL İHRACATTA 
İMALAT SANAYİSİNİN PAYI 
YÜZDE 94,6 OLARAK 
HESAPLANDI
Buna göre, ekonomik faaliyetler in-

celendiğinde ihracatta, geçen ay imalat
sanayisinin payı yüzde 93,8, tarım, or-
mancılık ve balıkçılık sektörünün payı
yüzde 3,9, madencilik ve taş ocakçılığı
sektörünün payı yüzde 1,8 oldu. Geçen
yıl ekonomik faaliyetlere göre ihracatta
imalat sanayisinin payı yüzde 94,6, ta-
rım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün
payı yüzde 3,1, madencilik ve taş ocak-
çılığı sektörünün payı yüzde 1,8 olarak
hesaplandı. Geniş ekonomik gruplar
sınıflamasına göre ithalatta, Aralık
2022’de ara mallarının payı yüzde 75,8,
sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve
tüketim mallarının payı yüzde 10,3
olarak kayıtlara geçti. 2022’in tama-
mında ise ara mallarının payı yüzde
80,4, sermaye mallarının payı yüzde
11,1 ve tüketim mallarının payı yüzde
8,4 oldu.

İHRACATTA ALMANYA, 
İTHALATTA RUSYA İLK SIRADA
Geçen yılın aralık ayında ihracat ya-

pılan ülkeler arasında ilk sırayı 1 milyar

807 milyon dolarla Almanya aldı. Bu
ülkeyi 1 milyar 381 milyon dolarla ABD,
1 milyar 313 milyon dolarla Rusya, 1
milyar 149 milyon dolarla Irak, 1 milyar
66 milyon dolarla Bileşik Krallık takip
etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam
ihracatın yüzde 29,3’ünü oluşturdu.
2022 genelinde de ihracatta ilk sırayı
Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat
21 milyar 145 milyon dolar olurken,
bu ülkeyi, 16 milyar 882 milyon dolar
ile ABD, 13 milyar 751 milyon dolar ile
Irak, 13 milyar 11 milyon dolar ile Bir-
leşik Krallık, 12 milyar 354 milyon
dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeye yapılan
ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,4’üne
karşılık geldi. Geçen ay ithalatta Rusya
ilk sırayı aldı. Rusya’dan yapılan ithalat
4 milyar 546 milyon dolar olurken, bu
ülkeyi, 3 milyar 642 milyon dolar ile
Çin, 2 milyar 469 milyon dolar ile Al-
manya, 2 milyar 462 milyon dolar ile
İsviçre, 1 milyar 409 milyon dolar ile
İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan
ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,5’ini
oluşturdu. Ocak-Aralık döneminde de
ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya’dan
yapılan ithalat 58 milyar 853 milyon
dolar olurken, bu ülkeyi 41 milyar 354
milyon dolar ile Çin, 24 milyar 33

milyon dolar ile Almanya, 15 milyar
335 milyon dolar ile İsviçre, 15 milyar
229 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5
ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın
yüzde 42,6’sını karşılık geldi. Mevsim
ve takvim etkilerinden arındırılmış se-
riye göre, 2022’nin aralık ayında bir
önceki aya göre ihracat yüzde 6, ithalat
yüzde 4,3 yükseldi. Takvim etkilerinden
arındırılmış seriye göre ise geçen ay
bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat
yüzde 5,8, ithalat yüzde 15,1 arttı. Öte
yandan yüksek teknoloji ürünlerinin
imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki
payı 2022 Aralık’ta yüzde 4,3, Ocak-
Aralık 2022 döneminde yüzde 3,1 olarak
kayıtlara geçti. Geçen ay imalat sanayisi
ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüz-
de 75,8 olarak kayıtlara geçti. Yüksek
teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi
ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde
10,5 oldu. Ocak-aralık döneminde imalat
sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki
payı yüzde 71,8, aynı dönemde yüksek
teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi
ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde
9,8 olarak belirlendi.

ÖZEL TİCARET 
SİSTEMİ VERİLERİ
Özel Ticaret Sistemi’ne (ÖTS) göre

ihracat, Aralık 2022’de bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 20
milyar 793 milyon dolar, ithalat yüzde
12,2 artarak 30 milyar 750 milyon
dolar olarak gerçekleşti. Geçen ay dış
ticaret açığı yüzde 58,3 artarak 9 milyar
956 milyon dolara yükseldi. İhracatın
ithalatı karşılama oranı 2021 Aralık
ayında yüzde 77,1 iken, 2022 Aralık
ayında yüzde 67,6’ya geriledi. ÖTS’ye
göre ihracat, 2022’de, bir önceki yıla
göre yüzde 10,1 artarak 235 milyar
236 milyon dolar, ithalat yüzde 31,3
artarak 342 milyar 213 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Geçen yıl dış ticaret
açığı yüzde 127,2 artarak 106 milyar
977 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı
karşılama oranı 2021 Ocak-Aralık dö-
neminde yüzde 81,9 iken, 2022 yılının
aynı döneminde yüzde 68,7’ye geriledi.
(AA)

Türkiye’nin ihracatı,
2022’de bir önceki yıla
göre yüzde 12,9 artarak
254 milyar 172 milyon
dolara, ithalatı da yüzde
34 yükselişle 363 milyar
711 milyon dolara ulaştı.

TBMM’de görüşmeleri devam
eden kamuya olan borçların yapı-
landırılmasına ilişkin kanun tekli-
fiyle, vergi dairelerince 43,5 milyar
lira, Sosyal Güvenlik Kurumunca
da 47,8 milyar lira tahsilat yapılması
bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komis-
yonunda görüşmeleri devam eden
“kamuya olan borçların yapılandı-
rılmasına ilişkin kanun teklifinin”
yasalaşması halinde vergi dairele-
rince 43,5 milyar lira, Sosyal Gü-
venlik Kurumunca (SGK) 47,8 mil-
yar liralık tahsilat yapılabileceği
öngörüldü. Bazı Alacakların Yeni-
den Yapılandırılması ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi’nin Etki Analizi
yapıldı. Teklif, kamuya ve bazı
kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına olan borçların yapı-
landırılarak ödenmesini içeriyor.
31 Aralık 2022 ve öncesindeki bü-
tün kamu ile ilgili alacak ve borçlar
yapılandırma kapsamı içerisinde
değerlendirilecek. Teklifin kesin-
leşmiş alacaklar ile ilgili yapılan-
dırma hükümlerinin kapsamına,
vergi dairelerine ödenmesi gereken
toplam 521 milyar lira alacak giri-
yor.

Teklif kapsamındaki vergi dai-
relerine borçlu sayısı ise 14 milyon
156 bin 341 kişi olarak belirlendi.
Teklifle, 2 bin liranın altındaki
borçların silinmesi öngörülürken,
bu kapsamda borcu terkin edilecek
7 milyon 691 bin 666 kişi düşül-
düğünde borçlu sayısı, 6 milyon
464 bin 675 kişi oluyor. Düzenle-
meyle vergi dairesine borçlu olan
7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira
borcu terkin edilmiş olacak. Son
yapılandırma kanunu çerçevesinde
kesinleşmiş alacaklar ile ilgili baş-
vuru ve tahsilat tutarı dikkate alı-
narak 43,5 milyar lira tahsilat ya-
pılabileceği değerlendiriliyor. Ke-
sinleşmemiş veya dava safhasında
bulunan alacaklar için de yapılan-
dırma imkanı getirilirken, dava
aşamasındaki alacaklar ile ilgili ya-
pılandırma hükümlerinin kapsa-
mına girebilecek dava sayısı vergi
daireleri için 215 bin 511 oldu.
Derdest davalarda ihtilaf konusu
vergi ve ceza tutarı 181,2 milyar
lira olarak belirlendi. (AA)

Vergi dairelerine
ödenmesi gereken
521 milyar liraya
yapılandırma
imkanı geliyor

Havalar soğudu,
hamsi 20 liraya düştü

Bursa’da havaların soğumasıyla
birlikte balık tezgahlarındaki çe-
şitlilik arttı. Hamsinin kilogramı
20 liraya kadar düştü.

Haftalardır mevsim normalle-
rinin üzerinde seyreden sıcaklığın
ardından gelen soğuk havanın et-
kisiyle balık tezgahlarına yansıdı.
Palamut sezonunun bitmesiyle,
hamsinin kilosu 20 liraya kadar
düştü. Sezonda bolluk yaşanacağını
söyleyen balıkçı Fatih Gümüş, “Bu
sene bereketli geçiyor. Hamsinin
fiyatı 20-30 lira arasında değişiyor.
Bazen iri hamsi geldiği zaman onun
fiyatı daha yüksek oluyor. İri ham-
siler 70 liradan başlıyor, 100 liraya
kadar çıkabiliyor. Ama bol olursa
50 liraya tezgahta yerini bulabiliyor”
şeklinde konuştu. Fiyatların önü-
müzdeki günlerde sabit kalacağını
ifade eden Gümüş, “Bundan sonra
daha da düşmez. Bu sezon bu şe-
kilde devam edecek. Tezgahlarda
palamut olsa da tazesini bulmak
zorlaştı. Buzhaneden alıp satıyoruz.
Yılbaşından sonra palamut satışları
azalıyor. İnsanlar hangi balığı ne
zaman yiyeceğini biliyor” dedi.

(İHA)
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Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri ve
Dış Ticaret Bakanı Peter Szijarto, Ma-
caristan’ın başkenti Budapeşte’deki gö-
rüşmenin ardından ortak basın toplantısı
düzenledi. Türkiye ve Macaristan’ın hala
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini
onaylamayan iki ülke olmasına dair bir
soruya Çavuşoğlu, “Biz de Türkiye olarak
tıpkı Macaristan gibi NATO’nun geniş-
lemesini destekliyoruz.” yanıtını verdi.
Çavuşoğlu, Türkiye’nin, NATO misyon
ve faaliyetlerine en çok katkı sağlayan 5
ülkeden, ittifakın toplam bütçesine de
en çok katkı sağlayan ilk 8 ülkeden biri
olduğuna işaret ederek, bugün NATO
belgelerinde en önemli iki tehdit olarak
Rusya ve terörizmin gösterildiğini anım-
sattı.

“TÜRKİYE’NİN GÜVENLİK 
ENDİŞESİNİN 
KARŞILANMAMASI KABUL 
EDİLEMEZ”
Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın

güvenlik endişelerini anladığını vurgu-
layan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “(Gü-
venlik endişeleri) O nedenle NATO’ya
üye olmak istediklerini de biliyoruz. Ama
bir taraftan o iki ülkenin güvenlik endi-
şelerini anlarken, Türkiye’nin güvenlik
endişesinin karşılanmaması kabul edi-
lemez, o da terörle mücadeledir. Maalesef
bu terör örgütleri FETÖ, PKK, PYD bu

ülkelerde özellikle İsveç’te yoğun bir
mevcudiyeti var bunların. Sadece mev-
cudiyet değil çok faaliyet gösteriyorlar.
Para toplama, terörizmin finansmanı
aslında bu ona girer. Aynı zamanda insan
devşirme, oralardan Irak’taki Kandil
Dağı’na, Suriye’ye insan devşiriyorlar,
propaganda devam ediyor.” Bakan Ça-
vuşoğlu, Türkiye, İsveç ve Finlandiya
arasında imzalanan üçlü muhtıraya işaret
ederek, “Bu mutabakat muhtırasına göre,
bu iki ülke bu tür faaliyetleri ülkesinde
durduracak. Açık ve net. Biz ne fazlasını
ne eksiğini istiyoruz.” dedi.

İSVEÇ’TEKİ SÜREÇ
Türkiye’nin Finlandiya ile göreceli

olarak bakıldığında çok büyük bir sorunu
olmadığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle
devam etti: “Ama İsveç’e baktığımız za-
man ‘bu adımları atabilmek için yasa
değişikliğine gitmek zorundayız’ dediler,
gittiler. Ama bu faaliyetler artarak devam
ediyor. O zaman yasa değiştirmenin ne
anlamı kaldı? Burada görülüyor ki siyasi
irade lazım, yeni hükümette bir önceki
hükümete göre bu iradeyi görüyoruz
ama henüz daha adım atmadılar, tam

tersine son provokasyonlar, PKK/YPG’nin
faaliyetleri, terör örgütünün propagandası
yine aynı şekilde finansmanı, insan dev-
şirme hepsi devam ediyor. Şimdi bunlar
karşılanmadan bir ülkenin NATO üyeli-
ğine ‘evet’ dememiz mümkün değil, bu
partiler üstü bir konu. Ve (İsveç) Dışişleri
Bakanı Ankara’ya geldiği zaman Meclis’e
de gitti, orada tüm partilerden aynı şeyi
işitti. ‘Bu konularda adım atmazsanız
hiçbirimiz bu mutabakat daha doğrusu
üyelik protokolü onaylamayız’ dediler.
Bu tamamen güvenlik endişesiyle ilgili,
terörle mücadeleyle ilgili bir konu.”

“BİZİM DERDİMİZ NATO’YU 
ENGELLEMEK DEĞİL”
Bakan Çavuşoğlu, Finlandiya’ya ba-

şından bu yana Türkiye’nin daha pozitif
baktığını söylediğini aktararak, “Sayın
Cumhurbaşkanımız yine gençlerle bir
araya geldiğinde de bunu söyledi ama
NATO iki ülkenin üyelik sürecini birlikte
götürmek istiyor. Bugüne kadar o iki
ülke de böyle istediler. Eğer üyelik süre-
ciyle ilgili bir karar verilirse ayrı ayrı da
değerlendirme konusunda Finlandiya’ya
daha pozitif bakabileceğimizi bizzat

Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi. Bizim
derdimiz NATO’yu engellemek değil, bi-
zim güvenlik endişelerimiz karşılansın,
terörle mücadele karşılansın.” değerlen-
dirmesini yaptı.

2024, TÜRKİYE-MACARİSTAN 
KÜLTÜR YILI OLACAK
Türkiye ve Macaristan arasındaki tarihi

ve özel bağlara işaret eden Çavuşoğlu,
“Türkiye Cumhuriyeti adıyla imzaladığımız
ilk anlaşma, Macaristan ile dostluk an-
laşmasıdır. Bu anlaşmanın 100. yılı olan
2024’ü, Türkiye-Macaristan Kültür Yılı
olarak kutlayacağız. Şimdiden hazırlıklara
başlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu,
Macaristan Başbakanı Viktor Orban ta-
rafından da kabul edildiğini belirterek,
“Çok samimi, verimli bir toplantıyı ger-
çekleştirdik ve ilişkilerimize verdikleri
destek için teşekkür ederken Sayın Cum-
hurbaşkanımızın selam ve en iyi dileklerini
ve Türkiye’ye davetini de kendilerine ak-
tarma fırsatı bulduk. Bugünkü görüşme-
lerimizde de gerek baş başa gerek heyetler
arası görüşmelerde de ilişkilerimizin tüm
boyutlarını tekrar gözden geçirdik.” de-
ğerlendirmesini yaptı. (AA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, İsveç’in
NATO üyeliği
konusunda bu ülkenin
yükümlülüğünü yerine
getirmesi durumunda
oturulup düşünüleceğini
belirterek, “Ama şu an
İsveç’in bu şartlarda
NATO üyeliğine ‘evet’
dememiz mümkün
değil.” dedi.

“İsveç’in NATO üyeliğine evet
dememiz mümkün değil”

Bahçeli: “Açık hesap 14 Mayısta sandıkta görülecek”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP
TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuş-
mada, 54 yıllık bir maziye dayanan siyaset
ve dava mücadelelerinin hiç kimseye, hiçbir
güç ve çıkar lobisine diyet borcu olmadığını
söyledi. Saklayacak, gizleyecek, üzerini örtecek
bir açıkları olmadığını dile getiren Bahçeli,
“Başımızı eğecek, yüzümüzü kızartacak, göz-
lerimizi kaçıracak bir yanlışımız, bir mahcu-
biyetimiz, verilemeyecek bir hesabımız da
olmamıştır. Neysek oyuz, nasılsak öyle gö-
rünürüz, göründüğümüz gibi olacak cesaret
ve özgüvene fazlasıyla sahibiz. Bazıları bizi
hazmedemez, zira bünyeleri helale alışkın
değildir.” diye konuştu. Devlet Bahçeli, mer-
hameti de mertliği de mefkureyi de melanet
emellerden hesap sormasını da bildiklerini
vurgulayarak, haklarına sonuna kadar sahip
çıkacaklarını; milli haysiyet ve dava onurlarını
çiğnetmeyeceklerini belirtti. “MHP’ye zincir
vurmanın, kement bağlamanın, kelepçe tak-
manın, hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı
ve haddi olmadığını” ifade eden Bahçeli,
şunları kaydetti: “Sürekli körüklenen karalama
kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan
karanlık senaryoların müellif ve müteahhit-
lerinin, zamanı geldiğinde hem vallahi hem
billahi burunlarından fitil fitil getireceğimizi
de herkes bilmelidir. Kötüleri ve kötülükleri
unutursak kanımız kurusun. Yok öyle üç ku-
ruşa beş köfte, saman altından su yürütüp
saklandıkları deliklerden bağrımıza taş atan-
ların yakasından bizzat büyük Türk milleti
tutacaktır. Millet kendi eserine, sevdasından
deliye dönmüş MHP’ye duasıyla desteğiyle
dev gibi iradesiyle sahip çıkacaktır. Hiç kimse
boşuna hayal kurmasın, boş yere hesap yap-

masın. MHP, içinde milletin olmadığı, milli
ve manevi değerlerin yer almadığı hiçbir
hedefi kabul etmez, etmeyecektir. MHP aslını
inkar etmez, etmeyecektir. Bizi meşgul edip
Türkiye üzerinde oyun kuracağını zanneden,
siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, dava-
mızın iffetine çamur atmaya kalkışan, boz-
kurdu çakala boğdurmak için fırsat kollayan
ahmaklara, asalaklara, aşağıların da aşağısına
yuvarlanmış arsızlara en küçük geri adımımız
söz konusu olursa diyorum ki, gök girsin
kızıl çıksın. Hepsine birden de meydan oku-
yorum.”

“BİZE KAN SIÇRATMAK 
İSTEYENLERİN ALAYININ 
ELİNDE ŞEHİTLERİMİZİN 
KANI VAR”
MHP lideri Bahçeli, etraflarında dola-

şanları gördüklerini, zehir ve zillet saçanları
anbean takip ettiklerini söyleyerek, “Fitne
yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal
medya farelerini, ülkeden korkakça kaçmış
şerefsizleri, FETÖ’cü hainleri, bölücü mih-
rakları, dış bağlantılı casusları, köksüzleri,
kimliksizleri, millet ve milliyet hasımlarını
rezil rüsva etmek için uygun zamanı sabrın
gücüyle Allah’ın inayetiyle milletimizin me-
tanetiyle bekliyoruz. Bize kan sıçratmak is-
teyenlerin alayının elinde, yüzünde yakasında
ve vicdanında şehitlerimizin kanı vardır.”
şeklinde konuştu. “Davalarının hisarları ok
yağmuruna tutuluyorken risk almayan, “Bana
ne.” diyen, kendini ortaya koymayan, ıslık
çalıp eli arkasında dolaşan aymazları tek tek
not ettiklerini” anlatan Bahçeli, onları unut-
mayacaklarına yönelik kararlılığını dile getirdi.
Bahçeli, “Bize düşen görev, kafa karıştıran,

akıl çelen, zihin bulandıran bozuk zihniyetlerin
etki alanına girmeden hak bildiğimiz yolda
arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürü-
mektir. İyi günü herkes paylaşır, mühim olan
zahmetli dönemlerde bir ve beraber olmaktır.
Konu paye kapmaya, taltif almaya gelince el
ovuşturup telaşla öne çıkanlarla zorlu mü-
cadele dönemlerinde masa altına saklanıp
üç maymunu oynayanlarla işimiz olamaz,
ortak geleceğimiz olamaz, kalbimiz bir atamaz,
atmayacaktır.” değerlendirmesinde bulun-
du.

“AÇIK HESAP 14 MAYIS’TA 
SANDIKTA GÖRÜLECEK”
Devlet Bahçeli, açık hesabın 14 Mayıs

2023’te sandıkta görüleceğini belirterek, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Partimizin zor durumda
olduğunu gün aşırı söyleyen çapulcular vardı.
Millet ve vatan uğruna kendi bindiği gemiyi
denizin ortasında yakacak kadar kaygıyı ve
korkuyu yenmiş bir davanın mensuplarını
elinde kibrit kutusuyla tehdit etmeye çalışan
densizler ve denyolar vardı. Ağızlarından
salyalar aka aka istifa edip gidenlerden bah-
sediyorlardı. Oyumuzun düştüğünü iddia
ediyorlardı. Bir yalana bin yalan ekleyip algı
operasyonlarıyla üzerimize geliyorlardı. Türk-
lüğün Anayasa’dan çıkarılmasına hazırlık ya-
pan, PKK’ya mütareke çağrısını silahlara
veda kisvesiyle açıklayan, Türkiye’yi zalimlerin
kafesine hapsetmek için tertip içinde olan
ne kadar kokuşmuş zihniyet sahibi ve ar da-
marı çatlamış siyasetçi varsa Cumhur İttifa-
kı’nın zayıfladığını, kan kaybettiğini koro
halinde söylüyordu. Bu cürüm ve müfteri
güruhuna gerçekten de yuh olsun, yazıklar
olsun, bu vatanın ekmeğini yiyip de Türk

düşmanlarının vaatlerine kendini satanlara
da her şey haram olsun.” 

“ERDOĞAN’IN 
CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI 
BAL GİBİ ANAYASA’YA 
UYGUNDUR”
Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünü

iftiharla kutlayıp milli iradenin seçim ve ter-
cihiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın tertemiz
sayfasını açacaklarını dile getiren Bahçeli,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile de
geçmişin muzaffer anılarını, geleceğin müs-
takbel ve müstesna özlemleriyle eklemleye-
ceklerini söyledi. Cumhur İttifakı’nın, mille-
tinin ve ülkesinin hizmetkarı, yeni yüzyıla
Türk mührünü vurmaya yeminli olduğunu
belirten Bahçeli, “Aslına bakılırsa zillet itti-
fakının karın ağrısı da budur. Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı adaylığına
birdenbire seslerini yükseltmeleri, itiraz ve
tepkilerini yoğunlaştırmaları, bir defa mil-
letimizin umutlarını küllemek ve kündeye
getirmektir. Bu beyhude çabanın sonu ve
sonucu elbette hüsrandır. Sayın Erdoğan’ın
cumhurbaşkanı adaylığı bal gibi, buz gibi
yasaya, Anayasa uygundur; ahlaken ve hu-
kuken de meşrudur.” diye konuştu. Bahçeli,
16 Nisan 2017’deki halk oylamasıyla Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiğini;
yeni sistemle Cumhurbaşkanlığı makamının
anayasal statüsünün değiştiğini; tarafsız,
yetkisiz ve sorumsuz özelliğinden partili,
yürütmede tek yetkili ve tam sorumlu hale
dönüştüğünü anımsattı. Bir bakıma bu yeni
yönetim modelinin nevi şahsına münhasır
bir başkanlık sistemi olduğuna işaret eden
Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
içinde bir dönem yetkilerini kullanan Cum-
hurbaşkanı’nın tekrar aday olamayacağını
iddia etmek, hukuken geçersiz, siyaseten
ağır kusurdur. Bu vaziyet yeni sistemin do-
ğasına ve işleyiş mantığına tamamen aykırıdır.
Değişiklik teklifine ilişkin Anayasa Komisyon
Raporu’nda açıkça ifade edildiği üzere, iki
defa seçilme kuralı yeni sistemde bu yetki ve
sorumluluklara sahip cumhurbaşkanı için
iki defa seçilme şeklinde anlaşılmalıdır. Ve
doğrusu da budur.” ifadesini kullandı.

(AA)

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli,
“Cumhurbaşkanı’nın
tekrar aday
olamayacağını iddia
etmek, hukuken
geçersiz, siyaseten ağır
kusurdur.” dedi.

EYT teklifi Plan ve
Bütçe Komisyonunda
yarın görüşülecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla
(EYT) ilgili kanun teklifi, 2 Şubat
Perşembe günü TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonunda ele alınacak.
Komisyon Başkanı, AK Parti Bin-
göl Milletvekili Cevdet Yılmaz,
EYT düzenlemesini içeren Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin
görüşmelerine, ilgili bakanlıkları,
işçi ve işveren kuruluşlarını, der-
nek ve platformları davet etti.

(AA)

Gökçeada Belediye
Başkanı Ünal Çetin
gözaltına alındı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçe-
sinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla
düzenlenen operasyonda arala-
rında Belediye Başkanı Ünal Çe-
tin’in de bulunduğu 5 şüpheli göz-
altına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Baş-
savcılığınca yürütülen soruşturma
kapsamında İl Emniyet Müdür-
lüğü Kaçakçılık ve Organize Suç-
larla Mücadele Şubesi ekiplerince
Gökçeada’da bazı adreslere eş za-
manlı baskın yapıldı. Yolsuzluk
ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen
operasyonda gözaltına alınan Gök-
çeada Belediye Başkanı Ünal Çetin,
Belediye İmar Müdürü S.D, kamu
çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G.
ve B.B, emniyet müdürlüğüne gö-
türüldü. Başka bir suçtan tutuklu
müteahhit K.Ç’nin de şüpheliler
arasında olduğu öğrenildi. Zanlı-
ların emniyetteki işlemleri sürü-
yor. (AA)

Türkkan ve Başarır
için dokunulmazlık
kararı!

Anayasa ve Adalet Karma Hazırlık
Komisyonundan, iki milletvekili hak-
kında dokunulmazlığın kaldırılması ka-
rarı çıktı. Anayasa Adalet Karma Hazırlık
Komisyonu toplandı. Toplantı sonrasında
Hazırlık Komisyonu Başkanı AK Parti
Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya
gazetecilere açıklama yaptı. Özkaya, 25
Ocak’ta ikinci toplantılarını yaptıklarını
hatırlatarak, Lütfü Türkkan'ın ve Ali
Mahir Başarır’ın dosyalarını okuduklarını
ve videolarını izlediklerini ifade etti.
Özkaya, "Aile Bakanlığına Lütfü Türk-
kan'ın küfrettiği kişinin şehit yakını
veya terör mağduru olup olmadığını
sorduk. Yazılı olarak terör mağduru ve
şehit yakını kontenjanından kardeşinin
Adalet Bakanlığına atandığını söyledi.
Lütfü Türkkan’ın bir terör mağduru
velev ki terör mağduru olmasa bile bir
vatandaşa küfretmesinin milletvekili
saygınlığına yakışmayan bir davranış
olduğunu tespit ettik ve bu çerçevede
dokunulmazlığının kaldırılması yönünde
görüşümüzü bildirdik. Mersin Milletvekili
Ali Mahir Başarır’ın Yalova’daki Ağır
Ceza Mahkemesi duruşmasında Yalova
Belediye Başkanı'yla ilgili dosyanın tefrik
edilmesine yönelik avukatının talebinin
bulunduğu ve mahkemenin ara kararı
okumaya başladığı sırada, ara kararı
reddettiğinden yargılama devam eder-
ken, yargılama mahkeme heyetine alenen
hakaret, tehdit, yargılamayı etkilemeye
teşebbüs çerçevesinde beyanlarda bu-
lunduğu ve bu sebeple yargılamaya ara
verdiği duruşma salonundan çıktıktan
sonra da hakaretlere devam ettiğini
tespit ettik. Bu çerçevede dokunulmaz-
lığının kaldırılması yönünde görüşümüzü
komisyona beyan ettik" dedi. (İHA)
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MİT tırları ihanetinde FETÖ’cülerin
eylemleri gerekçeli kararda

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince
2014 yılında Adana ve Hatay’da MİT
tırlarının durdurulması ve aranmasını
organize ettikleri gerekçesiyle aralarında
FETÖ’nün sözde “jandarma imamı” Nu-
rettin Oruç’un da bulunduğu 9 sanıktan
6’sına verilen hapis cezalarıyla ilgili ge-
rekçeli karar yazıldı. Sanık savunmaları
ve tanık beyanları, delil değerlendirmesi
ve hüküm gibi kısımların yer aldığı 196
sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ’nün ya-
pısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu ku-
rumlarına sızma stratejisi, “kendisinden
olmayanlar” üzerinde oluşturduğu baskı
gibi ayrıntılara yer verildi. Kararda, MİT
tırlarının durdurulmasının olağan bir
adli soruşturma şeklinde değerlendiri-
lemeyeceği belirtilerek, “MİT tırlarının
durdurulmasının ve aranmasının FE-
TÖ’nün planlı ve örgütsel bir organi-
zasyonu olduğu anlaşılmıştır.” ifadesine
yer verildi. Gerekçeli kararda, sanıkların
kişisel olarak “fiil-delil-olay” ilişkisi bağ-
lamında hukuki statülerine ilişkin tek
tek değerlendirmede bulunuldu. Kararda,
18 yıl hapse çarptırılan FETÖ’nün sözde
“jandarma imamı” Nurettin Oruç’un
sözde Diyarbakır bölge temsilcisi olduğu
dönemde, operasyonel hat kullandığı ve
örgüt mensuplarına Bank Asya’ya para
yatırmaları için talimat verdiği belirtildi.
Gizli tanık “Bayrak” gerekçeli kararda
yer alan beyanında, Oruç’un örgüt elebaşı
Fetullah Gülen’in talimatıyla hareket et-
tiğini ve tırların durdurulması kararlaş-
tırılan Diyarbakır’daki toplantıda bu-
lunduğunu anlatarak, “FETÖ tarafından

Oruç’a MİT’in tüm hareketliliğinin takip
edilmesi görevi verildi. Kendisi de bu
göreve ilişkin örgütün Adana, Hatay,
Mersin ve Osmaniye’den sorumlu sözde
Adana Bölge Müdürü Halil kod adlı
Hamza Ali Ece’ye talimat verdi. Toplan-
tılar ve hazırlıkların örgüt liderine bil-
dirilmesi neticesinde, örgüt lideri ‘Gelen
kamyonlarla sınır dışına sevkiyat olursa
bunların geçişine izin verilmemesi için
her türlü çalışmanın yapılması ve kam-
yonlar durdurulduktan sonra yüklerinin
boşalttırılarak görüntülerinin kaydetti-
rilmesi, basının olay yerine çağrılarak
görüntülerin çarşaf çarşaf yayınlanması’
talimatını verdi.” ifadesini kullandı. “Bay-
rak”, talimatların ardından tırların sözde
bir ihbar doğrultusunda durdurulduğunu
ve bunun rutin arama gibi gösterilmeye
çalışıldığını gerekçeli karardaki ifadesinde
belirtti. Kararda, “Nurettin Oruç’un
MİT’e ait yardım tırlarının durdurulma-
sını organize eden kişilerden olduğu, bu
organizasyon neticesinde örgüt men-
suplarına verilen roller neticesinde gerekli
planlamaları yaparak tırlara müdahale
ettikleri, dolayısıyla sanığın MİT’e ait
tırların durdurulması eyleminin birincil
sorumlularından olduğu anlaşılmıştır.”
ifadesine yer verildi.

TIRLARLA İLGİLİ SAHTE 
İHBARI YAPAN SANIĞIN 
EYLEMLERİ ANLATILDI
Kararda, 16 yıl 6 ay hapse çarptırılan

sanık Halil Alp’in örgütsel eylemlerine

de yer verildi. Sanığın, olay tarihinde
Hatay İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat
Şube Müdürlüğünde astsubay olarak ça-
lıştığı belirtildi. Halil Alp’in, süreklilik
halinde gizlilik kapsamında FETÖ’yle
irtibatını sürdürdüğü anlatılan kararda,
şu ifadelere yer verildi: “Halil Alp’in MİT
mensuplarının sevk ve idaresindeki yar-
dım tırları hakkında söz konusu devlet
faaliyetinden haberdar olmasına rağmen
araç plakasını da vermek suretiyle ‘tırlarda
örgütün silahlarının bulunduğu’ şeklinde
sahte ihbarı yapan kişi olduğu, örgüt
elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticisi
Emre Uslu’nun bilgi ve talimatları doğ-
rultusunda bilinçli olarak yapmış olduğu
bu sahte ihbarla eylemi birlikte organize
ettiği ve irtibatlı olduğu, devlet sırrı ni-
teliğinde malzeme taşıyan tır ve ona re-
fakat eden 4 MİT görevlisinin içerisinde
bulunduğu aracın ‘uydurma bir ihbar’
üzerine adli soruşturma kılıfı altında
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde durdurularak
aranmasına ve MİT’in faaliyetinin iç-
eriğinin açığa çıkarılmasına teşebbüs
edilmesi eylemini örgütsel saikle ger-
çekleştirdiği, eyleme bilerek ve isteyerek
asli olarak iştirak ettiği anlaşılmıştır.”

Gerekçeli kararda, 10 yıl 10 ay hapse
çarptırılan sanık Abdurrahman Özde-
mir’in olay tarihinde Ankara İl Jandarma
Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlü-
ğünde “istihbarat unsur komutanı” sı-
fatıyla astsubay olarak görev yaptığı ve
operasyonel hat kullandığı bildirildi. Sa-
nığın MİT’e ait tırların takibi için özel

görevlendirildiği bilgisine yer verilen ka-
rarda, Özdemir’in telefonunun tırların
geçiş güzergahında sinyal verdiğinin be-
lirlendiği anlatıldı. Kararda, sanıklar Ber-
kant Aydın, Hasan Ülker ve Arif Dana-
cı’nın da operasyonel hat kullanarak
“mahrem imam”larla irtibat kurdukları
belirtildi.

MİT TIRLARININ 
DURDURULMASI VE 
DAVA SÜRECİ
MİT tırları, 1 Ocak 2014’te Hatay’ın

Kırıkhan, 19 Ocak 2014’te ise Adana’nın
Ceyhan ilçelerinde durdurulmuştu. Tır-
ların durdurulmasını organize ettikleri
gerekçesiyle Adana 13. Ağır Ceza Mah-
kemesince görülen ve 2020’de karara
bağlanan davada, 50 sanıktan 27’sine 1
yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış mü-
ebbet arasında değişen hapis cezaları
verilmişti. Firari sanıklar ve başka mah-
kemede aynı suçtan yargılanıp ceza alan
sanıkların dosyaları ayrılmıştı. İstanbul
14. Ağır Ceza Mahkemesince de Adana
ve Hatay’da MİT tırlarının durdurulması
ve aranmasını organize ettikleri gerek-
çesiyle aralarında FETÖ’nün sözde “jan-
darma imamı” Nurettin Oruç’un da bu-
lunduğu 3’ü diğer suçlardan tutuklu, 9’u
firari 18 sanık hakkında iddianame ha-
zırlanmış, mahkeme yetkisizlik kararıyla
dosyayı Adana Ağır Ceza Mahkemesine
göndermişti. Mahkeme heyeti, yargıla-
manın ilk celsesinde 9 firari sanığın dos-
yasının ayrılmasına karar vermişti. Geçen
yıl 9 Aralık’taki karar duruşmasında,
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince
sanık Nurettin Oruç 18 yıl, sanık Halil
Alp 16 yıl 6 ay, sanık Abdurrahman Öz-
demir 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarp-
tırılmıştı. Heyet, “silahlı terör örgütüne
üye olmak” suçundan sanık Berkant Ay-
dın’ı 10 yıl 6 ay, Hasan Ülker ve Arif Da-
nacı’yı da ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis
cezasına mahkum etmişti. Sanık Kaan
Kürşat Karaahmetoğlu’nun ise üzerine
atılı suçları işlediğinin sabit olmaması
gerekçesiyle beraatine, sanıklar Soner
Yıldırım ve Yasin Yalçınkaya hakkında
ise “mükerrer yargılama” olduğu gerek-
çesiyle davanın reddine karar verilmişti.
Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Berkant
Aydın hakkında tutuklanmak üzere ya-
kalama emri çıkarılmasına da hükmet-
mişti. (AA)

Adana ve Hatay’da 
MİT tırlarının
durdurulmasını ve
aranmasını organize
eden Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ)
“sivil imamı” 9 sanıktan
6’sına 8 yıl 9 ay ile 18 yıl
arasında değişen hapis
cezaları verilmesine
ilişkin gerekçeli karar
açıklandı.

Soylu: “241 kişi gözaltına alındı”

Bakan Soylu, operasyona ilişkin Antalya
Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenliği Yö-
netim Sistemleri binasında düzenlediği
basın toplantısında, bu sabah itibarıyla An-
talya’da 37’nci, Erzincan’da 38’inci, Isparta’da
39’ncu, Ordu’da 40’ıncı Kökünü Kurutma
Operasyonu yaptıklarını söyledi. Antalya’da
5 aydır izlenen şüphelilere yönelik 1321
polis ve jandarma, 24 narkotik dedektör
köpek ve hava araçları ile sabah erken sa-
atlerde operasyon başladığını ifade eden
Soylu, “Antalya’da 187 şüpheliden 181’i
gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcısı, imalat
ve iştirak edenler 5 aydır projeli olarak
takip ediliyordu.” dedi. Uyuşturucu ile mü-

cadele için sürekli
sahada oldukla-
rına dikkati çe-
ken Soylu, şöy-
le konuştu:
“Yakalamaları-

mız oluyor. Bu
yakalamalar kısa

süreli ta-
kip-
ler-

de olduğu gibi uzun süreli, projeli takiplerle
gerçekleşmektedir. Projeli takiplerin farkı
şudur. Bir çeteyi, uyuşturucu satış ağını
çökertmek, imalat ve ticaretine en sert
darbeyi vurmak için uzun zamanlı izleme
ve takipler çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Bunu yapmamızın temel sebebi, mahke-
melerimize delilleri en sağlam bir şekilde
iletebilmek ve içeriye koyduktan sonra bir
daha çıkmamasını temin edebilmektir. Bu-
gün cezaevlerinde uyuşturucudan hükümlü
sayısı 122 bindir. 6 yıl önce bu sayı 36
bindi. Burada sadece operasyonların sayısını
3 kat artırmadık. Aynı zamanda operas-
yonların sonucunda ulaştığımız tutuklu
sayısı da çok ciddi bir şeklide sahaya yap-
tığımız baskı çerçevesinde artmış bulun-
maktadır.” Soylu, operasyonlar kapsamında
Antalya’nın yanı sıra Ordu’da 32 şüpheliden
25’inin, Isparta’da 20 şüpheliden 18’inin,
Erzincan’da ise 21 şüpheliden 17’sinin bu
sabah itibarıyla gözaltına alındığı bilgisini
vererek, “4 ilde gerçekleşen 37, 38, 39 ve
40’ıncı Kökünü Kurutma operasyonlarında
260 şüpheliden 241’i
gözaltına alındı.”
diye konuştu. Kö-
künü Kurutma
operasyonları-
nın Türkiye’nin
her noktasında
devam edeceğini
vurgula-
y a n

Soylu, “Aziz milletimizin şunu bilmesini
isteriz. Avrupa ve Amerika uyuşturucuya
karşı pes etmişken, narkoshoplar açıyor-
larken, eroin kullanımı için şırıngayı bedava
verirken, Avrupa’nın birçok ülkesinde şu
kadar uyuşturucu kullanmak ve satılabil-
meyi kendileri salık verirken Türkiye bu
konuda amansız ve dünyaya örnek bir
mücadele sürdürmektedir. Bunu sürdür-
meye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, polis ve jandarma teşkilatı,
sınırdaki Mehmetçikler, başsavcılıklar ve
bütün birimlerin, hükümetin ortaya koy-
duğu irade ile uyuşturucunun kökünü ku-
rutmak için amansız, büyük bir mücadele
verdiğine dikkati çekerek, “Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tali-
matları, çizdiği vizyon apaçık ortadadır.
Biz büyük milletiz. Çocuklarımızı, genç-
lerimizi uyuşturucudan kurtarmak dev-
letimizin asli sorumluluğudur. Biz bu so-
rumluluğu yerine getirmek için dünyaya
uyuşturucu ile nasıl mücadele edilebile-
ceğini, kökünün nasıl kurutabileceğini
göstermek için bu mücadeleye baş koyduk.
Allah bizi milletimize mahcup etmesin.”
diye konuştu. Soylu, ardından Isparta,
Ordu ve Erzincan
illerine bağlana-
rak valilerden
operasyona iliş-
kin bilgi aldı.

(AA)

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Antalya, Ordu,
Isparta ve Erzincan’da
düzenlenen Kökünü
Kurutma operasyonlarında
260 şüpheliden 241’inin
gözaltına alındığını
açıkladı.

FETÖ şüphelisi
27 kişi yakalandı

FETÖ’ye yönelik soruşturmada
KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularını
usulsüz şekilde alarak sınav öncesi
örgüt mensuplarına dağıttıkları be-
lirlenen 35 şüphelinin yakalanması
için Ankara merkezli 32 ilde dü-
zenlenen operasyonda, 27 şüpheli
gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılı-
ğından yapılan açıklamaya göre,
Terör Suçları Soruşturma Bürosun-
ca, FETÖ mensupları tarafından
2011-2013 arasında yapılan KPDS,
ALES, YDS ve ÜDS’nin sorularının
usulsüz şekilde alınıp sınav öncesi
örgüt mensuplarına dağıtılmasına
ilişkin soruşturma başlatıldı. Baş-
savcılık, çeşitli üniversitelerde aka-
demisyen olarak çalışma kayıtları
olan 35 şüpheli hakkında gözaltı
kararı verdi. Başsavcılığın talima-
tıyla harekete geçen Ankara Emni-
yet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mü-
cadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
örgütün mahrem imamlarıyla te-
lefon irtibatları tespit edilen, gizli
haberleşme yöntemini kullanan ve
çalışma evlerinde kaldıkları belir-
lenen zanlılar için Ankara merkezli
32 ilde eş zamanlı operasyon baş-
lattı. Operasyon kapsamında 27
şüpheli gözaltına alınırken, firari
8 şüphelinin yakalanması için ça-
lışmaların sürdüğü öğrenildi.

(AA)

Barış Pınarı’nda
3 PKK/YPG’li
terörist etkisiz 

Milli Savunma Bakanlığı, Suri-
ye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı
bölgesinde saldırı hazırlığında olan
3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale
getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
“ ‘Terörist neredeyse hedefimiz
orası’ parolasıyla teröristleri hain
emellerine ulaşmadan etkisiz hale
getirmeye devam ediyoruz. Kah-
raman Mehmetçik, Suriye’nin ku-
zeyindeki Barış Pınarı bölgesine
saldırı hazırlığında olan 3
PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale
getirdi.” ifadeleri kullanıldı.

(AA)

Habur’da 5 milyon liralık
cep telefonu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Mu-
hafaza ekiplerince geçen hafta so-
nunda Habur Gümrük Kapısı’nda
gerçekleştirilen operasyonlarda,
piyasa değeri 5 milyon lirayı aşan
çok sayıda kaçak cep telefonu ve
aksesuarı ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya
göre, Gümrük Muhafaza ekipleri,
Türkiye’ye giriş yapmak üzere güm-
rük sahasına gelen tırları risk kri-
terleri çerçevesinde değerlendirir-
ken riskli görülen araçlar yakın ta-
kibe alındı.Ekiplerce, x-ray tara-
masına sevk edilen 4 araç, şüpheli
yoğunlukların tespit edilmesinin
ardından detaylı arama için arama
hangarına alındı. Ekipler, arama-
larda araçların muhtelif bölgelerine
gizlenmiş kaçak eşyalar tespit etti.
Gerçekleştirilen ilk operasyonda,
tırın dorse kapağının içine son
model 100 cep telefonu gizlendiği
belirlendi. İkinci operasyonda, pi-
rinç taşıyan 2 tırda yapılan kont-
rolde pirinçlerin altına poşetlerle
gizlenmiş 9 bin 385 şarj başlığı, 8
bin 285 şarj kablosu bulundu. Ay-
rıca,100 kaçak elektronik sigaraya
da el konuldu. Son operasyonda
ise arama yapılan aracın dorsesinin
alt boşluklarına gizlenmiş 400 kab-
losuz kulaklık, 250 şarj başlığı ve
kablosu, 3 cep telefonu ele geçirildi.
Hafta sonu Habur Gümrük Kapı-
sı’nda Gümrük Muhafaza ekiple-
rince yapılan operasyonlarda ele
geçirilen kaçak eşyanın değerinin
5 milyon 308 bin lira olduğu be-
lirlendi. Yakalanan kaçak eşyaya
el konulurken olaylarla ilgili Silopi
Cumhuriyet Başsavcılığınca soruş-
turma başlatıldı.

(AA)

“Yalan haber ve
dezenformasyona
geçit vermeyeceğiz”

RTÜK Başkanı Şahin, gerçekleri yan-
sıtmayan veya kurgusal olarak dizayn
edilen yalan haberlerin izleyici ve dinle-
yiciye ulaştırılmasının kabul edilemez
olduğunu belirterek, yalan haber ve de-
zenformasyona geçit vermeyeceklerini
bildirdi.

Üst Kurul’da yapılan seçimle üçüncü
kez başkan seçilen Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir
Şahin,, yaptığı yazılı açıklamada, yayıncı
kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu.
Son dönemde televizyonlarda ve rad-
yolarda, medya hizmet sağlayıcı kuru-
luşların imza vererek onayladığı yayıncılık
etik ilkeleri ve 6112 sayılı yasaya aykırı
yayınların yer aldığına dikkati çeken Şa-
hin, reality şov, haber ve tartışma prog-
ramları ile dizilerde Türk aile yapısına,
örf ve adetlere aykırı içeriklerin artış
gösterdiğini belirtti. (AA)
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YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12
SAYI: 2711

Sorumlu Müdür
Alpaslan YILDIZ

KENT REHBERi
n Polis İmdat
n Jandarma İmdat
n Yangın İhbar
n Orman yangını ihbar
n Acil Servis
n Bilinmeyen Numaralar
n Zabıta

112
112
112     
112
112    
11811
444 1 600

n Emniyet Müdürlüğü  (Fomara)
n Emniyet Müdürlüğü (Acemler)

270 50 00
270 55 72

POLİS

n Garnizon J.Blg.Kom.Sant.
n İl Jandarma Kom. Sant.

261 57 07
261 57 08

GARNİZON

n Su Arıza
n Elektrik Arıza
nDoğalgaz Arıza
nTelefon Arıza
nADSL İnternet Arıza

185
186
187
121
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma
n Şehirlerarası Otobüs Terminali 
n THY

(212) 444 44 36
261 54 00
444 0 849

ULAŞIM

n Ali Osman Sönmez Onkoloji
n Bursa Diş Hastanesi
n Çekirge Devlet Hastanesi
n Çocuk Sağlığı Merkezi 
n Duaçınarı Diş Hastanesi
n Dörtçelik Çocuk Hastanesi
n Kızılay Kan Merkezi 
n Bursa Şehir Hastanesi
n Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

223 82 00
366 85 60
294 99 99
220 10 20
364 91 91
295 96 00
221 15 08
975 00 00
295 50 00

SAĞLIK

n Barış Manço Kültür Merkezi
n Fethiye Kültür Merkezi
n Gökdere Kültür ve Sanat Merkezi
n İncirli Kültür Merkezi
n Konak Kültür Merkezi
n Merinos AKKM
n Nazım Hikmet Kültür Merkezi
n Ördekli Hamamı Kültür Merkezi 
n Tayyare Kültür Merkezi
n Uğur Mumcu Kültür Merkezi

366 02 02
243 36 63
220 31 19
329 23 15
451 21 50
272 16 00
413 27 37
221 80 69
220 88 47
544 09 48

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Büyükşehir Belediyesi, beklenen kar yağışı öncesi şehir
merkezi ve tüm ilçelerde kara kışa karşı tedbirlerini aldı.

Bursa genelinde 283 araç ve toplam 834 personelle ‘ilk kar
tanesinin düşmesiyle’ mücadele başlayacak ve sorunsuz

ulaşım için çalışmalar 24 saat kesintisiz sürecek.

Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi
Başkanlığı koordinasyonunda yapılacak
ve Park ve Bahçeler, Şehir Estetiği ve İtfaiye
Şube müdürlüklerinin destek vereceği karla
mücadele çalışmaları için tüm tedbirlerini
aldı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Yol İşleri
Şube Müdürlüğü’nce belirlenen merkez
ve ilçelerde, 41 ana güzergahta ve ilçe ma-
halle bağlantı yollarında, 2 vardiya halinde
toplam 100 ekiple karla mücadele çalışması
yapılacak. Ayrıca, güzergah haricinde olan
hastane ve otopark giriş-çıkışlarında gerekli
önlemler alındı. Şehir merkezinde 25 adet
çok yönlü kar küreme aracı, 21 adet
kürekli tuzlama kamyonu, 5 greyder, 3
loder, 15 JCB/beko loder, 1
ekskavatör, 1 vinç, 2 dozer, 1
treyler ve 15 öncü araç olmak
üzere toplam 89 kamyon ve iş

makinesi

ile karla mücadele çalışmaları yürütülecek.
Bu çalışmalarda destek personeliyle birlikte
2 vardiyada toplam 300 kişi görev alacak.
İlçelerde ise karla mücadele; 8 kar bıçaklı
kamyon, 13 greyder, 8 loder, 7 JCB, 6 tek
dingil kamyon, 13 pick up, 9 kiralık araç
ve makine olmak üzere toplam 64 iş ma-
kinesi ve araç ile 127 personel üzerinden
yapılacak.

TOPYEKÛN MÜCADELE
Ulaşım Dairesi

Başkanlığı Yol İş-
leri Şube Mü-

dürlü-

ğü’nün merkez ve ilçelerde toplam
153 kamyon ve iş makinası ile 427
personelle sürdüreceği mücadele ça-
lışmalarına diğer birimler de destek
verecek. Park ve Bahçeler Şube Mü-
dürlüğü’nün 3 kamyon ve iş maki-
nası, 55 personelle katılacağı çalış-
malara, Şehir Estetiği Şube Mü-
dürlüğü de 18 kamyon ve iş ma-
kinası ile 100 personelle des-

tek vere-
cek.

İtfaiye Şube Müdürlüğü’nün de 109
kamyon ve iş makinası ile 150 per-
sonelle katılacağı çalışmalarda, bu
kış karla mücadele toplam 283 kam-
yon ve iş makinası ile 834 personelle
sürdürülmüş olacak. Ekip ve ekipman
anlamında tüm tedbirleri alan Bü-

yükşehir Belediyesi, Yol İşleri
Şube Müdürlüğü ambarların-

daki 26 bin ton tuz ve 30
ton solüsyon stoku ile so-
runsuz kış geçirmeyi plan-
lıyor. (İHA)

Barutçu Tekstil’de akıl almaz olay:

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde
faaliyet gösteren Barutçu Tekstil Fabri-
kası’nın önünde sendikaya üye oldukları
için işten çıkarılan 9 kadının eylemi sü-
rerken, pazartesi günü eylem yapılan
alanda akıl almaz bir olay yaşandı. Buraya
getirilen bir kamyonetin kasasına gizle-
nen ve kapakları açık bırakılan amonyak
tanklarından çıkan koku ve kimyasal
salınım, 11 kişinin zehirlenmesine yol
açtı. 

Barutçu Tekstil’de sendikaya üye ol-
duktan 3 gün sonra işlerine son verilen
9 kadın 107 gündür fabrikanın önünde
direniş eylemi yapıyor. Kadınların direnişi
devam ederken pazartesi günü akıllara
durgunluk veren bir ola yaşandı. Her
gün 12.00-16.00 arasında fabrikanın
önünde eylemlerini sürdüren kadınlar
pazartesi günü geldiklerinde keskin bir
kokunun olduğunu fark ettiler. 

Kadınlar bunun önce giderlerden
kaynaklı olacağını düşünerek eylemlerine
devam etti.Bu sırada sendikacılar alana
geldiklerinde bu durumun normal ol-

madığıın ve kokunun çok keskin oldu-
ğunu fark etti. Tam bu sırada eylemin
yapıldığı alanda bir kamyonet parkettiğini
görünce sendika yöneticileri kamyonetin
kasasına çıkarak ne loduğuna baktı. Sen-
dikacılar gördüklerine inanamadı. 3 ton-

luk amonyak tankları ağzı açık ama giz-
lenmiş olarak oradaydu. 

Hemen polis ve AFAD ekiplerine ha-
ber verilirken fabrika yönetimi panikle
kamyoneti olay yerinden kaçırmak içi
harekete geçti. Ancak eylem yapan işçiler

ve sendikacılar buna izin vermedi. AFAD
ekipleri burada bir ölçüm yaptı ve 50
promil olduğunda dahigözleri broşları
olumsuzetkileyecek olan kimyasal salı-
nımın 79 promil olduğu ortaya çıktı.
Bölgeye ambulanslar sevk edilirken, kim-
yasala maruz kalan 11 kişi çeşitli hasta-
nelere sevk edilerek burada kontol altına
alındı. Baş ağrısı, mide bulantısı, öksürük
ve halsizlik gibi şikayetleri olan 11 kişiye
serum ve oksijen verildi. 

Hastane polisinin ifadelerini veren
kadınlar, savcılığa da suç duyurusunda
bulundu. Mağdur kadınlardan Emine
Varol, haksız olarak işten çıkarıldıkları
içinişe dönüş amacıyla eylem yaptıkla-
rının altını çizerken, “Başkanlarımız
gelip bizi uyarmasa çok daha büyük
olumsuzluklar yaşayabilirdik. Fabrika
sahibi Lütfü Barutçu, polise haber ver-
memizin ardından şoförlerini ve güven-
likleri üzerimize gönderdi. Keandisi ve
fabrika yöneticileri hakkında uç duyu-
rusunda bulunduk” dedi. 

(Şehir)

Direniş yapan işçileri zehirlemek mi istediler?

Harmancık’ta şiddetli
yağışlarda taşan dere
ıslah edilecek

Harmancık’ta zaman zaman
şiddetli yağışlarda taşan Bağ De-
resi’nin ıslah edilmesi için süreç
başlatıldı. İlçede son olarak 29
Ağustos 2022’de taşkına yol açan
derenin ıslahı için yaklaşık 18,5
milyon lira bedelle yapım ihalesi
gerçekleştirildi. Harmancık Bele-
diye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı
açıklamada, geçen yaz yaşanan
olayın ardından BUSKİ tarafından
hazırlanan dere ıslahı projesinin
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürlüğünce yatırım planına alın-
dığını bildirdi. DSİ 1. Bölge Mü-
dürlüğü tarafından sözleşmenin
imzalandığını duyuran Ataş, DSİ
Genel Müdürlüğü ve 1. Bölge Mü-
dürlüğü yetkililerine teşekkür etti.
Sözleşme kapsamında 1075 metre
çift taraflı kagir duvarlı kanal,
kagir duvar üzerine 2 bin 200
metre korkuluk, menfez geçişleri,
taban kaplaması ve drenajın ya-
pılması bulunuyor. (AA)

Yıldırım’da Dijital
Pazarlama eğitimi

Yıldırım Belediyesi, ilçedeki va-
tandaşlara yönelik ‘Dijital Pazarlama
Eğitimi’ düzenliyor. Yıldırım Beledi-
yesi, fertlerin çeşitli dijital mecralarda
kendi ürünlerini etkili şekilde pa-
zarlamalarına katkı sunmak ve dijital
pazarlama konusunda farkındalık
kazandırmak için ‘Dijital Pazarlama
Eğitimi’ düzenliyor. Sosyal İnovasyon
ve Girişimcilik Merkezi’nde haftanın
3 günü verilecek eğitim ile katılımcılar,
sosyal medyadan ve e-ticaret mec-
ralarından satış yapma ve dijital pa-
zarlama alanında kendilerini geliş-
tirebilme imkânı bulacak. Eğitime
katılmak isteyen vatandaşlar, Yıldırım
Belediyesi web sitesinden online baş-
vuru yapabilir. Gelişen teknoloji ile
birlikte e-ticaret ve dijital pazarla-
manın ekonomik faaliyetlerdeki ye-
rinin her geçen gün arttığını hatır-
latan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, “Bu alanda kariyer planı ya-
pan ve bu mecrada yer almak isteyen
hemşerilerimizin gelişimine katkı
sağlamak ve onlar yeni ufuklar açmak
için düzenlediğimiz eğitimlerimiz ile
farkındalık oluşturuyoruz” dedi. (İHA)

400 bin öğrenciye
ulaşım desteği

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut
Gürkan, sosyal yardımlardan fayda-
lanan hanelerde bulunan ilk, orta,
ve yüksek öğrenim öğrencilerinin
ulaşım giderlerinin karşılanması adına
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından 300 milyon liralık bütçe
ile destek programı başlatılacağını
belirtti. AK Parti Bursa İl Başkanı
Davut Gürkan, Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı tarafından ilk defa
başlatılan program ile şehir dışında
okuyan 400 bin ilk, orta ve yüksek-
öğretim düzeyindeki sosyal yardım
yardımlardan faydalanan hanelerin
çocuklarına destek olmanın maksat-
landığını ifade etti. Gürkan, destek
program çerçevesinde öğrenim gör-
dükleri illere ulaşımları için öğren-
cilere 2023 yılı için 750 TL olmak
üzere 2 gidiş, 2 dönüş toplamda 4
yolculuk biletinin ücretinin bakanlık
tarafından karşılanacağını söyledi.
Başkan Gürkan, destek programından
faydalanmak isteyen öğrenci ve ai-
lelerin başvurularını ikamet ettikleri
adreslerdeki ilgili Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı temsilciliklerine
yapabileceklerini belirtti. (İHA)
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Finlandiya polisi, kamuya açık alan-
larda Kur’an-ı Kerim gibi kutsal kitap-
ların yakılmasına izin vermeyeceğini
bildirdi. Finlandiya basınının, ülkede
faaliyet gösteren STT haber ajansına
dayandırdığı habere göre, Finlandiya
Ulusal Polis Kurulu, kutsal kitapların
yakılmasını “cezalandırılabilir suç” ola-
rak değerlendirecek. Açıklamada gö-
rüşlerine yer verilen Finlandiya
Emniyet Görevlisi Vesa Pihajoki,
“Kur’an-ı Kerim’in yakılması planlan-
mış olsaydı polis, gösteriyi düzenleyen
kişiye izin verilmeyeceğini önceden
bildirirdi. Ayrıca söz konusu faaliyet
bir gösteri sırasında veya polisin dikka-
tini çeken başka bir durumda gerçekle-
şirse, polis müdahale edecektir.”
ifadelerini kullandı. Haberde, Finlan-
diya hukukunun diğer İskandinav ül-
kelerinin aksine “dini barışı” koruduğu
ve ihlalinin cezalandırılabileceği bilgi-
sine yer verildi. İsveç’in başkenti
Stockholm’de 21 Ocak’ta Danimarkalı
aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Ras-
mus Paludan, Türkiye’nin Stockholm
Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim
yakmış, kalabalık polis korumasında
gerçekleştirilen eylem sırasında Palu-
dan’ın yanına kimsenin yaklaşmasına
izin verilmemişti. Paludan, 27 Ocak’ta
da Danimarka’da cami karşısında ve
Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği
önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı. (AA)

Finlandiya, Kur’an-ı
Kerim yakılmasına
izin vermeyecek

Fransa’da tartışmalı emeklilik refor-
muna karşı 1 milyondan fazla kişinin
katılmasının beklendiği grev ve göste-
riler başladı. Sendikaların çağrısıyla
çok sayıda kentte enerji, ulaşım, eği-
tim ve sağlık başta olmak üzere birçok
sektörün katılım sağlayacağı gösteriler
nedeniyle ülke genelinde Fransızların
sokaklara inmesi bekleniyor. Ülke ba-
sınındaki haberlere göre, halk 300’den
fazla noktada hükümetin emeklilik ya-
şını 62’den 64’e çıkarmayı hedefleyen
reformunu protesto edecek. Başkent
Paris’in de yer aldığı Ile-de-France böl-
gesinde sabahın ilk saatlerinde yüz-
lerce kilometreyi bulan araç kuyrukları
oluşurken, bazı tren garları gösterici-
lerce basıldı. Polis, istasyonları basan
protestoculara müdahale etti. (AA)

İsveç’te yaşayanlar, ülkedeki Türkiye ve
İslam karşıtı provokasyonlardan duyduk-
ları rahatsızlığı dile getirerek Kur’an-ı Ke-
rim’in yakılmasının utanç verici bir
durum ve nefret suçu olduğunu belirtti.
AA muhabiri, İsveçlilere, ülkede terör ör-
gütü YPG/PKK taraftarlarınca düzenle-
nen Türkiye karşıtı provokasyonlara ve
Kur’an-ı Kerim’in yakılmasına izin veril-
mesine ilişkin görüşlerini sordu. İsveç’te
yaşayan Ingrid Kolobaric, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu provo-
kasyonların ardından “Biz icabında
Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verdiği-
miz zaman İsveç şoke olacak.” şeklindeki
açıklamasını değerlendirdi. İsveç’in
NATO konusunda Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a saygı duyması gerektiğini belirten
Kolobaric, şunları söyledi: “İsveç’in insan-
lara muamelesinden ötürü utanması
lazım. İsveç’in ilk önce bütün dünyadaki
insanlara saygı duymayı, saygılı davran-
mayı öğrenmesi lazım. NATO’ya girmek
için Erdoğan’a şirin görünmeye çalışmak-
tan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygı
duymasını öğrenmesi lazım. ” (AA)

Fransa’da emeklilik 
reformuna karşıtı grev
ve gösteriler başladı

10

İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun
aşırı sağcı partilerle kurduğu koalisyon
hükümeti henüz bir ayını doldurmadan
işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te
İsrail-Filistin çatışması yeniden şiddet-
lendi. İsrail ordusu ve diğer güvenlik bi-
rimleri, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin
Mülteci Kampı’na 26 Ocak Perşembe
sabahı “saldırı hazırlığındaki İslami Cihad
militanlarının bir evde saklandığı” id-
diasıyla kapsamlı bir baskın düzenledi.
Baskında, aralarında yaşlı bir kadın ve
bir çocuğun da yer aldığı 10 Filistinli öl-
dürüldü, 20 kadar Filistinli yaralandı.

Cenin’deki baskın, İsrail basını ve bölge
sakinleri tarafından son 15 yılın “en
kanlı ve şiddetli baskını” olarak nitelen-
dirildi. İsrail’deki koalisyon ortağı Dini
Siyonizm Partisinden aşırı sağcı Millet-
vekili Almog Cohen ise, sosyal medyada
paylaşımında, İsrail askerlerine övgüde
bulunarak “Onları öldürmeye devam
edin” ifadesini kullandı. Cohen’in bu
paylaşımı Twitter tarafından kuralları
ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldı. Filistin
yönetimi, Cenin baskınının ardından İs-
rail ile güvenlik koordinasyonunu dur-
durduğunu açıkladı.

GEÇEN YILIN YOĞUN 
ŞİDDETİ HIZ KESMEDİ
Cenin’deki baskın sonrasında Batı

Şeria ve Doğu Kudüs genelinde olaylar
çıktı. İsrail ordusunun açtığı ateşte bir
Filistinli daha hayatını kaybetti. Son dö-
nemde artan şiddet dalgasıyla, İsrail gü-
venlik güçleri veya Yahudi yerleşimcilerin
açtığı ateş sonucu yılbaşından bugüne
aralarında kadın ve çocukların da yer
aldığı 35 Filistinli öldürüldü. Bu veriler,
Birleşmiş Milletlerin 2022’yi Batı Şeria
ve Doğu Kudüs’te “son 16 yılın en kanlı
dönemi” olarak nitelemesinin ardından

bölgede can kayıplarının bu yıl da hız
kesmediğini gösteriyor. İsrailli insan
hakları örgütü B’tselem’e göre, İsrail or-
dusu geçen yıl Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te
34’ü çocuk 146 Filistinliyi öldürdü. Yahudi
yerleşimciler de biri çocuk 5 Filistinliyi
öldürdü, üç Filistinlinin hayatını kay-
bettiği dosyadaysa failler tespit edile-
medi.

İSRAİLLİLERE YÖNELİK 
24 SAAT İÇİNDE İKİ 
AYRI SALDIRI
İsrail ordusunun Cenin baskınının

ardından işgal altındaki Doğu Kudüs’te
24 saat içinde İsraillilere yönelik iki
saldırı gerçekleşti. Filistinli bir genç, 27
Ocak akşamı yasa dışı Yahudi yerleşim
birimine silahlı saldırı düzenleyerek 7
İsrailliyi öldürdü. İsrail polisi, araçla ko-
valamacanın ardından saldırganı öldür-
düğünü açıkladı. Bu saldırının üzerinden
24 saat geçmeden, Doğu Kudüs’ün Eski
Şehir bölgesine yakın Silvan Mahallesi’nde
13 yaşındaki bir Filistinli, iki İsrailliyi
silahla yaraladı. Filistinli çocuğun ateş
ettiği İsraillilerden biri üzerindeki oto-
matik silahla çocuğu yaralayarak etkisiz
hale getirdi. İsraillilere yönelik saldırıların

ardından işgal altındaki Batı Şeria ve
Doğu Kudüs’te Yahudi yerleşimci şiddeti
patlak verdi. Cumartesi ve pazar ak-
şamları Yahudi yerleşimcilerin Filis-
tinlilere saldırdığı, evlerine ve araçlarına
taş atarak ateşe verdiği onlarca olay
yaşandı.

ŞİDDET DALGASININ 
DAHA DA BÜYÜMESİNDEN 
ENDİŞE EDİLİYOR
Başbakan Binyamin Netanyahu, sal-

dırıların hemen ardından İsraillilere “ka-
nunları kendileri uygulamaya çalışmaktan
kaçınması” çağrısı yaparken hükümet,
daha fazla İsrailli sivilin silahlandırıl-
masını kolaylaştıracak adımlar atacağını
duyurdu. İsrail’in “vatandaşlarına gü-
venliği sağlamak” iddiasıyla Cenin’e dü-
zenlediği “kanlı” baskın vadedilenin ak-
sine İsraillilerin hayatını kaybettiği ve
Yahudi yerleşimci şiddetinin tırmandığı
atmosferi beraberinde getirdi. İsrail
basını, Filistinlilere karşı “şahin” politi-
kaları ve fanatik Yahudi yerleşimcilere
desteğiyle tanınan aşırı sağcıların İsrail
hükümetinde kritik görevler almasıyla
şiddet dalgasının daha da artabileceği
endişesine işaret ediyor. (AA)

İsrail ordusunun geçen
hafta işgal altındaki Batı
Şeria’nın kuzeyindeki
Cenin Mülteci Kampı’na
düzenlediği saldırıda 10
Filistinliyi öldürmesi
bölgede tansiyonu
yükseltti.

Bakan Szijjarto ve Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan’ın başkenti
Budapeşte’de gerçekleştirdikleri görüş-
menin ardından ortak basın toplantısı
düzenledi. Szijjarto, İsveç’te aşırı sağcı
politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin
Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-
ı Kerim yakmasına ilişkin, herhangi bir
dine ait kutsal kitapların ya da sembollerin
yakılmasına ya da aşağılanmasına kararlı
bir şekilde karşı çıktıklarını belirtti. Macar
Bakan, “Hristiyan olarak, inançlı Katolik
Hristiyan olarak söylüyorum, bir başka
inancın kutsal kitabının yakılması ve ona
hakaret edilmesi hiçbir şekilde kabul edi-
lemez. Başka bir inancın kutsal kitabının
yakılmasına ‘ifade özgürlüğü’ demek, ku-
sura bakmayın ama saçmalık. Şimdi bir
ülke, NATO’ya katılmak istiyorsa ve Tür-
kiye’nin de desteğini kazanmak istiyorsa
o zaman biraz daha dikkatli olması gerekir.”
dedi. Szijjarto, son dönemde Avrupa ve
küresel çapta gerçekleşen olayların Tür-
kiye’nin önemini artırdığını, Macaristan
olarak Türkiye’nin adımlarını destekle-
diklerini belirtti. Macaristan’ın komşu-
sunda savaşın sürdüğünü, bunun etkilerini
ağır bir şekilde hissettiklerini ifade eden
Szijjarto, bir an önce barışın sağlanması
gerektiğini, bu kapsamda yapılan giri-
şimlerin Rusya dostu olarak damgalan-
maması gerektiğini söyledi. Szijjarto,
‘’Savaş sadece görüşmelerle bitirilebilir.
Bunu Türkiye’nin başarılı girişimleri de
kanıtladı. Hatta bugüne kadarki barışın
sağlanması için yapılan en başarılı giri-
şimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan ve Bakan Çavuşoğlu yapabildi. Gi-
rişimler sonucunda tahıl anlaşması im-
zalandı. Biz Türkiye’nin barış için attığı
adımları devam ettirmesini destekliyoruz.’’
dedi. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tek ba-
şarılı barış girişiminin Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından ger-
çekleştiğini kaydeden Szijjarto, bu yüzden,
Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) Ma-
caristan’ın Aksakalı Attila Tilki’nin Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Nobel
Barış Ödülü’ne aday olarak gösterilmesi
için girişimlerde bulunacağını söyledi.
TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı’nın ül-
kesinin doğal gaz tedarikinde önemli rol
oynadığına işaret eden Szijjarto, TürkAkım
Doğal Gaz Boru Hattı’nın, Avrupa’da,
Doğu-Batı arasında yüzde 100 kapasite
ile çalışan tek hat olduğunu ve geçen yıl
Macaristan’a 5 milyar metreküp doğal
gazın bu yolla ulaştığını kaydetti. Türki-
ye’nin sınır koruma alanında attığı adımları
kararlı bir şekilde desteklediğini dile getiren
Szijjarto, Suriye’den savaş nedeniyle evlerini
terk etmiş kişilerin tekrar evlerine geri
dönebilmeleri için gerekli şartların oluş-
turulmasının da önemli olduğunu söyledi.
Szijjarto, ülkesiyle Türkiye arasındaki iş-
birliğinin “öncelikli stratejik işbirliği” se-
viyesine yükseltileceğini aktardı. İsveç ve
Finlandiya’nın NATO üyeliğiyle ilgili bir
soru üzerine, ülkesinin NATO’nun ge-
nişlemesini desteklediğini belirten Szijjarto,
Macaristan Ulusal Meclisi şubatta tekrar
açıldığında bu ülkelerin üyeliklerine onay
verilmesinin gündeme alınacağını söyle-
di.

(AA)

Macaristan Dışişleri ve Dış
Ticaret Bakanı Peter Szijjarto,
“(İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in
yakılması) Bir başka inancın
kutsal kitabının yakılması ve
ona hakaret edilmesi hiçbir
şekilde kabul edilemez.” dedi.

Kur’an yakmaya bir 
tepkide Macaristan’dan

Belçika bir nükleer 
reaktörü daha kapatıyor

Avrupa’da yaşanan enerji krizine rağ-
men Belçika’nın Huy şehrinde bulunan
Tihange 2 nükleer reaktörünün faaliyeti
bugün yerel saatle 23.59’da durdurulacak.
Böylece, faaliyete 1983’te devreye giren
nükleer reaktörün elektrik şebekesine
bağlantısı 40 yıllık hizmetin ardından
sona erecek. Belçika’da geçmişteki hü-
kümetlerin aldıkları kararlar doğrultu-
sunda hazırlanan nükleerden çıkış yasası
nedeniyle kapatılacak olan Tihange Nük-
leer Santrali’nin 3 reaktöründen biri
olan Tihange 2 reaktörü yıllık 1055 me-
gavatsaatlik elektrik üretim kapasitesine
sahipti. Belçika’da Hollanda sınırına
yakın Doel nükleer santralinde 4 adet,
Almanya ve Lüksemburg sınırına yakın
Tihange nükleer santralinde de 3 adet
olmak üzere toplam 7 reaktör faaliyet
gösteriyordu. Bu reaktörlerin ürettiği
elektrik, normal şartlarda ülke ihtiyacının
yaklaşık yarısını karşılıyordu. Belçika
hükümeti, Rusya-Ukrayna Savaşı önce-
sinde nükleer güç santrallerinin faaliye-

tine 2025’te son verilmesi için plan ha-
zırlamıştı.

DOEL 3 REAKTÖRÜ DE 
KAPATILMIŞTI
Geçmiş hükümetlerin kararları uya-

rınca Doel 3 rektörü geçen yıl eylül
ayında kapatılmış, Tihange 2 reaktörünün
ise 2023’ün şubat ayında kapatılması
kararlaştırılmıştı. Enerji krizi nedeniyle
mevcut hükümet, bu reaktörlerin faaliyet
süresinin uzatılması için çalışmalar yap-
maya başlamış ancak reaktörlerin ope-
ratörleriyle hükümet arasında yapılan
görüşmelerde bu aşamada kapatma sü-
recinin ertelenmesinin teknik ve yasal
bakımdan mümkün olmadığı, bunun
güvenlik riskleri doğuracağı tespit edil-
mişti.

2 REAKTÖRÜN SÜRESİ 
UZATILIYOR
Öte yandan, Belçika, savaşın başla-

masının ardından enerji arz sıkıntısı ya-
şamamak için daha önce 2025’te kapat-
mayı planladığı Doel 4 ve Tihange 3 re-
aktörlerinin faaliyet süresini 10 yıl uzat-
maya karar vermişti. Faaliyet süreleri
uzatılan 2 reaktör, ülkenin en son 1985’te
inşa ettiği nükleer tesisler olarak biliniyor.
(AA)

Belçika’da 40 yıldır faaliyet
gösteren Tihange 2 nükleer
reaktörü bugün kalıcı
biçimde kapatılacak.

İsveçliler, Türkiye ve İslam
karşıtı provokasyonlardan 
şikayetçi
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Bursaspor’da

Batman Petrolspor
maçında sakatlanan
Hasan Sabri Karaca,

en az iki hafta
sahalardan uzak

kalacak.

Bursaspor Kulübü, Bat-
man Petrolspor maçında sa-
katlanan Hasan Sabri Ka-
raca ile ilgili bilgi verdi.
Genç futbolcu, en az iki
hafta sahalardan uzak ka-
lacak. Bursaspor Kulübü,
Hasan Sabri Karaca’nın sağ-
lık durumu ile ilgili bilgi
verdi. Batman Petrolspor
maçının 66. dakikasında sa-

katlanan ve oyunun sedye
ile terk eden 18 yaşındaki
futbolcunun, 10 ile 14 gün
arasında tedavisinin süre-
ceği öğrenildi. İşte Bursas-
por’un yaptığı açıklama;
“Sağ dizinde esneme ve
ödem, tedavisinin 10 ile 14
gün arasında sürmesi ön
görülmektedir.”

(İHA)

İnegölspor Teknik Direktörü
Güneş kalp krizi geçirdi
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup
ekiplerinden İnegölspor’un
teknik direktörü Bahaddin
Güneş, kalp krizi şüphesiyle
tedavi altına alındı.

İnegölspor Kulübünden yapılan açık-
lamada, Güneş’in sabah saatlerinde fe-
nalaşarak hastaneye kaldırıldığı belirti-
lerek, “Kalp krizi şüphesiyle Bursa Me-
dicana Hastanesine sevk edilen teknik
direktörümüz Bahaddin Güneş’in şu
anda durumu iyi ve anjiyo yapılacak.
Hocamıza ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi
sunar, tez zamanda iyileşip aramıza dön-
mesini temenni ederiz.” ifadelerine yer
verildi.

BURSASPOR’DAN GÜNEŞ İÇİN 
GEÇMİŞ OLSUN MESAJI 
Bursaspor Kulübü, kalp krizi şüphe-

siyle hastaneye kaldırılan İnegölspor
Teknik Direktörü Bahaddin Güneş için

geçmiş olsun mesajı yayımladı. Bursaspor
Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:
“Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve
kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan
İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin
Güneş’e acil şifalar diliyor, ailesine ve
İnegölspor camiasına geçmiş olsun di-
leklerimizi iletiyoruz.”

(İHA)

Muslera’ya Bursa’dan müthiş sürpriz
Bursa’da yaşayan Nuri Mızrak,

çocukluktan yıllarında beri hayranı
olduğu Galatasaray’ın başarılı kalecisi
olan Fernando Muslere için yaklaşık
750 bin lira harcayarak sıfırdan oto-
mobil modifiye etti. Otomobilin her
yerinde Fernando Muslera’nın pos-
teri olurken plaka bile özel olarak
seçildi. Plakada bulunan NM harfleri
Fernado Muslera’nın annesi Norma
Micol’un baş harfleri olurken, son
2 sayı ise Galatasaray formasıyla at-
tığı tek gol forma numarası olduğu
öğrenildi. İş insanı Nuri Mız-
rak; otomobili çekiciye yük-
leyerek Galatasaray Florya

Metin Oktay Tesisleri’ne götürdü.
Antrenman sonrası Muslera otomo-
bili 45 dakika boyunca incelerken
duygulandığını dile getirdi. Nuri
Mızrak, otomobili dışarıya çıkardığı
zaman dikkat çektiğini ve beğenen
bazı vatandaşların almak istediğini
ama satmadığını söyleyerek şöyle
devam etti: “Muslera’ya böyle bir
araç yapmak istedik. Muslera’nın
kötü 1 sezon geçirdiği zaman vardı.
O sezonda herkes kötülemeye baş-
ladı. Bizde kendi taraftarı olarak
Muslera’nın ne kadar sevildiğini bi-
zim ülkemize, şehit ailelerine ve or-

man yangınlarına yaptıklarını
unutmamak adına jest yapmak

istedik. Muslera’nın yanına
gittik. Bizi güzel ağırladı, ara-
bayı inceledi ve duygulandı.
Beğenmekten ötesiydi, çok

duygulandığını söyledi.
Biz ona videoyu gönder-
diğimizde maket olarak
düşünmüş, ancak yanına
gidince çok şaşırdı. Ben-

de çocukkten kaleciydim,
Muslera sevdası bizde ço-

cukluktan başlıyor” dedi.
(İHA)

Bursa’da Fernando Muslera
hayranı olan Nuri Mızrak,
onun için 750 bin lira
harcayarak sıfırdan
otomobil modifiye etti.
Otomobili çekiciyle
Florya’ya götürdü. Kendisi
için yaptırılan özel
otomobili gören Muslera
sürpriz yaşadı. Nuri
Mızrak, “Otomobili
Muslera’nın yanına
götürene kadar
inanmamıştı, görünce
duygulandı” dedi.

Kulüpler 2022 Dünya 
Kupası bugün başlayacak

Fas’ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Ku-
lüpler Dünya Kupası karşılaşmaları,
başkent Rabat ve Tanca şehrinde
oynanacak. Turnuvadaki ilk mü-
cadelede, Afrika Futbol Konfede-
rasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi
finalisti El-Ehli (Mısır) ile Okyanusya
Futbol Konfederasyonu (OFC) Şam-
piyonlar Ligi şampiyonu Auckland
City (Yeni Zelanda) karşılaşacak. Baş-
lama vuruşu bugün TSİ 22.00’de ya-
pılacak maçı kazanan takım tur atla-
yacak. Fas ligi şampiyonu Wydad’ın
CAF Şampiyonlar Ligi’nde de zafere
ulaşmasıyla finalist El-Ehli Kulü-
büne, ev sahibi kontenjanından
turnuvaya katılma hakkı veril-
mişti. Bu müsabakanın

galibi, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler
Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şam-
piyonlar Ligi’nin kazananı Seattle Sounders
(ABD) ile 4 Şubat’taki 2. turda karşı karşıya
gelecek. Aynı gün, Fas ekibi Wydad ile
Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şam-
piyonlar Ligi’nde sezon tamamlanmama-
sından dolayı bir önceki senenin şampiyonu
olarak kupaya katılması kararlaştırılan El-
Hilal (Suudi Arabistan), diğer 2. tur maçında
mücadele edecek.

Güney Amerika Futbol Konfederasyo-
nunun (CONMEBOL) düzenlediği Liber-
tadores Kupası’nın şampiyonu Flamengo,
kupaya yarı finalden itibaren katılacak.
Brezilya kulübünün 7 Şubat’ta yapılacak

yarı finaldeki rakibi, Wydad-El Hilal kar-
şılaşmasının galibi olacak. UEFA
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real

Madrid de turnuvaya yarı finalde
dahil olacak. 2014, 2016, 2017 ve

2018’de olmak üzere kupayı 4 kez kaza-
nan İspanya ekibi, Seattle Sounders ile

ilk turu geçen takım arasındaki maçın ga-
libiyle 8 Şubat’ta karşılaşacak. 2022 FIFA
Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat’ta Ra-
bat’taki Prens Moulay Abdellah Stadı’nda
oynanacak final maçıyla sona erecek. Ön-
ceki turnuvada İngiltere temsilcisi Chel-

sea, Brezilya’nın Palmeiras takımını
uzatmalarda 2-1 yenerek kupayı ilk

kez müzesine götürmüştü.
(AA)

FIFA’ya bağlı 6
konfederasyonun
şampiyonları ile ev
sahibi kontenjanından
bir takımın mücadele
edeceği 2022 Kulüpler
Dünya Kupası, bugün
başlayacak.Gemlik Belediyespor iki turnuvada derece yaptı

Osmaniye ilinde düzenlenen, 67
ilden 410 kadın ve 505 erkek sporcu-
nun yarıştığı müsabakalarda, Gemlik
Belediyespor judocusu Eda Naz To-
palsalihoğlu 44 kilogram bayanlarda
Türkiye üçüncüsü olarak milli takım
seçmelerine katılmaya hak kazandı.
Osmangazi Atletizm Salonu’nda dü-
zenlenen Türkiye genelinden yaklaşık
bin sporcunun katıldığı U 18 Türkiye
Salon Şampiyonasında Gemlik Bele-
diyespor sporcusu Beyzanur Topçu

katıldığı uzun atlama, yüksek atlama,
60 metre engel, gülle atma ve 800
metre branşlarının toplamında kazan-
dığı 3117 puanla Türkiye şampiyonu

oldu. Gemlik Belediyespor Başkanı
Durmuş Uslu yaptığı açıklamada, Gem-
lik Belediyespor olarak yüzlerce gence
spor yapma imkânı sağlamanın guru-
runu yaşadıklarını ifade ederken, Tür-
kiye çapında aldıkları başarılarla gurur
duyduklarını belirtti. Sporu sadece
futbol olarak görmediklerini vurgula-
yan Uslu, “Bugün çok sayıda spor da-
lında gençlerimize verdiğimiz eğitim-
lerle Türkiye genelindeki birçok tur-
nuvadan başarı ile dönüyoruz. Bizler
Gemlik Belediyespor’u sadece bir spor
kulübü olarak değil, okul olarak görü-
yoruz. Bir hafta içerisinde Türkiye ge-
nelinde iki turnuvadan başarıyla dön-
mek bizler için gurur verici oldu. Ho-
calarımızı ve gençlerimizi tebrik edi-
yorum” dedi.

(İHA)

Gemlik Belediyespor
sporcularından Eda Naz
Topalsalihoğlu ve Beyzanur
Topçu katıldıkları turnuvadan
derece ile döndü.



Afrika kıtası,
2050’ye kadar 9

milyar kişiyi
besleyecek

potansiyele sahip
olsa da iklim

değişikliği, tarım
sektöründeki

yatırım azlığı, terör
ve Rusya-Ukrayna

savaşı gibi
unsurlar nedeniyle

278 milyon
Afrikalının

karnını
doyuramıyor.

Dünyayı besleyecek
potansiyeli var oysa:

Geçen hafta Senegal’in başkenti Da-
kar’da düzenlenen Feed Africa Summit
(Afrika’yı Besle Zirvesi) kıtanın zengin
kaynakları ve iş gücüne rağmen gıda
konusunda dışa bağımlılığını bir kez
daha gözler önüne serdi. Afrika Kalkınma
Bankası (AfDB) tarafından organize edi-
len zirvede, kıtanın kalkınma ortakları
Afrika’da gıda egemenliğinin sağlana-
bilmesi için gelecek 5 yıl için toplam
30 milyar dolar finansman sözü ver-
mişti. Bu kaynakla Afrika’daki tarım
projelerinin desteklenmesi ve gıda
ithalatının azaltılması hedeflense
de rakamlar kıtanın gıda ithalatının
her geçen yıl arttığını ortaya koyuyor.
AfDB verilerine göre, Afrika 2015’te
35 milyar dolarlık gıda ithalatı yaparken
bu rakam 7 yıl içinde 2 katına
çıkarak 70 milyar dolara ulaştı.
Tüketim alışkanlıklarının de-
ğişmesi ve gıdaya olan talebin
artmasıyla 2025’te gıda it-
halatının 110 milyar do-
ları aşması bekleniyor.
Afrika en çok tahıl, sı-
vıyağ, şeker, et ve süt
ürünleri gibi temel
gıda maddelerinde
dışa bağımlıyken ka-
kao, kahve, çay ve
baharat gibi ürünleri
ihraç ediyor. Oysa uz-
manlar, Afrika’nın, dı-
şarıdan satın aldığı temel
gıda maddelerinin neredey-
se tamamını üretebileceğini
ve bu tarımsal üretimin
önemli bir istihdam oluştu-
rabileceğine işaret ediyor.
Afrika’nın gıda talebini kendi
kendine karşılaması için tarım
sektörüne yatırım önem arz
ederken, ithal ürünlerin yerel
alternatifleriyle de ithalat ra-
kamlarının düşebileceği be-
lirtiliyor. Örneğin 2021’de
55 milyon ton tahıl ithalatı
yapan Afrika, bunun yerine
fonio, amarant, teff gibi ye-
rel hububat ürünleri kulla-

nabilir.
AFRİKA 9 MİLYAR 
İNSANI DOYURABİLİR
AfDB’nin 2022 rakamlarına göre

dünyada açlık çeken 828 milyon kişinin
278 milyonu Afrika’da yaşıyor. Birleşmiş
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Af-

rika’da açlık çekenlerin
sayısının 2030’da

310 milyona
ulaşabileceği
konusunda
uyarıyor. Afri-
ka, dünyada el
değmemiş tarım

arazileri-
nin yüz-

d e

65’ine ev sahipliği yapıyor. Kıta 2050’ye
kadar 9 milyar insanı beslemeye yetecek
ekilebilir araziye sahip olmasına karşın
100 milyon tondan fazla gıda ithal ediyor.
2022 Afrika Tarım Durum Raporu ise
iklim değişikliğinin etkileri ve küresel
krizlere dayanıklılık için Afrika’daki tarım

sektörünün her yıl 257 milyar
dolara ihtiyaç duyduğunu or-
taya koyuyor.

SÖMÜRGE 
DÖNEMİNDEN 
KALMA “TEK 
ÜRÜN” 
ALIŞKANLIĞI

Afrika’da ekilebilir araziler
v e

verimli topraklara karşın yaşanan gıda
sorununun temel nedenlerinden birisini,
sömürge döneminden kalma alışkan-
lıkla devamlı aynı ve tek ürün üze-
rinden tarım yapılması oluşturuyor.
Sömürgeci devletlerin, bağımsız-
lık öncesi Afrikalı çiftçilere kendi
ihtiyaçları doğrultusunda tek
ürün dayatması ve bu alışkanlığın
bugün hala sürdürülüyor olması
kıtanın tarım alanında kalkın-
masının önüne ge-
çiyor. Bunun yanı
sıra hızla artan nü-
fus, alt yapı ve tarım alanında
yatırım eksikliği de Afrika’daki gıda so-
rununu derinleştiriyor.

TERÖR AFRİKA’DA GIDA 
GÜVENSİZLİĞİNİ ARTIRIYOR
Kıtada 30’dan fazla silahlı terörist

grubun varlığı da tarım ve hayvancılığı
olumsuz etkiliyor. Özellikle Sahel böl-
gesi ve Çad Gölü havzasında milyon-
larca kişinin terör ve güvenlik riski
nedeniyle açlık ve gıda güvensizliği
yaşadığı biliniyor. BM rakamları, dün-
yanın en uzun süreli ve karmaşık ça-

tışma bölgelerinden Çad Gölü hav-
zasında yer alan Kamerun, Çad,
Nijer ve Nijerya’da 5,6 milyon ki-

şinin ciddi gıda güvensizliğiyle
karşı karşıya olduğunu ortaya

koyuyor. BM, Sahel’de terör
örgütleri nedeniyle artan gıda
güvensizliği konusunda ön-

lem alınmazsa 18 milyon
kişinin açlık riski altında
olduğu konusunda uyarı-

yor.
İKLİM 

DEĞİŞİKLİĞİ
Dünya nüfusunun yaklaşık

yüzde 15’ini barındıran Afrika,
küresel ısınmaya neden olan
sera gazı emisyonlarının sa-
dece yüzde 3’ünden sorumlu
olsa da iklim değişikliğinin
etkilerine en sert şekilde
maruz kalıyor. Hint Okya-
nusundaki ada ülkesi Ma-

dagaskar 2021’de iklim değişikliğine
neden olan faktörlerde hiç pay sahibi
olmasa da “sadece iklim değişikliğinin
yol açtığı kıtlıkla mücadele eden ilk
ülke” olmuştu. Son 40 yılın en ağır
kuraklığının yaşayan ülkede kuraklığın
her geçen yıl artması, 1 milyon 140
bin kişiyi hiç gıda bulamaz hale getir-
mişti. Dünya Bankası verileri, Afrika’yı
“iklim değişikliğinden en çok etkilenen
kıta” olarak nitelerken, kuraklık, dü-
zensiz yağışlar ve aşırı sıcakların tarım
sektörünü derinden etkilemesi nede-
niyle 86 milyon kişinin göç etmek zo-
runda kalacağını göstermişti.

KOVİD-19 VE RUSYA 
UKRAYNA SAVAŞI
Öte yandan Kovid-19 salgınının

neden olduğu gıda krizi de Afrika’da
200 milyondan fazla kişiyi etkiledi.
Salgının ardından patlak veren Rus-
ya-Ukrayna savaşı da Afrika ülkele-
rindeki tarım faaliyetlerini sekteye
uğratarak buğday fiyatlarında yüzde
45 artışa yol açtı. Buğday ihtiyacının
yüzde 40’ını Rusya ve Ukrayna’dan
karşılayan Afrika kıtasında savaş ne-
deniyle 30 milyon ton gıda açığı oluştu.
Afrika ülkeleri ihtiyaç duydukları güb-
renin büyük bir kısmını da Rusya ve
Ukrayna’dan ithal ederken savaş ne-
deniyle gübre fiyatları 3 katına çıktı,
piyasada 2 milyon tonluk gübre açığı
baş gösterdi. (AA)
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Aksaray, Konya ve Ankara arasında
yer alan, başta flamingolar olmak
üzere binlerce kuşa ev sahipliği yapan
Tuz Gölü’nde son yapılan araştırmayla
sadece 9 bin hektarlık alanın suyla
dolu olduğu belirlendi. Göl alanı, kü-
resel ısınmanın etkisiyle her geçen
gün biraz daha daralıyor. Göl ile ilgili
araştırmalar yapan Aksaray Üniver-
sitesi Mühendislik Fakültesi Çevre
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hatim Elhatip, İç Anadolu
Bölgesi’nin Türkiye’nin en az yağış
alan yeri olduğunu söyledi. Aksaray’ın
da bu bölgenin içerisinde olduğunu
belirten Elhatip, şöyle konuştu:
“2021’de bölgemiz bol yağış almıştı.
Bu yağışlar hem yer altı hem de yer
üstü sularına olumlu etkiler yaptı.
Yer altı sularında 30-50 santimetre

civarında bir yük-
selme söz konusu oldu.
Küresel ısınmadan dolayı bu yıl
tamamen kurak bir mevsim geçiri-
yoruz. Kuraklık analizlerini yaparken
50-60 yılları baz alıyoruz. Aksaray
şu anda kuraklığın şiddetli bir şekilde
etkisi altında. Ülkemizin birçok böl-
gesi bu dönemlerde karla dolardı an-
cak bu yıl yağış çok az. Kayak mer-
kezlerini bile suni karla doldurabili-
yoruz.” Elhatip, Türkiye’nin küresel
ısınma ve kuraklıkla birlikte su kay-
nakları kıtlığı yaşanan ülkeler arasına
girebileceğine dikkati çekti. Başta
Tuz Gölü olmak üzere kentteki birçok
su havzasında ciddi anlamda kuraklık
görüldüğünü vurgulayan Elhatip, şöy-
le devam etti: “Tuz Gölü’nün 30-40
yıl önceki değerlerinde yüzey doluluk

ala-
nı 92 bin
652 hektardı. Yani ne-
redeyse alanın hepsi su ile do-
luydu. Bu alan 2-3 ay öncesine kadar
32 bin 500 hektar alana kadar geri-
lemişti. Son yaptığımız araştırmalarda
Tuz Gölü’nün su dolu alanı yüzde 10
seviyelerine kadar düştü. Yani 9 bin
hektar civarında sulu bir alan kaldı.
Bu seviye hem kuraklık hem de yer
altı sularının çekilmesiyle ilgili bizlere
bilgi veriyor.” Elhatip, küresel ısın-
manın etkilerini çok ciddi anlamda
yaşadıklarını, Suudi Arabistan böl-
gesini sel götürmesinin buna örnek
teşkil ettiğini dile getirdi. Suudi Ara-

bis-
tan’da

çöl bölgesi olmasına
rağmen taşkınlar ve seller görülmeye
başlandığını aktaran Elhatip, “Buzul
bölgelerindeki buzların erimesi de
bunlara örnektir. Elimizdeki su kay-
naklarını artık çok dikkatli kullan-
mamız gerekiyor. Tarım arazilerini
vahşi sulama şeklinde sulamaya de-
vam edersek çok zarar verecek. Şu
anda orta derecede kuraklık dönemi
yaşıyoruz. 2024-2029 döneminde şid-

d e t l i
kuraklık göreceğiz. Yani kır-

mızı alarm vereceğiz.” ifade-
lerini kullandı. Tuz Gölü’nü bes-

leyen Akgöl’de suların çekilmesiyle
küçükbaş hayvanlarını otlatan çoban
Hasan Hüseyin Sanşav ise çocuklu-
ğunda göl çevresinde birçok su kay-
nağının olduğunu söyledi. 2000 yı-
lından bu yana kademe kademe Ak-
göl’deki su miktarında azalma mey-
dana geldiğini ve gölün kuruduğunu
belirten Sanşav, “Şu anda meralarda
hayvanlarımıza su bulamıyoruz. Hay-
vanlarımızı bu mevsimde bile otlat-
maya çıkartıyoruz. 2022’nin Ocak ve
Şubat dönemini bol karlı ve yağışlı
geçirmiştik. Neredeyse şubat ayına
girdik ancak ne yağmur var ne kar.”
diye konuştu. (AA)

Türkiye’nin ikinci
büyük gölü olan Tuz
Gölü, kuraklığın
etkisiyle küçülüyor.


