
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen ve 
2022 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda 
yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılına, her 
alanda rekorlar kırarak girdiklerini söyledi. İhracatta 
üst üste kırılan rekorların dünya ticaretinde belirsizliğin 
ve durgunluk beklentilerinin hüküm sürdüğü bir dö-
nemde yakalandığını belirten Muş, ülke olarak hedefleri 
aşmanın, rekorlara her geçen gün bir yenisini eklemenin 
haklı gururunu yaşadıklarını bildirdi. n 5. sayfada

Van’da terör örgütü PKK’ya ve kaçakçılara yönelik 
başarılı operasyonlar gerçekleştiren İl Jan-
darma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl 150’nin 
üzerinde sığınak tespit etti, çok sayıda silah, 
binlerce fişek, yüklü miktarda yaşam malze-
mesi ele geçirdi.  n 7. sayfada

İnegöl ilçesinde oğlunu bıçakla yaralayan şahsın 2 arkadaşını 
bıçakla yaralayan baba tutuklandı. İnegöl’deki olay, Or-
haniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde faaliyet 
gösteren çorba işletmesinde meydana geldi. Uğur K. 
(16), sabah 09.00 sıralarında çorbacıya giderek iş yerinde 
çalışan Hakkı G.’den iddiaya göre borcunu istedi. O 
sırada çıkan kavgada Hakkı G. (20) bıçakla Uğur’u 
elinden yaraladı. Yaralı çocuk, İnegöl Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı.   n 3. sayfada

Çorbacı kavgasında 
tutuklama kararı 

“Dünya 5’ten 
büyüktür”
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Yeşil Çevre, 2023’te yeni 
yatırımlarla fark atacak

Jandarma timleri dağları 
teröristlere dar ediyor

n Haberi 6’da

Bir garip 
hikaye: 
Dünya 
Gazetesi!

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

“2022 yılı  
ihracatımız  
254,2 milyar dolar”

Erdoğan:

n Haberi 7’de

Anadolu’dan  
mesaj verdi! 

TGC

“Yeni rekorlar kırmaya 
ve tarih yazmaya  
devam edeceğiz”

Yıldırım Türkiye Yüzyılı 
vizyonuna hazırlanıyor

Yıldırım Belediyesi, 2022’de imar çalışmalarından kentsel dönüşüme, 
sosyal ve kültürel etkinliklerden yeni tesis hamlelerine, altyapı ve asfalt 
yatırımlarından yeniliklere kadar pek çok yatırımı hayata geçirdi. Yıldırım 
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023’te 
de çalışmaların ivme kazanarak devam edeceğini belirterek, her zaman 
yanlarında olan Yıldırımlı vatandaşlara teşekkür etti. n 2. sayfada

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Bursa’da karayolları 
yatırımları toplu açılış ve TEKNOSAB 
Kavşağı temel atma törenine katıldı; 
“Milletimize hizmet aşkı ile dolu olan 
bizler için yılın eskisi yenisi olmuyor. 
Bizim için iktidara geldiğimizden bu 
yana geçen her yeni gün yeni bir baş-
langıcın enerjisi ve mutluluğu demektir. 
Tabii ki Cumhuriyet’imizin yeni yüz-
yılında daha güçlü bir başlangıç yapmak 
istiyorduk. Bu dileğimizi Türkiye Yüzyılı 
stratejimizin çerçevesinde Bursa’da 7 
ayrı karayolu projemizin açılışı ve TEK-
NOSAB Kavşağı’nın temel atılmasıyla 
gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.  

“BAZILARI LAF ÜRETİRKEN  
BİZ İŞ ÜRETMEYE  
DEVAM EDİYORUZ” 
“Bursa – Yenişehir – Osmaneli Hızlı 

Tren Hattı” ve “Emek-YHT Gar-Şehir 
Hastanesi Metro Hattı” projelerinde 

de çalışmaların başarıyla, titizlikle ve 
hızla devam ettiğine işaret eden Ka-
raismailoğlu, Bursa’yı geleceğe taşıyacak, 
şehrin sanayiden tarıma rekabetçi gü-
cünü artıracak ve kalkınmasını des-
tekleyecek çok önemli projeleri hayata 
geçirdiklerini ve yakinen takip ettiklerini 
söyledi. “Bu muhteşem kentimizin ula-
şım ve iletişim ağını güçlendirecek her 
projenin öneminin farkındayız” diyen 
Karaismailoğlu, bu bilinçle son 20 yılda 
Bursa’nın sadece ulaşım ve iletişim 
altyapısına yaklaşık 43 milyar lira ya-
tırım yaptıklarını açıkladı. Karaismai-
loğlu, hayata geçirilen projelerle bü-
tünsel kalkınmaya destek verdiklerini, 
Bursa’nın üretim ve istihdamına çok 
önemli katkılar sunduklarını vurgula-
yarak, “2003’te Bursa’da sadece 195 
kilometre bölünmüş yol ağımızı, 597 
kilometreye ulaştırdık. İstanbul-Geb-
ze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Bursa 
Çevre Otoyolu, Bursa-İnegöl-Bo-
züyük-Ankara Sınırı Yolu, Bur-
sa-Karacabey Yolu, Bursa-Mu-
danya gibi nice güzergahları 
bölünmüş yol olarak tamam-
ladık. Bunların yanında pek 
çok ulaşım projesini tamam-
layarak hizmete aldık Bazıları laf 
üretirken biz iş üretme ve 
milletimize hizmet 
etme yolunda 
Cumhurbaşka-
nımızın koydu-
ğu hedefler 

doğrultusunda sarsılmaz bir iradeyle 
hizmet etme konusunda somut adım-
larla yürüyüşümüzü sürdürmeye devam 
ediyoruz” diye konuştu.  

TRAFİK YOĞUNLUĞU  
RAHATLAYACAK 
 Şimdi de bu yatırımlara Bursa’nın 

şehir merkezinde, ilçeleri, tatil beldeleri 
ve çevre illere erişimini sağlayan çeşitli 
yol kesimlerini eklediklerini aktaran 
Karaismailoğlu, açıklamasına şöyle de-
vam etti: “Bursa-Uludağ Yolu, Keles 
Çevreyolu, Engürücük Farklı Seviyeli 
Kavşağı, Bursa – Kayapa - Mustafake-
malpaşa Yolu, Kurşunlu Çevre Yolu, 
İnegöl Yenişehir Devlet Yolu ve Kara-
cabey Boğaz Yolu bunların arasında sa-
yabiliriz. Keles Çevre Yolu’nun da dahil 
olduğu Keles – (Tavşanlı-Domaniç) Ay-
rımı Yolu’nu, 14 kilometre uzunluğunda, 
bitümlü sıcak karışım kaplamalı olarak 

projelendirdik. 90 metre açıklığa sahip 
Kocasu-I Köprüsü’nün de yer 

aldığı projemizde Keles Çevre 
Yolu dahil olmak üzere 5 ki-
lometrelik kısmı tamamla-
yarak, trafiğe açıyoruz. Yol 
üstyapısını bitümlü sıcak ka-
rışım kaplamalı hale getirerek 

sürüş konforunu ve gü-
venliğini artır-

dık. Tüm ça-
lışmaların 

tamamlan-
masıyla 

Keles – 

(Tavşanlı-Domaniç) Ayrımı Yolu, Bur-
sa’dan Kütahya’ya alternatif geçiş noktası 
olarak daha çok tercih edilecek. Proje 
ile ayrıca, güzergahta 600 metre kısalma 
sağlanacak, seyahat süresi 17 dakikadan 
12 dakikaya düşecektir. Toplam 24,5 
kilometre uzunluğundaki İnegöl-Yeni-
şehir Devlet Yolu’nun tamamladık. Bir 
adet farklı seviyeli ve 12 adet hemzemin 
kavşağında bulunduğu projemiz ile İne-
göl ilçesinden Yenişehir Havalimanı’na 
kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacak. 
Ayrıca projemiz ile Hamzabey Ağaç 
İşleri Organize Sanayi Bölgesi nedeniyle 
oluşan ağır taşıt trafik yoğunluğunu 
da rahatlatarak güvenli ulaşımı da tesis 
ettik. İnegöl ile Yenişehir arasındaki se-
yahat süresini de 30 dakikadan 20 da-
kikaya düşürmüş oluyoruz. Kurşunlu 
Çevre Yolu’nun da dahil olduğu Mu-
danya-(Bursa-Gemlik) Ayrımı Yolu’nu, 
17 kilometre uzunluğunda, bitümlü 
sıcak karışım kaplamalı yol olarak pro-
jelendirdik. Toplam uzunluğu 405 metre 
olan 3 adet viyadük ile 3 adet hemzemin 
kavşağın da yer aldığı projemizde, 9 ki-
lometre uzunluğundaki Kurşunlu Çevre 
Yolu, 3 kilometrelik yol kesimi ve 249 
metrelik 2 adet viyadük olmak üzere 
toplam 12 kilometre uzunluğundaki 
kesimi tamamlayarak hizmete sunu-
yoruz. Proje ile Mudanya ve Gemlik il-
çeleri arasında ulaşım sağlayan yolun 
mahalle içerisinde kalan Kurşunlu Ge-
çişi’nde trafik güvenliğini arttırmış ol-
duk. Ayrıca; TOGG Yerli Otomobil 
Fabrikası’nın lojistik desteğini de sağ-
layan yol ile, fabrikanın üretime baş-
lamasıyla oluşabilecek trafik yoğunlu-
ğunun da önüne geçtik. Mudanya-
Gemlik Yolu üzerinde hayata geçirilen 
bir diğer projemizde Engürücük Farklı 
Seviyeli Kavşağı’ile bölgedeki trafiğin 
kesintisiz akışı tesis ettik.” 

 

Kesintisiz ulaşıma 
7 halka daha!
Kesintisiz ulaşıma 
7 halka daha!

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Bursa’da 
7 ayrı karayolu 
projesiyle kesintisiz, 
güvenli ve hızlı ulaşım 
imkanı sunduklarını 
belirterek, sadece bugün 
trafiğe açılan projelerle 
zamandan yıllık toplam 
212 milyon lira tasarruf 
sağlanacağını, karbon 
salınımının da yıllık  
5 bin 272 ton  
azalacağını bildirdi. 

n Haberin devamı 8. sayfada

Uludağ’a rahat ve konforlu ulaşım imkanı sağladık
Eski Bursa – Balıkesir Yolu olarak kul-
lanılan Bursa-Kayapa-Mustafakemal-
paşa Yolu’nun 2,5 kilometrelik 
bölümünün günümüzde Bursa şehir 
merkezi ulaşımını sağlaması bakımın-
dan yoğun trafik yüküne sahip 
olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı 

Karaismailoğlu, mevcut haliyle 2 gidiş, 
2 geliş olacak şekilde toplamda 4 şerit-
li bölünmüş yol standardında hizmet 
veren yolu, ulaşım talebini karşılayacak 
şekilde 3 gidiş 3 geliş olarak toplamda 
6 şerit olacak şekilde projelendirdik-
lerini söyledi.

Bursa’da 21. Yüzyılın İmece Efsanesi’ olarak 
nitelendirilen Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Koo-
peratifi, 2023’te hayata geçirilecek yeni yatırımlarla 
rol model olmaya devam edecek. Bursa’nın doğu-
sunda evsel ve endüstriyel atık sularının arıtılması 
amacıyla 1998 yılından bu yana hizmet veren Yeşil 
Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, sanayicinin 
çevre konusundaki duyarlılığını artırırken, Bursa 
Ovası için de hayati değere sahip çalışmalarını ba-
şarıyla sürdürüyor.  n 8. sayfada

Karacabey’in 
çehresi  
yatırımlarla 
değişiyor

Karacabey’in 
çehresi  
yatırımlarla 
değişiyor

n 4. sayfada

Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan, özel-
likle son yıllarda gerçek-
leşen yatırımların etki-
siyle büyük bir dönüşüme 
sahne olan Karacabey’in-
ülke çapında yeni bir çe-
kim noktası haline geldi-
ğine işaret ederek, 3T viz-
yonu çerçevesinde “2023 
yılında da durmak yola 
devam” mesajını verdi.
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Harmancık’a bağlı Yayabaşı 
Mahallesi sakinleri yılın ilk gü-
nünde 100 adet fidan dikimi ger-
çekleştirdi. 

Yayabaşı Mahallesi Derneği 
Üyeleri Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’den fidan temin ederek, ma-
halle sakinleri ile birlikte okul bah-
çesi başta olmak üzere, cami önü 
ve yol kenarlarına dikimini ger-
çekleştirdiler. Harmancık Belediye 
Başkanı Yılmaz Ataş iş makinası 
tahsis ederek, fidan dikim etkin-
liğine destek oldu. Yayabaşı Mahalle 
Derneği Başkanı Bekir Boz ve Ma-
halle Muhtarı Kamil Koparan, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’a ve Harmancık Belediye 
Başkanı Yılmaz Ataş’a teşekkür 
etti. (AA)

Yıldırım Türkiye 
Yüzyılı vizyonuna 
hazırlanıyor

Yıldırım Türkiye 
Yüzyılı vizyonuna 
hazırlanıyor

Yıldırım 
Belediyesi, 

2022’de imar 
çalışmalarında

n kentsel 
dönüşüme, 

sosyal ve 
kültürel 

etkinliklerden 
yeni tesis 

hamlelerine, 
altyapı ve asfalt 
yatırımlarından 

yeniliklere 
kadar pek çok 

yatırımı hayata 
geçirdi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geç-
tiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023’te de çalışma-
ların ivme kazanarak devam edeceğini belirterek, 
her zaman yanlarında olan Yıldırımlı vatandaşlara 
teşekkür etti. 2022 yılı içerisinde samimiyet ve 
gayretle Yıldırım için çalışmalar yürüttüklerini 
belirten Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ça-
lışmalarımızda 650 bini aşkın nüfuslu ilçemizin 
her bir ferdinin huzuru ve refahı ilk gündemimiz 
oldu. 7’den 77’ye tüm hemşehrilerimize hitap 
eden çalışmalarımız ile ulaşımdan alt yapıya, 
kentsel dönüşümden yeşil alanlara, eğitim ve 
spor yatırımlarından turizme kadar her alanda 
atılımlar gerçekleştirdik. Birlik ve beraberlik işi 
besmelesidir diyerek fırsat bulduğumuz her an 
onlar ile sık sık bir araya geldik, taleplerini din-
ledik, notlarımızı aldık. Mahallelerimizin ihti-
yaçlarını orada yaşayanlardan bizzat dinleyerek 
yerinde tespit ederek çözüm üretmeye çalıştık. 
Yıldırım’da girilmedik sokak, çalınmadık kapı 
bırakmayacak ve Cumhurbaşkanımızın çizdiği 
hedefler doğrultusunda ilçemizi Türkiye Yüzyılı 
vizyonuna hazırlamak için gayretle çalışıyoruz. 
Bu doğrultuda kadim kentimiz Yıldırım’ı daha 
da güzelleştirmek için çalışmalar yaptık ve yap-
maya da gayret ediyoruz. 2023 yılında da hem-
şehrilerimizle yakaladığımız ortak sinerji ile ça-
lışmaya devam edeceğiz” dedi. (Bülten) 

Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz, 
TBMM İnsan Hakları 
İnceleme Komisyo-
nu Başkanı ve AK 
Parti Bursa Millet-
vekili Hakan Çavu-
şoğlu, AK Parti Yıldı-
rım İlçe Başkanı Ali Er-
bay, İlçe Kadın Kolları Baş-
kanı Fatma Zehra Yekeler ve 
İlçe Sağlık Müdürü Ferhat Ekinci ile 
yapımı tamamlanan Güllük Kadir Ata-
soy Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil 
Sağlık İstasyonu’nda incelemelerde 
bulundu. Bünyesinde, poliklinik, aşı, 
çocuk, bebek izleme odası, tıbbi mü-
dahale odası, gebe izleme odası ve 
emzirme odası gibi birimlerin bulun-

duğu 2 katlı tesis kısa süre içerisinde 
ilçe hizmete açılacak. 

“ÇALIŞMALARDA  
SONA GELDİK” 
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 

yapımı biten 500 metrekare inşaat 
alanına sahip iki katlı tesiste 

6 doktorun hizmet ve-
receğini belirtti. Te-

sisin bünyesinde 
poliklinik haricin-
de 2’şer adet aşı, 
çocuk, bebek iz-
leme odası, tıbbi 
müdahale odası 

ve gebe izleme 
odası ve emzirme 

odası gibi birimler yer 
alacağını belirten Başkan 

Oktay Yılmaz, “Yakın zamanda hiz-
mete açılacak aile sağlığı merkezimiz 
ile bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap 
vermiş olacağız. Bu vesileyle böyle gü-
zel bir hizmetin Yıldırım’a kazandı-
rılmasında büyük katkısı olan hayır-
severimiz Kadir Atasoy’a teşekkür edi-
yorum” dedi. (Bülten)

Engelliler başta olmak üzere toplumun 
tüm dezavantajlı gruplarına yönelik ay-
rıcalıklı etkinlikler gerçekleştiren Bü-
yükşehir Belediyesi, çölyak hastaları için 
farkındalık oluşturacak etkinliğe imza 
attı. Farklı zamanlarda glütensiz gıda 
paketleri ile desteklenen, “glütensiz 
aşure” etkinliği ile Muharrem Ayı’nın 
maneviyatını yaşama imkanı tanınan 
çölyak hastaları için şimdi de “Pastam 
Glütensiz Olsun” projesi hayata geçirildi. 
Glüten içeren gıdaları tüketmeleri halinde 
ciddi sağlık sorunları yaşayan, bu nedenle 
genellikle doğum günlerini pasta kes-
meden kutlayan çölyak hastaları, proje 
ile doğum günlerini artık yaş pasta ke-
serek kutlayacak. Büyükşehir Belediyesi 
Engelliler Şube Müdürlüğü ile Çölyakla 
Yaşam Derneği envanterine kayıtlı il ge-
nelindeki toplam 774 çölyak hastasının 
kapısı doğum günlerinde çalınacak ve 
Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen glü-
tensiz ürünler kullanılarak özenle ha-
zırlattığı yaş pastalar ikram edilecek. 
Proje ile yeni konulacak tanılarla birlikte, 
her yıl 800 çölyak hastasının doğum gü-
nünün kutlanması planlanıyor. 

İLK PASTA BAŞKAN’DAN 
Projenin ilk yaş pastası, Büyükşehir 

Belediyesi tarafından çölyak hastaları 
için tahsis edilen Merinos Park’taki Glü-
tensiz Yerim Kafede hazırlandı. Diyetisyen 

Serenay Bölükbaşı nezaretinde şefler ta-
rafından hazırlanan ilk glütensiz yaş 
pasta, 1 Ocak doğum tarihli çölyak hastası 
16 yaşındaki Duru Sağlampınar’a hediye 
edildi. Büyükşehir Belediyesi’nin doğum 
günü sürprizine, bizzat Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş ile Çölyakla 
Yaşam Derneği Başkanı Yusuf Altay da 
katıldı. Pastanın mumlarını Duru ve ikizi 
Doruk ile birlikte söndüren Başkan Aktaş, 
Bursa’daki tüm özel gereksinimli vatan-
daşlarda olduğu gibi çölyak hastalarının 
taleplerini karşılamak için yoğun çaba 
sarf ettiklerini söyledi. Başkan Aktaş, 
ikiz kardeşler Duru ve Doruk’un doğum 
günlerini kutlayıp, onlara çeşitli hediyeler 
verdi. Çölyak hastalarının glütene du-
yarlılıkları yüzünden özellikle beslenme 
açısından çeşitli kısıtlamalara maruz kal-
dıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Çölyak 
hastalarımız doğum günlerini genellikle 
pasta kesmeden kutluyorlar. Biz de yeni 
yıla ‘Pastam Glütensiz Olsun’ projesiyle 
girdik. Çölyak hastalarımız da doğum 
günlerinde pasta kessin ve o hazzı yaşasın 
istedik. Yeni yılın ilk gününde evlerine 
misafir olduğumuz Duru kızımız ve ikizi 
Doruk’a sağlık, sıhhat dolu bir ömür di-
liyorum” dedi. 

GLUTENSİZ ÜRÜNLER PAHALI 
Glütensiz ürünlerin pahalı olması 

yüzünden doğum günlerinde pasta ye-
meğini belirten Duru Sağlampınar ise 
“Bu sürpriz beni gerçekten çok mutlu 
etti. Aynı zamanda, çölyak hastalığıyla 
ilgili farkındalık oluşturmak adına da 
güzel bir proje. Bu mutlu günümüzde 
yanımızda oldukları için Başkanımıza 
çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
Proje çerçevesinde doğum günü 1 Ocak 
olan 4 çölyak hastasına daha glütensiz 
pastaları ulaştırılırken, hastalıkla geç ta-
nıştığını belirten çölyak hastası Ümran 
Keleş de Büyükşehir Belediyesi’nin doğum 
günü sürprizinin kendisini çok heye-
canlandırdığını belirtti. Keleş, hassasiyeti 
nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne te-
şekkür etti. (İHA)

Çölyak hastalarına 
doğum günü sürprizi 
Büyükşehir Belediyesi, 
glütensiz ürünler ile 
desteklediği çölyak hastalarına 
doğum günü sürprizi hazırladı. 
Diyetisyen gözetiminde 
glütensiz ürünler kullanılarak 
hazırlanan yaş pastalar, sisteme 
kayıtlı 800 çölyak hastasına 
doğum günlerinde ulaştırılacak 
ve çölyaklılar da artık doğum 
günlerini gönül rahatlığı  
ile kutlayacak.

Yıldırım Belediyesi’nin 
hayırsever katkısı ile Güllük 
Mahallesi’ne kazandırdığı Aile 
Sağlık Merkezi ve 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda 
çalışmalar tamamlandı.

Güllük’e aile sağlığı merkezi

Büyükşehir Belediyesi, yaptıkları 
işler ve sosyal sorumluluk hareketle-
riyle kamuoyuna yansıyarak örnek 
teşkil eden 30 ayın vatandaşı arasın-
dan yılın vatandaşını seçiyor. Halk 
oylamasıyla belirlenecek ‘yılın vatan-
daşı’ için Büyükşehir Belediyesi resmi 
internet sitesi ve sosyal medya he-
saplarından 16 Ocak 2023’e kadar 
oy kullanılabilecek. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından 2021 yılında ba-
sına yansıyan sosyal so-
rumluluk hareketleriyle 
dikkat çeken vatandaş-
ların ödüllendirilmesi 
amacıyla başlatılan 
‘ayın vatandaşı’ uygu-
laması büyük ses ge-
tirdi. 2021 yılında 21 
kişi veya topluluk, örnek 
davranışlarıyla ayın va-
tandaşı seçilirken, yılso-

nunda yaklaşık 30 bin kişinin oy kul-
landığı seçimde, 2522 oy alarak Arama 
Kurtarma Gönüllüsü Oktay Arslan 
yılın vatandaşı seçilmişti. Ayın va-
tandaşı uygulamasını 2022 yılında 
da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 
sergiledikleri örnek davranışların top-
lumda yaygınlaşmasını sağlayan 30 
kişiyi ayın vatandaşı seçti. Her ay dü-
zenlenen meclis toplantılarında Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Ak-
taş ile meclis üyeleri tarafından ödül-

lendirilen ayın vatandaşları ara-
sından yine yılın vatandaşı be-

lirleniyor. Geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi bu yıl da halk oylaması 
ile belirlenecek yılın vatandaşı 
için Büyükşehir Belediyesi 

resmi internet sitesi ve sos-
yal medya hesaplarından 

16 Ocak 2023’e kadar 
oy kullanılabilecek. 

(İHA)

Bursa yılın vatandaşını seçiyor

Büyükorhan’da 
bedava  
kaplıca keyfi

Bursa’da çayın kenarında çıkan 
kaplıca suyundan vatandaşlar ücretsiz 
şekilde faydalanabiliyor. Büyükorhan’a 
bağlı Düğüncüler köyünden akan 
Aliova çayının kenarında çıkan doğal 
kaplıca suyunu köylüler havuz ya-
parak topladı. Havuzlarda toplanan 
şifalı havuzlar yaz kış şifa arayan va-
tandaşlar tarafından ücretsiz olarak 
kullanılıyor. Açık havada kaplıca keyfi 
yapan vatandaşlar istedikleri kadar 
havuzlarda kalıp ücret ödemeden 
buradan ayrılıyor. Bölge doğasıyla 
ziyaretçilerine unutulmaz anlar ya-
şatıyor. Buraya kaplıca suyuna gir-
meye geldiklerini ifade eden vatan-
daşlar, “Burada çayın kenarında çıkan 
kaplıca suyunu köylüler havuz ya-
parak toplamış. Buraya gelen vatan-
daşlar kaplıca suyundan ücretsiz şe-
kilde faydalanabiliyor. Şifalı arayanlar 
bu suyu tercih ediyor. Buranın doğası 
da muhteşem. Açık havada burada 
kaplıca keyfi yapmak çok keyifli. Ta-
mamen ücretsiz” dediler. (İHA)

Birkan’ın oğlu 
dünya evine girdi

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya 
Birkan’ın oğlu Muhammet Emin Bir-
kan ve Emine İnci’nün düğünü yargı, 
siyaset, iş dünyasının önemli isim-
lerini biraraya getirdi. 

Merinos’ta gerçekleşen düğüne 
yargı, siyaset ve iş dünyasından iki 
bini aşkın davetli katıldı. Zekeriya 
Birkan’ı ve ailesini mutlu gününde 
sevenleri, dostları ve siyaset camia 
yalnız bırakmadı. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Ada-
let Bakanı Bekir Bozdağ, Ak Parti 
Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 
milletvekilleri, Bursa Valisi Yakup 
Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, iş, sanat, yargı 
ve siyaset camiasının önemli isimleri 
de bu mutlu ana ortak oldular. Çiftin 
nikahını Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş kıydı. Alinur 
Aktaş, yaptığı konuşmada, “Adalet 
Bakan Yardımcımız Zekeriya Birkan’ın 
biricik oğlu Muhammed Emin Bir-
kan’ın ve Emine İnci Şentürk kızımızın 
nikah akitlerini gerçekleştirdik. Ev-
latlarımıza mutluluklar diliyorum. 
Rabb’im onlara iki cihan saadeti nasip 
eylesin” dedi. Düğüne katılamayan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
genç çifte tebrik içeren telgraf iletti. 
Katılımcıların fotoğraf çekimi, teşek-
kürü ile düğün sona erdi. (İHA)

Harmancık’ta fidan 
dikimi yapıldı
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

16/5

15/3

10/1

16/3
14/5

11/4

10/-2

13/6

7/2
6/1

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:49
08:19
13:13
15:36
17:57
19:22

BURSA
SALI

16/5

PERŞEMBE

13/0

ÇARŞAMBA

12/5

12/4 İMSAK İYE

İnegöl’deki olay, Orhaniye Mahallesi Nuri 
Doğrul Caddesi üzerinde faaliyet gösteren çorba 

işletmesinde meydana geldi. Uğur K. (16), 
sabah 09.00 sıralarında çorbacıya giderek 
iş yerinde çalışan Hakkı G.’den iddiaya göre 
borcunu istedi. O sırada çıkan kavgada 
Hakkı G. (20) bıçakla Uğur’u elinden ya-
raladı. Yaralı çocuk, İnegöl Devlet Hasta-

nesine kaldırılarak tedavi altına alındı.  Ola-
yın ardından saat 12.30 sıralarında Uğur 

K.’nin babası Fuat K. (45) ve amcası Murat K. 
(43) iş yerine gittiler. Öfkeli şahıslar ile iş yeri 
çalışanları Berkay A. (20) ve Cemal D.(21) arasında 

kavga çıktı. Fuat K. elindeki bıçakla Berkay A. 
(20) ve Cemal D.’yi (21) bıçakla yaraladı. Olay 
yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 
ekipleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba 
sarf etti. Kavga sonucu bıçakla yaralanan 2 
kişi, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Şüpheli Fuat K. ve Murat K. 
ile Hakkı G. (20) polis ekiplerince gözaltına 
alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Fuat K. 
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 
2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

İnegöl ilçesinde oğlunu bıçakla yaralayan şahsın  
2 arkadaşını bıçakla yaralayan baba tutuklandı.

Yıldırım’da bir dükkanda S.S. isimli 
bir kadının zorla alıkonulduğu iddiası 
üzerine harekete geçen Yıldırım 
SÖS Büro Amirliği ekipleri, 
A.G. isimli bir kişiye ula-
şarak kapıyı açtırdı. 
İçeri giren ekipler 
S.S.’nin arkadaşı 
A.A.’nın belinde silah 
gördüğü için korktu-
ğunu ve bu yüzden ihbar-
da bulunduğunu tespit etti. 
İçeride bulunan A.G., E.K., A.A. ve E.K. 
isimli dört kişinin sorgulamasını yapan 
ekipler, E.K.’nın çevreyi kasten kirletmek 
ve görev yaptırmamak için direnme suç-
larından 8 ay kesinleşmiş ceza ile aran-
dığını belirledi. Şüphelinin üzerinde ya-
pılan aramalarda ise, 1.40 gram esrar 
maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet sav-

cısından alınan arama 
kararı ile içeride arama 
yapan ekipler, ofis kıs-

mında bulunan masanın 
gizli bölmesinde, 6 adet 7,65 

mm çapında ruhsatsız tabanca 
ve 10 adet 7,65 mm fişek ele geçirildi. 
İş yeri tuvaletinin yan tarafında hurda 
eşyaların arasından sonradan tartımı 
yapılan 180 gram metamfetamin ele 
geçirildi. İş yeri sahibi A.Y. ve berabe-
rindeki 4 kişi ifadeleri alınmak üzere 
emniyete götürülürken, şüphelilerin ad-
liyeye sevk edilecekleri öğrenildi. (İHA)

Erzurumlu Mümessil, Zerk ve 
Bordo Bereliler Afrin gibi filmlerde 
oyunculuk yapan ayrıca senaristlik 
de icra eden 43 yaşındaki Burak Boz-

dağ, ailesiyle birlikte Osmangazi’ye 
bağlı Ovakça Mahallesi’nde oturan 
akrabalarının evine gitti. Akşam ye-
meğinde buluşan aile bireyleri ye-
dikleri mantar üzerine kusma ve üşü-
me şikayetleri yaşadı. Zehirlendik-
lerini düşünen aile bireyleri durumu 
112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 
Adrese gelen ambulanslarla çevredeki 
hastanelere kaldırılan 15 kişi tedavi 
altına alındı. Öte yandan, polis ekip-
leri olayla ilgili tahkikat başlattı. 
(İHA)

Orhangazi’de kaldırıma çarpan 
otomobil takla atarak ters döndü. 
Kaza sonrasında araçta olan 3 kişi 
kayıplara karıştı. 

Orhangazi’deki kaza, öncekigün 
saat 20.30 sıralarında İznik Kavşağı 
yakınlarında meydana geldi. Alınan 
bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit 
edilemeyen 16 AKM 105 plakalı bir 
otomobil Bursa istikametinden Yalova 
istikametine doğru seyir halindeyken 
sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kal-

dırıma çarpan otomobil takla atarak 
ters döndü. İddiaya göre, kaza son-
rasında otomobil içinden kendi im-
kanları ile çıkan 3 kişi aracı olay ye-
rinde bırakarak kaza yerini terk etti. 
Kaza yerine gelen polis ekipleri görgü 
tanıklarının ifadelerine göre araç sa-
hibi ve araçtan inen kişileri aramaya 
başladı. Kaza yapan araç çekici yardımı 
ile bulunduğu yerden kaldırılırken, 
kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
(İHA)

Bursa’da bir kadının zorla 
alıkonulduğunu iddia etmesi 
üzerine harekete geçen ekipler, 
4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan 
aramalarda ise çok sayıda 
ruhsatız tabanca ele geçirildi.

Bursa’da ünlü oyuncu Burak 
Bozdağ’ın da aralarında 
bulunduğu 15 kişilik aile akşam 
yemeğinde yedikleri mantardan 
zehirlendi. Çevredeki 
hastanelere kaldırılan 
vatandaşlar tedavi altına alındı.

Alıkonduğu iddia 
edilen kadın kurtarıldı

Bursa’da bir zift deposu-
nun şantiye alanında 

yangın meydana geldi.  
İtfaiye ekiplerinin müda-

halesiyle kontrol altına 
alınan yangında can kaybı 

yaşanmazken, maddi 
hasar meydana geldi.

Yıldırım’a bağlı Değirmenönü Ma-
hallesi, Şan Sokak üzerinde bulunan 
bir zift deposunun şantiye alanında 
henüz bilinmeyen bir nedenle yangın 
meydana geldi. Yangını fark eden çalı-
şanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı 
Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay 
yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık 

ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede 
güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri 
ise yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık 
yarım saatte kontrol altına alınan yan-
gında can kaybı yaşanmazken, şantiye 
alanında maddi hasar meydana geldi. 
Polis ekipleri ise meydana gelen yangınla 
ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

Ovaakça’da mantar 
yiyen 15 kişi zehirlendi

Suç makinesi  
kıskıvrak 
yakalandı

Bursa’da çok sayıda hırsızlık ve 
satırla adam yaralama olaylarının 
faili kıskıvrak yakalanarak cezaevine 
gönderildi. Osmangazi’de çok sayıda 
kadın çantası, bebek giyim eşyaları, 
motosiklet hırsızlığı yaşanması Os-
mangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne 
bağlı Suç Önleme ve Soruşturma 
Büro Amirliği ekiplerini harekete ge-
çirdi. Ekipler yaptıkları soruşturma 
çerçevesinde şüphelinin S.E. olduğunu 
tespit ederek kısa sürede kıskıvrak 
yakaladı. Şüphelinin yapılan üst ara-
masında 4.6 gram metamfetamin, 
1.2 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin 
yapılan GBT sorgusunda ise silahlı 
yağma, görevli memura mukavemet, 
kişiyi hürriyetinden yoksun ve hır-
sızlık suçlarından aranması olduğunu 
tespit etti. Zanlı S.E. emniyetteki iş-
lemlerinin ardından sevk edildiği ad-
liyede çıkarıldığı mahkemece tutuk-
lanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Eski patronunu 
öldüren genç  
tutuklandı

Bursa’da cami çıkışında eski pat-
ronunu öldüren 17 yaşındaki genç çı-
karıldığı mahkemece tutuklandı. 

Korkunç olay, geçtiğimiz Cuma 
günü saat 14.00 sıralarında merkez 
Nilüfer’e bağlı Görükle Kurtuluş Ma-
hallesi Kurtuluş Camisi’nde meydana 
geldi. İddiaya göre, şüpheli A.İ. (17) 
camiye gelen Cafer Aydın’ı (65) çıkışta 
beklemeye başladı. A. İ. camiden çıktığı 
sırada belinden çıkardığı tabancayla 
altı el ateş etti. Mermiler Aydın’ın ba-
cağına ve göğsüne isabet etti. Ağır ya-
ralanan Aydın olay yerine gelen am-
bulansla kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını 
kaybetti. Kaçan şüpheli A.İ. suç unsuru 
silahıyla camiden 800 metre ileride 
bulunan otluk alanda yakalandı. Göz-
altına alınan şüpheli ifadesi alınmak 
üzere önce Görükle Polis Karakolu’na 
ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ci-
nayet Büro Amirliğine götürüldü. Em-
niyetteki işlemleri tamamlanan A.İ., 
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mah-
kemece tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. Öte yandan A.İ. emniyetteki 
ifadesinde Cafer Aydın’a ait çay oca-
ğında çalışırken parasını alamadığını, 
bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söy-
lediği aktarıldı. Olayla ilgili tahkikat 
sürüyor. (İHA)

Bursa’da iki otomobilin çarpıştığı 
kazada 2 kişi yaralandı. İnegöl’deki kaza 
Süleymaniye Mahallesi Gaziler Sokak 
üzerinde meydana geldi. Sokakta seyir 
halinde olan Eray İ. (20) yönetimindeki 
16 NBT 86 plakalı otomobil, Osman 
A. yönetimindeki 16 ANY 795 plakalı 
otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın et-
kisiyle kontrolden çıkan 16 NBT 86 
plakalı otomobil, park halindeki 16 PJ 
522 plakalı otomobile çarparak devrildi. 
Kaza sonucu sürücü ile yanındaki Tenzile 
İ. (70) yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar 
itfaiye ekiplerince kurtardılar. Yaralılar 
ambulanslarla İnegöl Devlet hastanesine 
kaldırıldı. Emniyet ekiplerince kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Duran araçlara 
çarparak devrildi: 
2 yaralı
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Nezih Demirkent’in kurduğu ve 

42 yıldır yayın hayatını sürdüren 
Dünya Gazetesi ile ilgili çok ilginç 
gelişmeler yaşandı.  

Tam 3 yıl önce Hakan Güldağ, 
Vahap Munyar ve Şeref Oğuz öncü-
lüğünde gazetenin kiralanması 
gündeme geliyor. Varislerle yapılan 
anlaşma ile kiralama işlemi gerçek-
leşiyor ve 3 yıllık bir kiralama söz-
leşmesi imzalanıyor. Tabi sözleşme 
bitiminde yeniden masaya oturma 
kaydıyla. 

Tarihler 15 Kasım 2022’yi gös-
terdiğinde gazete ekibi ile Didem 
Demirkent arasında kiralama gö-
rüşmeleri başlıyor ancak anlaşma 
sağlanamıyor.  

Bunun üzerine Dünya Gaze-
tesi’ni çıkaran ekip “Dünya Gazetesi 
dönüşüyor Nasıl Bir Ekomoni is-
miyle yolumuza aynı kadroyla 

devam ediyoruz” şeklinde bir açık-
lama yapılıyor gazeteden.  

O açıklamayı okuduğumda 
Dünya Gazetesi isminin boşa düş-
tüğünü düşünmüştüm. 42 yıllık 
marka kapanıyordu demek ki! 

 İşin aslı öyle değilmiş. Son 
akşam gazeteyi çıkaran ekip anlaşa-
madık diyip bırakıp gidiyor iddiaya 
göre. Bu yeni gazetenin yayına baş-
lamasıyla Dünya’nın kapanacağı al-
gısı oluşturuyor zihinlerde.  

Aslında sonun başlangıcı yani 

hikayenin buraya gelmesinin altya-
pısı bir yıl önce başlıyor. Dünya Ga-
zetesi abonelik sistemine sahip ve 
bildiğim kadarıyla 8-9 bin abonesi 
olan güçlü bir yayın organı. Geçen 
yıl abonelikler yenilenirken fatura-
lara Dünya Gazetesi aboneliği ye-
rine ekonomi gazetesi aboneliği 
yasılıyor. Yine Dünya Gazetesi 
gönderiliyor ama faturada ismi 
anılmıyor.  

Anlaşma olmayıp ki anladı-
ğımız kadarıyla önceden altya-
pısı yapıldığına göre 
Demirkent’lere kira ödememek 
için yeni bir gazete kuran ekip, 
abone listelerini de alıp gidiyor.  

Dünya AŞ, sadece gazete ya-
yınlamıyor. Uluslar arası bazı 
gazetelerin baskısını yapıyor 
uluslar arası dergilerin Türkiye ya-
yınlarını hazırlıyor ve basıyor.  

Gazete kiraya verilince gazete-
nin kadrosu bu yayınlara kaydırılı-
yor. Son gece Nasıl Bir Ekonomi 
ekibi işi bırakınca bu ekip tekrar 

işin başına geçiyor.  
Gazete kapandı algısı oluşma-

sına rağmen yayınına devam edi-
yor. Basın ilan alan gazetenin 
yayını kesmesi diye bir durum 
olmaz. Olmuyor da! 

Hikaye gerçekten çok ilginç. 
Dünya Gazetesi’nin formatı yabancı 

bir şirketten alınmış telifli. Nasıl Bir 
Gazete bu formatı da alıyor ancak 
yabancı şirketle davalık oluyor.  

Dahası gazetenin birinci sayfası-
nın sarı olması da telifli. Nasıl Bir 
Gazete ilk baskısında bunu kullanı-

yor ancak sonra bu ortaya çıkınca 
logonun altını sarı yaparak değişti-
riyor.  

Didem Demirkent, ertesi gün 
yayınlanan sayıda Dünya Gazetesi 
dönüşmüyor kapanmıyor yoluna 
Demirkent ilkeleriyle devam ediyor 
diye bir yazı kaleme alıyor. Hayatı-

nın en acı olaylarından biri 
olarak değerlendiriyor 15-
18 Kasım 2022 tarihleri 
arasında yaşadıklarını.  

Demirkent’lerle yeni 
gazete arasında davalar 
peş peşe açılıyor. Süreç 
devam ediyor. Meselenin 
sonuda tarafları tazminat 
davaları ve yüklü tazmi-
naüt cezaları da bekliyor 
muhtemelen.  

Türkiye’nin ekonomi alanında 
en güçlü yayını olan ve 42 yıldır 
sektörün öncülüğünü yapan Dünya 
Gazetesi’nin böylesi ilginç olaylara 
muhatap olması oldukça üzücü. 
Umarız itilaflar giderilir.

Bir garip hikaye: 
Dünya Gazetesi!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Karaismailoğlu, Bursa-Emek-YHT-Şehir 
Hastanesi Metrosu ve Bursa Hızlı Tren 
Projesi’nin gerçekleştirildiği bölgede saha 
incelemesinin ardından yaptığı konuşmada, 
şehirde temel atma törenleri gerçekleşti-
receklerini söyledi. Ankara-İstanbul Yüksek 
Hızlı Tren Hattı’na (YHT) bağlantılı olarak 
çift hatlı, hızlı tren hattı inşa ettiklerini 
belirten Karaismailoğlu, “Projemiz, altyapı 
yapım çalışmalarını sürdürdüğümüz, toplam 
145 kilometre altyapı ile 201 kilometre 
üstyapı yapım işini kapsamaktadır. Proje 
kapsamında 7 adet istasyon inşasının yanı 
sıra toplam uzunlukları 18 kilometre olan 
12 adet tünel, 4,6 kilometre olan 10 adet 
kaçış tüneli, 1 kilometre olan 5 adet aç-
kapa tünel, 4 kilometre uzunluğunda 28 
adet demir yolu köprüsü, 4 kilometre uzun-
luğunda 4 adet viyadük ve 1,5 kilometre 
uzunluğunda 66 adet altgeçit ve toplam 
155 adet menfez imalatı yapılacaktır.” diye 
konuştu. Bakan Karaismailoğlu, Bursa’nın 
demir yolu altyapısını geliştirerek, yük ta-
şımacılığı ile kentin hem sanayi hem de ta-
rımda lojistik kabiliyetini ve rekabetçi 
gücünü geliştirecek bir proje yaptıklarını 
kaydetti. Osmaneli-Yenişehir istikametinde 
altyapı çalışmalarına devam ettiklerini ak-
taran Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: 
“Güzergahın başlangıcı ile 48’inci kilomet-
releri arasındaki altyapı çalışmaları kapsa-
mında, 2 milyon 100 bin metreküp kazı ve 
350 bin metreküp nitelikli dolgu yapılmıştır. 
Toprak işlerinde yüzde 18 ilerleme sağlan-
mıştır. Osmaneli bölgesi tünellerinde kazı 
desteklemede 9 bin 800 metreye ulaşılmış 
ve toplamda yüzde 48 ilerleme sağlanmıştır. 
Tünellerde kaplama beton işlerine de devam 
ediyoruz. Altgeçit, menfez, köprü, viyadük 
işlerinde de 28 bin metreküp beton dökümü 
tamamlanmış ve yüzde 32 ilerleme sağ-

lanmıştır. Toplamda menfez, altgeçit, köprü 
gibi 34 adet yapı tamamlanmış olup 19 
tane yapıda çalışmalarımız devam etmek-
tedir. İstasyon projelendirme çalışmalarımız 
da hızla devam etmektedir. Bursa-Yenişehir 
istikametinde ise TCDD’den teslim alınan 
ilk 10 kilometrelik kısımda üstyapı çalış-
malarına başlanmıştır. Bu kapsamda ilk 2 
kilometrede sub balast ve balast serim ima-
latları da tamamlandı. Travers ve rayların 
üretimine de devam ediyoruz. Ayrıca 10 
bin ton ray da sahaya gelmiş ve üstyapıya 
raylar sevk edilmeye başlanmıştır. Bu pro-
jemiz tamamlandığında, seyahat süreleri 
hem Ankara-Bursa hem de Bursa-İstanbul 
arası yaklaşık 2 saat 15 dakika olacaktır.” 

EMEK-YHT GAR-ŞEHİR  
HASTANESİ METRO HATTI 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karais-

mailoğlu, Bursa’da devam eden bir diğer 
önemli raylı sistem projelerinin de Emek-
YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı ol-
duğunu belirtti. Hattın yapımını, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 8 Ha-
ziran 2020 tarihinde imzalanan devir pro-
tokolü ile devraldıklarını aktaran Karais-
mailoğlu, proje tamamlandığında Bursa’daki 
raylı sistemin 52 kilometreye ulaşacağını 
anlattı. Bursalıların, şehirlerarası ulaşım 
ve sağlık hizmetlerine erişiminin kolayla-
şacağını dile getiren Karaismailoğlu, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Hattın en önemli 

iki durağı, hızlı tren istasyonu ve hastane 
istasyonudur. Yapımı devam eden Bursa-
Yenişehir-Osmaneli YHT Hattı ile metro-
nun entegre edilmesi ile tüm Bursa’nın 
hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir 
seçenek sunulacaktır. Projemiz kapsamına 
depo sahası ve 2 istasyonlu Görükle uzat-
ması da dahil edilmiştir. Bu kısımdaki 
inşaat faaliyetlerine de önümüzdeki gün-
lerde başlayacağız. Bu yeni tesis, şehrin 
tüm metro araç filosunun bakım ve tamir 
ile park alanı ihtiyacına da hizmet edecektir. 
Mevcut Emek İstasyonu’ndan sonra hattın 
ilk 1300 metresi hemzemin olarak geçile-
cektir. Bu noktadan sonra hattın inşası 
aç-kapa yöntemiyle gerçekleştirilecek ve 
bittiğinde hattımız, caddelerin altından 
geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir 
sistem olarak çalışacaktır. Şu ana kadar 
480 bin metreküp kazı yaptık, 12 bin 400 
adet 250 bin metre kazık yerleştirdik, 130 
bin metreküp beton dökümü gerçekleş-
tirdik. Çalışmalarımız sırasında Bursalıların 
günlük hayatlarına olumsuz etki etmemesi 
için trafik sirkülasyon projelerimizi de ta-
mamladık. Çalışma yapacağımız yollarda 
alternatif yan yollar oluşturarak çalışma-
larımıza başladık, 22 bin 900 metrekare 
asfalt serme çalışması yaptık ve yapmaya 
da devam ediyoruz.” 

Karaismailoğlu, Emek-YHT Gar-Şehir 
Hastanesi Metro Hattı’nın faaliyete geçtiği 
an itibarıyla çok büyük maddi kazanımlar 

da gerçekleşeceğini kaydederek, “2023-
2050 yılları arasındaki 27 yıllık projeksi-
yonda, zamandan 797 milyon dolar, kara 
yolu bakım ve işletmesinden 58 milyon 
dolar, önlenecek kazalardan 1 milyon 170 
bin dolar ve hava kirliliği, iklim değişikliği, 
gürültü gibi dışsal faydalardan 15 milyon 
640 bin dolar olmak üzere hattın tamam-
lanmasıyla toplam ekonomik kazancımız 
871 milyon 470 bin dolar olacaktır.” dedi. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 
sanayinin, ticaretin, tarımın ve turizmin 
en önde gelen şehirlerinden biri olan Bur-
sa’nın ulaşım ve iletişim ağını güçlendirecek 
her projenin öneminin farkında olduklarını 
vurguladı. Bursa’yı geleceğe taşıyacak çok 
önemli projeleri hayata geçirdikleri ve ya-
kından takip ettiklerini ifade eden Karais-
mailoğlu, “Son 20 yılda Bursa’nın sadece 
ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 43 
milyar liralık yatırım yaptık. 2003’te 195 
kilometre bölünmüş yolu vardı, bugün top-
lam bölünmüş yol uzunluğu 597 kilometreye 
ulaştı. Yollarının 148 kilometresi BSK (Bi-
tümlü Sıcak Karışım) kaplamalıydı, bu ra-
kamı toplamda 772 kilometreye çıkardık.” 
değerlendirmesinde bulundu. Devam eden 
çalışmalar hakkında proje yetkililerinden 
bilgi alan Karaismailoğlu’na, Bursa Valisi 
Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl 
Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa 
milletvekilleri de eşlik etti. (AA)

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 
özellikle son yıllarda gerçekleşenaltyapı, 
tarım, turizm, ulaşım, sanayi ve spor ya-
tırımlarıylabüyük bir dönüşüme sahne 
olan Karacabey’in, ülke çapında yeni bir 
çekim noktası haline geldiğine vurgu yaptı. 
Geride bıraktığımız 2022 yılının Karacabey 
açısından yatırımlarla dolu bir yıl olduğuna 
dikkat çeken Özkan,“Merkezi yatırımlar, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi yatırımları 

ve Karacabey Belediyesi’nin yatırımları 
ile kentimiz adeta altın çağını yaşıyor. Ka-
racabey’in 100 yılda alamadığı yatırımlar, 
ne mutlu ki bizim dönemimize nasip oldu” 
dedi. Başkan Özkan, 3T vizyonu çerçeve-
sinde “2023 yılında da durmak yola devam” 
mesajını verdi. 

GELECEĞİN ŞEHRİ İNŞA EDİLİYOR 
“2014’te göreve geldiğimizde 

3T (Tarım, Turizm ve Teknoloji) 
vizyonunu belirlemiştik. Bu 
doğrultuda da şehrimizin ge-
leceğini inşa etmeyi sürdürü-
yoruz” diyen Özkan, “Altyapı, 
ulaşım, turizm, kültür-sanat, 
spor ve sosyal belediyecilik gibi 
alanlarda çok sayıda projeye 
imza attık. Şehrimizde çok uzun 
yıllardır kronik sorun hale gelen altyapı 
sorununa neşteri vurduk ve içme suyu, 
yağmur suyu, kanalizasyon, havai elektrik 
hatlarının yer altına alınması, arıtma tesisi 

gibi hamlelerle tüm altyapı sorunlarını 
kökten çözüyoruz. Tabiri caizse yeniden 
bir şehir kuruluyor. Karacabey’in geçmişten 
bu yana süregelen ‘üretim merkezi’ po-
tansiyeli, İstanbul-İzmir otoyolunun bağ-
lantı noktasında yer alması, limanlara ya-
kınlığı, hızlı trene ev sahipliği yapacak ol-
ması, ülkemizin iki önemli metropolüne 

en fazla 2 saatlik mesafede oluşu, 
Türkiye’nin en modern defne iş-

leme tesisini bünyesinde barın-
dırması, TEKNOSAB avantajı 
ve dünya devi markaların ya-
tırımları dikkate alındığında, 
Karacabey her geçen gün daha 
da kalkınıp gelişiyor.Aynı şe-

kilde, çok uzun yıllardır hayal 
olan Gölecik ve Yeşildere baraj-

larının yapımı da devam ediyor. Do-
layısıyla tüm çalışmalar tamamlandığında 
Karacabey, 100 yıllık rüyasına kavuşmuş 
olacak” diye konuştu. 

KARACABEY’E YAKIŞIR HİZMETLER 
“Sosyal donatı alanlarını geliştirmeye 

devam ediyoruz” diyen Başkan 
Özkan,“Mevcut parklar yenilendi, yenilerini 
ekleniyor. Ayrıca ‘sportif kent’ hedefi doğ-
rultusunda çalışmalarımız da hızla sürer-
ken, bu alanda yatırımlarımız da kararlı 
bir şekilde devam ediyor.Yine Büyük Şehir 
Belediyesi’nin marifetiyle kültür merke-
zimiz, gasilhane ve yeni itfaiye binası in-
şaatları hızla devam ediyor. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’nın desteğiyle spor salonu 
inşaatımız sonlandı. Gençlik Merkezinde 
de son aşamaya geldik. Çok kısa bir sürede 
hayata geçirilecek yeni projelerle Karaca-
bey’e değer katmayı hedefliyoruz.Vizyon 
belediyeciliği anlayışıyla, Karacabey’de ya-
şayan vatandaşlarımızın hayat standart-
larını arttırmaya devam ediyoruz. Kara-
cabey’e yakışır hizmetler hizmetlerimiz 
2023 yılında da aynı hızla devam edecek” 
ifadelerini kullandı. (Bülten)

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
kentin göbeğinde atıl alan olarak kalan 
Sıcaksu bölgesini nitelikli bölgeye dön-
üştürme çabalarında sona gelindi. 

Bursa’da 40 yıl öncesine kadar kentin 
dışında olan Tabakhaneler bölgesinin 
zamanla kentin merkezinde ve en değerli 
bölgelerinden biri olarak kalması, bera-
berinde sağlıklı kentleşmenin önünde 
engel teşkil etti. Özellikle 2000’li yılların 
başlaması ile kentin dışına alınması gün-
deme gelen Tabakhaneler ‘2010 yılından 
itibaren’ Badırga’daki sanayi bölgesine 
taşınırken, son 12 yıldır bölgede kentsel 
dönüşümün gerçekleşmesi için önemli 
mesai harcandı. Büyükşehir Belediyesi, 
son iki dönemdir yapılan görüşmelerde 
bazı maliklerle proje ortaklığı yönünde 
anlaşırken, uzlaşma sağlanmayan mül-
kiyetlerin kamulaştırılmasıyla kentsel 
dönüşüm projesinde önemli mesafe 
alındı. Büyükşehir Belediyesi, dönüşümün 
önündeki tüm engelleri kaldırırken, uy-
gulanacak projede inşaatın yapımını 
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı üstlenmişti. TOKİ tarafından geç-
tiğimiz yıl gerçekleştirilen Kentsel Dö-
nüşüm Projesi’nde 690 konut ve 92 dük-
kan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenleme 
işi ihalesini kazanan firmanın ‘ekonomik 
gerekçelerle’ çekilmesi nedeniyle inşaata 
başlanamamıştı. TOKİ tarafından iki ay 
önce tekrarlanan ihaleyi kazanan Yusuf 
Altın Yapı A.Ş. ile geçtiğimiz ay sözleşme 
imzalandı. Yer tesliminin 8 Aralık’ta ya-
pılmasının ardından, firma inşaat çalış-
malarına başladı. Projenin 650 günde 
tamamlanması hedefleniyor. 

MODERN VE GÜVENLİ KONUTLAR 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 

Aktaş, birinci derece deprem kuşağında 
yer alan Bursa’nın ciddi bir riskli yapı 
stoku bulunduğunu, bunun için modern 
ve güvenli konutlarla dönüşüm proje-
lerine hız verdiklerini söyledi. Ayrıca İs-
tanbul Caddesi ile Yiğitler - 75. Yıl ve 
Esenevler Kentsel Dönüşüm projelerinde 
inşaatların hızla ilerlediğini ifade eden 
Başkan Aktaş, “Sıcaksu Kentsel Dönüşüm 
Proje alanı, Bursa’nın yıllardır konuştuğu 
ancak somut adım atılamayan bölgeydi. 
Hem bizden önceki dönemlerde hem 
de bizim dönemimizde kentsel dönü-
şümün önünü açmak için hak sahipleri 
ile uzlaşma anlamında önemli çalışmalar 
gerçekleştirildi. Bölgede yer alan hak sa-
hipleriyle yüzde 100 oranında uzlaşma 
sağlanarak, mülkiyet sorunlarını çözmüş 
olduk. Sıcaksu bölgesindeki inşaat ça-
lışmaları için ‘TOKİ’nin devreye girme-
siyle’ süreç hızlandı. Geçen yıl inşaatların 
başlamasını bekliyorduk ancak ihaleyi 
alan firma ekonomik gerekçelerle çekildi. 
TOKİ’nin yaptığı ikinci ihaleyi alan fir-
maya yer teslimi yapıldı ve gecikmeli de 
olsa çalışmalar başlamış oldu. Bu dönü-
şüm projeleriyle bir taraftan depreme 
karşı dayanıksız yapı stoku yenileniyor, 
diğer taraftan kentimiz nitelikli, modern 
ve güvenli konutlarla donatılıyor. Aynı 
zamanda hak sahibi vatandaşlarımızın 
‘proje içerisinde yer alan’ konutlarını 
kısa sürede teslim etmek istiyoruz. Sı-
caksu projesi tamamlandığında, görsel 
anlamda Bursa’ya ne kadar değer kata-
cağını hep birlikte göreceğiz. Projemiz 
şimdiden hayırlı olsun” dedi. (İHA)

Sıcaksu’da 
dönüşüm başlıyor

Karacabey’in çehresi yatırımlarla değişiyor
Karacabey Belediye Başkanı  
Ali Özkan, özellikle son yıllarda 
gerçekleşen yatırımların 
etkisiyle büyük bir dönüşüme 
sahne olan Karacabey’inülke 
çapında yeni bir çekim noktası 
haline geldiğine işaret ederek, 
3T vizyonu çerçevesinde  
“2023 yılında da durmak yola 
devam” mesajını verdi.

Karaismailoğlu, hızlı tren 
ve metro hattını inceledi

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil 

Karaismailoğlu, 
Bursa’da yüksek hızlı 

tren hattına ilişkin, 
“Tüm projemiz 

tamamlandığında, 
seyahat süreleri hem 

Ankara-Bursa hem de 
Bursa-İstanbul arası 

yaklaşık 2 saat 15 
dakika olacaktır.” dedi.
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Baykar’ın Twitter hesabından 
şirketin 2022 ihracat rakamlarına 
ilişkin yapılan açıklamada, 18 ülke 
ile yeni ihracat sözleşmesi imza-
landığı belirtildi. 

Paylaşılan verilere göre, ihracat 
sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 
toplamda 27, 2022 ihracat geliri 
ise 1,18 milyar dolar oldu. 2022 
sözleşmelerindeki ihracat oranı ise 
yüzde 99,3 olarak gerçekleşti. Bay-
kar Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 
konuya ilişkin Twitter hesabından 
yaptığı paylaşımda, “Öz sermaye-
mizle geliştirdiğimiz milli ve özgün 
İHA’larımız sayesinde dünyanın 
en iyileri arasında yerimizi aldık. 
2022’de imzaladığımız sözleşme-
lerde ihracatın payı yüzde 99,3. 
Bayraktar Kızılelma’yı da ihracat 
gelirlerimizle geliştiriyoruz.” ifa-
delerini kullandı. Baykar Genel 
Müdürü Haluk Bayraktar da, “20 
yıldan bugüne üzerinde çalıştığımız 
yüksek teknolojiye sahip milli ve 
özgün insansız hava araçları plat-
formları ile ülkemiz için çalışmaya 
devam ediyoruz. 2022 yılında im-
zaladığımız sözleşmelerde ihracatın 
payı yüzde 99,3 oldu. Gururluyuz.” 
değerlendirmesinde bulundu. (AA)

Devlet memurları, sözleşmeliler 
ve emeklilerin gözü, bugün açıklanacak 
aralık ayı enflasyon rakamlarına çev-
rildi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
aralık ayı enflasyon verilerini bugün 
saat 10.00’da duyuracak. TÜİK’in ve-
rilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) kasımda bir önceki aya göre 
yüzde 2,88 artarken, temmuz-kasım 
döneminde de tüketici fiyatlarında 
yüzde 14,05 artış meydana geldi. 
Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara 
yapılan yüzde 7’lik zam oranı aşılırken 
enflasyon farkı verilmesi durumu or-
taya çıktı. Toplu sözleşmeden kaynaklı 
olarak devlet memurları, aralık ayında 
TÜFE’nin sabit kalması veya aylık 
enflasyonun yüzde 6,18’den fazla 
düşmemesi halinde enflasyon farkı 
alacak. 2023’ün ilk altı ayı için yüzde 
8 artı enflasyon farkı oranında zam 
yapılacak. Memur, sözleşmeli ve me-
mur emeklileri, zamlı maaşlarını ve 
enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak. 
Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri 
de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık 
enflasyonu oranında zamlı alacak. 

MEMURA REFAH  
PAYI GÜNDEMDE 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan, son kabine toplantısının ar-
dından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 
kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta 
olmak üzere milletin her kesimine 
yansıtmakta kararlı olduklarını be-
lirterek, memur ve emekli maaş ar-
tışlarını da bu yaklaşımla ele alacak-
larını ifade etmişti. Bu kapsamda ocak 
ayından itibaren geçerli olmak üzere 
memur ve emeklilerin maaşlarına en-
flasyon farkı ve toplu sözleşmeden 
alacakları zammın yanı sıra ilave bir 
destek de sağlanması bekleniyor. AA 
Finans’ın 14 ekonomistin katılımıyla 
yaptığı aralık enflasyonu beklenti an-
ketine göre, aralık ayı için enflasyon 
beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, 
buna göre de yıllık enflasyon beklentisi 
de yüzde 66,59 olarak açıklandı. Bek-
lenti anketinin gerçekleşmesi halinde 
temmuz-aralık dönemi için yüzde 
17,02’lik enflasyon artışına istinaden, 
maaşlara yüzde 10,11’lik enflasyon 
farkı ve toplu sözleşme gereğince 
yüzde 8’lik zam ile yüzde 18,11’lik 
zam yapılması gerekiyor. (AA)

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ka-
tılımıyla gerçekleşen ve 2022 yılı dış ti-
caret rakamlarının açıklandığı toplantıda 
yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. 
yılına, her alanda rekorlar kırarak gir-
diklerini söyledi. İhracatta üst üste kırılan 
rekorların dünya ticaretinde belirsizliğin 
ve durgunluk beklentilerinin hüküm 
sürdüğü bir dönemde yakalandığını be-
lirten Muş, ülke olarak hedefleri aşmanın, 
rekorlara her geçen gün bir yenisini ek-
lemenin haklı gururunu yaşadıklarını 
bildirdi. Muş, Kovid-19 döneminden bu 
yana önce tedarik zincirlerinde yaşanan 
aksaklıklar ve sonrasındaki yüksek kü-
resel enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı, 

enerji ve emtia fiyatlarındaki artışlara 
değindi. Diğer küresel jeopolitik riskler 
neticesinde dünya ekonomisinde bir ya-
vaşlama görüldüğünü aktaran Muş, 
2013-2019 döneminde yıllık ortalama 
yüzde 3,4 büyüyen küresel ekonominin, 
OECD’ye göre 2022’de yüzde 3,1, 2023’te 
yüzde 2,2 büyümesinin beklendiğini 
kaydetti. OECD’nin küresel ekonomiye 
paralel olarak küresel ticaretin de ya-
vaşlayacağını öngördüğünü belirten Muş, 
“Ayrıca, rekor seviyeye ulaşan küresel 
borçluluk oranları da dikkat çekmektedir. 
Avro Bölgesi kamu borç stoku yüzde 95 
oranlarına ulaşmış durumdadır. Burada, 
söz konusu oranın ülkemiz için yüzde 
34,8 olduğunu belirtmek isterim.” diye 
konuştu. 

“PARİTEYE RAĞMEN  
BÜYÜK İHRACAT  
BAŞARISI YAKALANDI” 
Mehmet Muş, dünyadaki bu zorlu 

koşullar altında Türkiye’nin, geçen yıl 
yakaladığı ivmeyi devam ettirdiğini ve 
büyümede lider ülkeler arasına adını 
yazdırdığını aktararak, ülkenin 2022 
için öngörülen yüzde 5’lik oranla gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkeler ortalamasının 
çok ötesinde bir büyüme performansı 
ortaya koyduğunu söyledi. Avrupa’da-
kinin yarısı seviyesindeki kamu borç 
stokunun ve rekorlar kıran ihracatın 
Türkiye ekonomisinin sağlam temellere 

dayandığının göstergesi olduğunu vur-
gulayan Muş, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Övünçle dile getirmek istiyorum ki 
Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken 
tarihimize yaraşır bir başarı hikayesi de 
ihracatımızdan gelmiştir. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın biraz sonra açıklayacağı 
ihracat rakamlarının gelecek dönemdeki 
başarılarımız için önemli bir gösterge 
olacağına inanıyorum. Tabii burada unu-
tulmaması gereken husus da bu ihracat 
başarısı aleyhimize olan parite etkisine 
rağmen elde edilmiştir. Paritenin etkisi 
ihracatımızda aşağı yönlü olarak aralıkta 
yaklaşık 700 milyon dolar, yıllık düzeyde 
ise 14 milyar dolar olmuştur. Yani, parite 
etkisine rağmen büyük bir ihracat başarısı 
yakalanmıştır.” 

“İTHALATTAKİ ARTIŞ, YÜKSEK  
ENERJİ FİYATLARI VE ALTIN  
İTHALATINDAKİ YÜKSELİŞTEN  
KAYNAKLANIYOR” 
Ticaret Bakanı Muş, ithalat tarafında 

küresel ekonomideki gelişmelerin yan-
sımalarını gördüklerini, emtia fiyatlarının 
rekor seviyelere ulaştığını belirterek, 
enerji fiyatlarındaki yükselişe değindi. 
Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert 
artışın ithalat faturasına ve dış ticaret 
dengesine olumsuz yansımayı sürdür-
düğünü aktaran Muş, “Burada altını çi-
zerek bir kez daha ifade etmek istiyorum 
ki ithalattaki artış büyük oranda küresel 

enerji fiyatlarından kaynaklanmaktadır. 
Öte yandan, son dönemde altın ithala-
tında yaşanan yükseliş de ithalatımızdaki 
artışta etkili olmaktadır.” şeklinde ko-
nuştu. 

“REKORLAR KIRMAYA VE TARİH  
YAZMAYA DEVAM EDECEĞİZ” 
Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı olarak 

ihracatı sürdürülebilir kılmak, Türkiye’nin 
dünya ticaretinden aldığı pay artışını is-
tikrarlı hale getirmek ve ihracatçıların 
dünya pazarlarında hak ettikleri yeri 
sağlamlaştırmak için çalışmaya devam 
ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: 
“Bu kapsamda, firmalarımızın ihtiyaç-
larını ve küresel trendleri yakından iz-
leyerek mevcut desteklerimizi iyileştiriyor 
ve yeni destek mekanizmalarımızı dev-
reye alıyoruz. Yüksek teknolojili ve katma 
değeri yüksek sektörlerdeki firmalarımızı 
destekleyip bilişim hizmetleri ihracatının 
tabana yayılmasına yönelik mekanizmalar 
geliştiriyoruz. Nisan ayında hizmet ti-
careti ve ağustosta mal ticaretine ilişkin 
olarak yürürlüğe giren başta e-ihracat 
olmak üzere yeni destek paketlerinin 
ihracatımızdaki olumlu yansımalarını 
2023’te görmeye başlayacağız. Cumhu-
riyetimizin yeni yüzyılında açıkladığımız 
‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla inşallah ih-
racatımızda yeni rotalar çizmeye, rekorlar 
kırmaya ve tarih yazmaya devam ede-
ceğiz.” (AA)

Şahin, AA muhabirine, Enstitünün 
2022 yılı çalışmalarını değerlendirdi. TSE 
olarak ülkenin rekabet gücünü artırmak, 
ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini 
kolaylaştırmak amacıyla standardizasyon 
ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin 
tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir bir 
şekilde sürdürüldüğünü anlatan Şahin, 
Türkiye’nin sadece standartlara uyum 
sağlayan ülke değil, standartları belirleyen 
ülke konumuna gelmesi yönünde adımların 
atıldığına işaret etti. Şahin, enstitünün, 
kamunun ve iş dünyasının uygunluk de-
ğerlendirme alanında ihtiyaç duyduğu 
tüm sertifikasyon, belgelendirme, mua-
yene-gözetim ve test hizmetlerini verebi-
lecek güçlü bir yapıya ulaştığını vurguladı. 
Pazara giren üretici sayısıyla birlikte tü-
keticilerin satın aldıkları ürünlerin helal 
olduğuna ilişkin bilgilendiren sertifikalara 
olan talebin de arttığını ifade eden Şahin, 
gıda, kozmetik, ilaç, finans, turizm gibi 
alanları içine alan helal sertifikası çalış-
malarının, 7 trilyon doları aşan pazar bü-
yüklüğü nedeniyle belgelendirme kuru-
luşlarının dikkatini çektiğini belirtti. Şahin, 
gıda güvenliği faaliyetlerinin Türkiye’deki 
çalışmalarla farklı bir ivme kazandığının 
altını çizerek, Türkiye’nin öncülüğünde 
kurulan İslam Ülkeleri Standartlar ve 
Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) helal 
ürün ve hizmet standartlarını yayınlan-
masıyla dünyada helal üretim ve pazarının 

anlam ve önem kazandığını bildirdi. 
TSE’nin de bu alanda ihtiyaç duyulan 
OIC/SMIIC 35 Helal Uygunluk Alanında 
Deneyler Yapan Laboratuvarların Yeterliliği 
akreditasyonu için çalışma başlattığını 
ifade eden Şahin, şunları kaydetti: “Çalış-
malarımız sonunda Gebze Biyogenetik 
ve Gıda Laboratuvarı, Helal Akreditasyon 
Kurumu (HAK) tarafından gerçekleştirilen 
denetimlerini tamamlayarak Türkiye’de 
Helal Akreditasyon Belgesi alan ilk labo-
ratuvar oldu. Diğer taraftan TSE gibi helal 
uygunluk belgesi düzenleyen kuruluşlara 
da deney ve analiz faaliyetleri için referans 
hizmet noktalarına erişimin önünü açtı. 
TSE olarak helal alanında üzerinde çalış-
tığımız ve akreditasyonu tamamladığımız 
bir diğer konu ise helalle ilgili faaliyetlerde 
yer alan kişilerin belgelendirmesini yapan 
kuruluşlar için personel belgelendirilme-
siydi. Yine HAK tarafından gerçekleştirilen 
denetim ve incelemelerden başarıyla ge-
çerek akreditasyon yetkisi aldık. Enstitü-
müz, standarda göre akredite belge dü-
zenleme yetkisine sahip dünyadaki ilk 
kuruluş oldu.” 

“PV MODÜL ÜRETİCİLERİMİZE  
ZAMAN VE MALİYET  
TASARRUFU SAĞLADI” 
Şahin, Türkiye’nin yenilene-

bilir enerjinin merkezi olması 
hedefine yönelik çalışmalarına 
da destek sunduklarını dile ge-
tirerek, TSE olarak fotovoltaik 
(PV) modül alanındaki üre-
tici ve yatırımcılara 
standardizasyon, la-
boratuvar, belge-
lendirme, göze-
tim-muayene, ka-
librasyon ve eğitim 

hizmetleri verdiklerini söyledi. PV modül 
üreticilerinin ürün belgelendirme konu-
sunda yurt dışı test kuruluşlarına bağlı 
kalmalarının önüne geçmek amacıyla TSE 
Fotovoltaik Modül Test Laboratuvar alt-
yapısını geliştirdiklerini anlatan Şahin, 
“Test kapasitesini artıran yatırımlar yaptık. 
Ek yatırımlarımızda laboratuvarlarda test 
hizmeti verilmeye başlanmasıyla yeni ge-
lişen teknolojiler ve daha büyük boyutlarda 
PV modüller için AR-GE çalışmalarının 
yapılmasının önü açıldı. Yurt dışında yak-
laşık 60 bin avroya mal olan PV modülle-
rinin sertifikasyon testlerini yarı fiyatına 
yaparak firmalarımıza zaman ve maliyet 

tasarrufu sağladık. Ülkemiz enerjisine 
güç katan laboratuvar yatırımımız ile 
TSE yenilenebilir enerji alanında böl-

gesine ve Avrupa’ya test hizmet su-
nan bir yapıya ulaşmıştır.” diye ko-

nuştu. 
YERLİ ÜRÜNLER AKKUYU’DA  

KULLANILMAYA BAŞLANDI 
       Şahin, Akkuyu Nükleer Güç Sant-
rali’nin (NGS), Türkiye’nin sürekli 

artan enerji talebinin güvenli 
bir şekilde karşılanması nok-

tasında önemli ve hayati bir 

proje olduğunu kaydederek, kurumun, 
Rasotom ve Akkuyu Nükleer AŞ tarafından 
gerçekleştirilen bir dizi denetimin ardından 
7 Ocak 2020 tarihinde Akkuyu NGS projesi 
kapsamında güvenlik sınıfı 4 ve herhangi 
bir güvenlik sınıfına girmeyen ekipman 
ve malzemelerin sertifikalandırılması ko-
nusunda malzeme onay kuruluşu olarak 
yetkilendirildiğini anımsattı. Bu yetkilen-
dirilmeyle TSE’nin, Rusya dışında Malzeme 
Bilim Kuruluşu olarak yetki alan ilk kuruluş 
olduğunu işaret eden Şahin, şu ifadeleri 
kullandı: “Yapılan sözleşme kapsamında 
malzeme denklikleri konusunda çalışmalar 
gerçekleştirildi. TSE’nin ürün testleri so-
nucunda yerli üreticilerin ürünleri Akkuyu 
NGS projesinde kullanılmaya başlandı. 
TSE’nin sertifikasyonu sayesinde; vanalar, 
borular depolama tankları, donatı çelikleri 
ve diğer yapı malzemeleri olmak üzere iki 
yıl içinde yaklaşık 3 milyar liralık ürün 
yerli sanayiciden temin edilerek Akkuyu 
NGS’de kullanıldı. Akkuyu NGS Projesi 
tamamlandığında kullanılan yerli ürün 
miktarının 20 milyar lirayı bulması bek-
leniyor. TSE bu projede yetki almasaydı, 
bu ürünlerin tamamı da yurt dışından 
ithal edilecekti.” (AA)

“Yeni rekorlar 
kırmaya  
ve tarih  
yazmaya  
devam edeceğiz”
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açıkladığımız ‘Türkiye 
Yüzyılı’ vizyonuyla 
inşallah ihracatımızda 
yeni rotalar çizmeye, 
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ifadesini kullandı.

Memur ve emeklinin 
gözü aralık ayı  
enflasyonunda

Baykar’dan  
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Şişli’de bir otelde 2022 yılı dış ticaret ra-
kamlarının açıklandığı programda, Cum-
huriyet’in kuruluşunun yüzüncü yılıyla sem-
bolleştirdiği hedefleri bünyesinde barındıran 
2023’ün, tüm insanlığa hayırlı olmasını 
diledi. Türkiye Yüzyılı vizyonunun bu ilk yı-
lında, ihracat başta olmak üzere ülkenin 
her alanında önemli başarılara, rekorlara 
imza atacağı bir yıl olmasını temenni eden 
Erdoğan, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının 
ilk iş gününü yani Türkiye Yüzyılımızın baş-
langıcı olan bir günü ihracatla ihracat ailemizle 
birlikte açıyoruz. Bilindiği gibi son 20 yılda 
Gazi Mustafa Kemal’in, Cumhuriyetimizi 
kurarken ifade ettiği ‘Ülkemizi muasır me-
deniyetler seviyesinin üzerine çıkarma’ hedefi 
doğrultusunda çok çalıştık.” diye konuştu. 
Hayata geçirdikleri demokrasi ve kalkınma 
atılımlarıyla hem geçmişin ihmallerini, ek-
siklerini, hatalarını telafi ettiklerini hem de 
geleceğin altyapısını kurduklarını belirten 
Erdoğan, “Rabb’ime binlerce kez hamdolsun 
ki artık sahip olduğu stratejik önemin ve 
imkanların farkında bir Türkiye var. Artık 
siyasi ve ekonomik özgürlüğü yüksek bir 
Türkiye var. Artık ufkunu bölgesinin ötesinde 
küresel düzeye taşımış bir Türkiye var. Artık 
kimseye özenmeden, kimseye tabi olmadan 
her alanda kendi özgür politikalarını geliş-
tirebilen, uygulayabilen, sonuç alabilen bir 
Türkiye var.” ifadesini kullandı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, eğitimden sağlığa, adaletten 
güvenliğe, ulaşımdan sanayiye, tarımdan 
spora, çevreden sosyal yardımlara her alanda 
bu Türkiye fotoğrafını görebilmenin mümkün 
olduğunu vurgulayarak, ekonomide de büyük 
hayallerle yola çıktıkları bu yolda en somut 
neticeleri aldıkları başlıklardan birinin ihracat 
olduğunu dile getirdi. 

“2022’NİN İLK ÜÇ ÇEYREĞİNDE  
YÜZDE 6,2’LİK BİR  
BÜYÜME KAYDETTİK” 
Tüm dünyayı derinden etkileyen Ko-

vid-19 salgını, Rusya-Ukrayna savaşı, ham 
madde ve enerji krizi gibi sıkıntıların, ekonomi 
ve ihracatın hızını kesemediğine dikkati 
çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Tam tersine bu krizleri fırsata dönüştürerek 
tarihimizin en yüksek büyüme oranlarına 
ve ihracat rakamlarına eriştik. Sadece 2021 
yılında yüzde 11,4 oranında büyüyerek, son 

50 yılın en iyi seviyesini yakaladık. İhracat 
tek başına bu tarihi büyüme oranına 5,3’lük 
katkı yaptı. Ülkemizin küresel ihracattan 
aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktı. 
Geçtiğimiz yıl da istikrarlı büyümemizi sür-
dürdük. Gelişmiş ülkeler dahil, dünyanın 
derin sancılarla kıvrandığı bir dönemde, 
2022’nin ilk üç çeyreğinde yüzde 6,2’lik bir 
büyüme kaydettik. Bu büyümenin de yarı-
sından fazlası mal ve hizmet ihracatından 
geldi. İhracatımız üreten, ekonomimizin 
fikir gücü olmaya devam ediyor. Yatırım, is-
tihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla 
ülkemizi büyütmeyi esas alan ekonomik 
programımızın olumlu etkileri istihdam 
üyelerine de yansıdı. Öyle ki 2020 yılı birinci 
çeyreğine kıyasla 2022 yılı üçüncü çeyreğinde 
Türkiye ekonomisi, 3,5 milyon ilave istihdama 
kavuştu.” Erdoğan, istihdam seviyesinde sa-
nayi sektörünün katkısının 1 milyonu geç-
tiğini belirterek, bu rakamın, üretim ve ih-
racattaki güçlü performansın ülke ekono-
misine ne derece olumlu yansıdığına işaret 
ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dünyanın ciddi siyasi ve ekonomik sıkıntılarla 
boğuştuğu bir dönemde yatırımları kesintisiz 
sürdürmenin, istihdamı 31,5 milyona çı-
karmanın, üretimde söz sahibi olmanın, 
artan belirsizliklere rağmen ihracatı yük-
selterek devam ettirmenin, katma değer ve 
marka oluşturmanın, ülke ekonomisine 
katkı sağlamanın ve tüm bu işleri başarmanın 
kolay olmadığını ifade ederek, bu tablonun, 
Türkiye’nin artık krizlerin altında ezilen 
değil krizleri yöneten, hatta krizleri fırsata 
çeviren bir ülke konumuna geldiğini gös-
terdiğini kaydetti. Erdoğan, ihracatın her 
ay rekor üstüne rekor kırarak bugünlere ge-
lişini hep birlikte adım adım takip ettiklerini 

dile getirerek, “Şimdi burada büyük bir gurur 
ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki 
küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı 
ihracatımız, geçen yıla göre yüzde 12,9 ora-
nında artışla 254,2 milyar dolar olarak ger-
çekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihi-
mizin rekorudur. Bu ihracat rakamının ül-
kemize, milletimize, ekonomimize hayırlı 
olmasını diliyorum.” diye konuştu. Bu ba-
şarıya ulaşılmasında emeği geçen işçisinden, 
mühendisine, üreticisinden pazarlamacısına, 
lojistikçisinden dağıtıcısına kadar her ka-
demedeki ihracatçıyı tebrik ettiğini vurgu-
layan Erdoğan, şöyle devam etti: “Şüphesiz 
ki burada gerek Bakanımızın gerek ekibinin 
büyük emekleri var. Paydaşlar olarak ger-
çekten Türkiye İhracatçılar Meclisinin aynı 
şekilde büyük katkıları var. Ama bundan 
sonra hedefimiz, Türkiye’nin, dünyanın en 
çok ihracat yapan ilk 10 ülkesi arasındaki 
yerini almasını sağlamaktır. Bu hedefe 
ulaşana kadar çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi çatısı altında yer alan 
61 ihracatçı birliği ve 100 bini aşan ihracat-
çımızla bu tarihi rekora beraberce imza attık. 
Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 
milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı 
hamdolsun tam 7 kat artırdık. Aylık ortalama 
3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların 
üzerinde ihracata çıktık. Ülkemizde 2002 
yılında 33 bin 523 firmamız ihracat yaparken, 
geçen sene bu sayı 111 bini geride bıraktı. 
Daha da önemlisi 2022 yılı Ocak-Kasım dö-
nemi itibarıyla ihracat ailemize katılan yeni 
firma sayımız ne oldu biliyor musunuz? 9 
bin 700’ü aştı. Aynı dönemde 1 milyar 
doların üzerinde ihracat yapan il sayımız 
5’ten 24’e yükseldi. Artık ülkemizde ihracat 
yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı.” Cumhur-

başkanı Erdoğan, en önemli ticari ortak 
olan Avrupa Birliğine (AB) olan ihracatın 
yüzde 12 oranında artış kaydetmesinin 
ayrıca önemli olduğuna işaret ederek, geçen 
sene AB’ye verilen dış ticaret fazlasının net 
10 milyar doların üzerine çıktığını anlattı. 
Yakın Doğu ve Orta Doğu ülkelerine ihracatın 
yüzde 19,3, Kuzey Amerika ülkelerine yüzde 
17,1, AB dışı, Avrupa ülkelerine yüzde 16 
olduğunu aktaran Erdoğan, Kuzey Afrika 
bölgesine ihracatın ise yüzde 9,8 oranında 
arttığını belirtti. 

“MİLLİ PARAMIZLA İHRACAT  
YAPTIĞIMIZ ÜLKE VE BÖLGE  
SAYISI 197’Yİ BULDU” 
İhracatta kendi paralarını da giderek etkin 

şekilde kullanmaya başladıklarına dikkati 
çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ey 
gayrimilliler, burayı iyi dinleyin; milli paramızla 
ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197’yi 
buldu. Türk lirası ile gerçekleşen dış ticaret 
hacmimiz de yaklaşık 350 milyar liraya ulaştı. 
Hizmet ticaretinde de dünyadaki konumu-
muzu geliştirmeye devam ediyoruz. Hizmet 
ihracatımızı 20 yılda 14 milyar dolar seviye-
sinden önceki sene itibarıyla 61,4 milyar 
dolar seviyesine çıkarmıştık. Geçtiğimiz sene 
hizmet ihracatımız için de tam bir yükseliş 
oldu. Yılın ilk 10 ayında hizmet ihracatımızı 
76,4 milyar dolara yükselttik. Yıl sonu ger-
çekleşmesi itibarıyla hizmet ihracatımızın, 
hedefimiz olan 85 milyar doların da üzerine 
çıkmasını ve cari açığın azaltılmasına 50 
milyar dolarlık katkı sağlamasını bekliyoruz. 
Mal ve hizmet ihracatında yazdığımız bu 
başarı hikayesiyle 350 milyar dolara ulaşan 
büyük bir ihracat ekonomisini hep birlikte 
oluşturduk. Bir önceki buluşmamızda sizlerle 

2022 yılında hayata geçirmeyi planladığımız 
projeleri, stratejileri de paylaşmıştık. Aradan 
geçen bir yılın ardından bugün verdiğimiz 
tüm sözleri hayata geçirmiş olmanın mem-
nuniyetiyle sizlerin karşısında bulunuyoruz. 
Tabii az önce Mustafa kardeşim (TİM Başkanı 
Mustafa Gültepe) bir şeyler söyledi. Dijital 
dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarının 
bölge ayrımı yapmadan teşvik kapsamına 
alınmasını istedi. Ben de şimdi burada Baka-
nıma talimat veriyorum. İkisi de birbirinin 
dilinden anlar. O da Trabzonlu, o da Trabzonlu. 
Bunu inşallah hayata geçirelim.”  

“İHRACATIMIZIN  
MENZİLİNİ 4 BİN 744  
KİLOMETREYE ÇIKARDIK” 
Teknik müşavirliği firmalarını mevcut 

desteklerle güçlendirmeyi sürdüreceklerini 
aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Müteah-
hitlik firmalarımızın yurt dışında daha fazla 
proje üstlenebilmelerini sağlamak için karşı-
laştıkları sorunların çözümüne ilişkin ticari 
diplomasi faaliyetlerimizi de artıracağız. Küresel 
siyasi ve ekonomik krizlere duyarlı bir sektör 
olmasına rağmen yurt dışı müteahhitlerimiz, 
sürekli yeni pazarlar bularak yıllık perfor-
manslarını 15- 20 milyar dolar seviyesinde 
tutmayı başardı. Müteahhitlerimizin geçtiğimiz 
seneyi yaklaşık 18 milyar dolarlık proje ile 
kapatacakları öngörülüyor. Sektörün 2023 
yılında 20 milyar dolar üzerinde bir proje bü-
yüklüğe ulaşmasını bekliyoruz. Tanıtımını 
2022’nin Temmuz ayında yaptığımız uzak 
ülkeler stratejimizle ihracatımızın menzilini 
4 bin 744 kilometreye çıkardık. Strateji kap-
samındaki ülkelere ihracatımızı 80 milyar 
dolara yükseltmek için de 328 eylemi kapsayan 
bir planı uygulamaya koyduk.” (AA)

Erdoğan: “2022 yılı ihracatımız 
254,2 milyar dolar”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Küresel 

olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız 
geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.” dedi.
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Adalet Bakanlığı, 7.Yargı Paketi üze-
rindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet 
Bakanı Bekir Bozdağ’ın kabine toplantı-
sında sunum yapmasının ardından paketin 
TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. Ko-
misyon ve genel kurul aşamalarının ar-
dından yasalaşması öngörülen pakette 
yer alan düzenlemelere göre konutlarda 
icra müdürünün verdiği haciz kararı “hakim 
onayından geçtikten sonra” yerine getiri-
lebilecek. Aile bireylerine ait ibadete özgü 
veya kişisel eşyalarla ailenin ortak kulla-
nımına hizmet eden tüm ev eşyalarının, 
haczi caiz olmayan mallar arasına alınması 
sağlanıyor. Buna göre evde ailenin ortak 
kullanımındaki buzdolabı, çamaşır maki-
nesi, televizyon ve yatak ile baza gibi 
eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine 
konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde 
haciz yapılması açıkça yasaklanacak. 

UYUŞTURUCUYLA  
İLGİLİ SUÇ VE CEZALAR 
Bağımlılık yapma özelliği fazla olan 

sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere 
yönelik cezai yaptırımların caydırıcı hale 
getirilmesi amacıyla sentetik katinon 
ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri 
ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu 
madde olarak kabul edilerek ceza kap-

samına alınacak. Böylelikle bu maddelerin 
imal ve ticareti suçunun cezasının alt 
sınırının, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarıl-
ması planlanıyor. Uyuşturucu imal ve 
ticaretiyle daha etkin mücadele edile-
bilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı 
madde imal ve ticareti suçu için görev-
lendirilen gizli soruşturmacının hakim 
tarafından kamuya açık yerlerde ve iş 
yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapa-
bilmesine imkan sağlanacak. El konulan 
maddenin uyuşturucu olduğuna dair 
kesin rapor alındıktan sonra soruşturma 
aşamasında sulh ceza hakimliğince bu 
maddenin müsaderesine ve imhasına 
karar verilmesi zorunlu hale getirilecek. 
Böylelikle soruşturma veya kovuştur-
manın kesinleşmesi beklenmeden uyuş-
turucu maddeler imha edilebilecek. 

DENETİMLİ SERBESTLİK  
SÜRECİ DAHA ETKİN  
İŞLETİLEBİLECEK 
Pakette, uyuşturucu veya uyarıcı mad-

de kullananlar ile bu amaçla uyuşturucu 
madde satın alan, kabul eden veya bu-
lunduranlar hakkında uygulanacak tedavi 
veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin 
daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor. 
Tedavi veya denetimli serbestlik tedbir-
lerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 
yıla çıkarılacak ve şüphelinin daha uzun 
süre tedavi veya denetim altında tutulması 
sağlanacak. Cumhuriyet savcısının, şüp-
helinin erteleme süresi içinde uyuşturucu 
veya uyarıcı madde kullanıp kullanma-
dığını tespit etmek için yılda en az iki 
defa ilgili kuruma sevk etmesi zorunlu 
hale getirilecek. Cumhuriyet savcısı ta-
rafından şüpheli hakkında verilen erteleme 
kararının kolluk birimlerine bildirilmesi 
sağlanacak ve bu kararın kolluk birimle-
rince de bizzat şüpheliye tebliğ edilmesine 
imkan tanınacak. 

DENETİMLİ SERBESTLİK  
HİZMETLERİ KANUNU’NA MADDE  
EKLENMESİ PLANLANIYOR 
Denetimli Serbestlik Hizmetleri Ka-

nunu’na eklenen maddeyle, uyuşturucu 
veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü 
iyileştirme tedbirleri geliştirilecek ve yü-
kümlülüklerin takibi bakımından Cum-
huriyet savcıları ile denetimli serbestlik 
uygulaması kapsamında görev alan per-
sonelin sorumlulukları ayrıntılı şekilde 
düzenlenecek. Uyuşturucu veya uyarıcı 
madde kullanmak suçundan hükümlü 
olanların ceza infaz kurumunda tedavi 
ve rehabilitasyon programlarına katılması 
zorunlu hale getirilecek. Uyuşturucu ba-
ğımlıları için tedavi ve rehabilitasyon prog-
ramlarının uygulanacağı müstakil ceza 
infaz kurumlarının açılabilmesine veya 
mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölü-
münün bu amaç için düzenlenmesine im-
kan tanınacak. Uyuşturucu kullanmak 
suçundan dolayı mahkum olup da dene-
timli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ila-
veten tedavi ve rehabilitasyon program-
larına katılma yükümlülüğü getirilecek. 
Tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinin 
bir an önce hayata geçirilmesi ve yürütü-
lecek hizmetlerin aksamaması için ilgili 
bakanlıkların bütçesine ödenek konulması 
ve bu hususta personel görevlendirilmesi 
yönünde düzenleme yapılacak. 

AVUKATLIK VE ADLİ  
YARDIM SİSTEMİNE  
İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
Avukatlık mesleğinin ilk beş yılında 

baro aidatı alınmaması sağlanarak mesleğe 
yeni başlayan avukatlar mali olarak des-
teklenecek. Kira ilişkisinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye 
hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuş-
mazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili 

uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kap-
samına alınacak. Ticari davalar ve iş söz-
leşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar 
bakımından, itirazın iptali, menfi tespit 
ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk 
kapsamında düzenlenecek. Uyuşmazlığın 
asıl tarafının arabuluculuk süreci ile ara-
buluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen 
son tutanak hakkında bilgilendirilmesi 
konusunda arabulucuya yükümlülük ge-
tirilecek. Arabuluculuğa ilişkin Türkiye’nin 
taraf olduğu Singapur Sözleşmesi’nin, iç 
hukuka uyumunun sağlanmasına yönelik 
düzenlemeler yapılacak. 

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI 
Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin 

mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın 
sağlanması amacıyla suçun cezasının alt 
sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Göçmen 
kaçakçılığı suçu, 6136 sayılı Kanunun ek 
12. maddesi kapsamına alınacak. Böylelikle, 
göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle el ko-
nulan araç, gereç ve malzemenin, milli 
savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle 
doğrudan ilgili olması durumunda bun-
ların Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı veya Sahil Güvenlik Komu-
tanlığına tahsis edilebilmesine imkan 
sağlanacak. Adli işlemler çerçevesinde 
“yurt dışına çıkamamak” şeklinde adli 
kontrol kararı verilen yabancılar hak-
kında, ilgili valiliğe cumhuriyet baş-
savcılığı üzerinden bu kararın kaldı-
rılmasını talep etme yetkisi verilmekte 
ve idarenin yurt içinde kalmasını 
tehlikeli gördüğü yabancıların sınır 
dışı edilmesini sağlamak bakımın-
dan hakim kararı alabilmesine im-
kan tanınacak. 

SAVUNMA SANAYİSİNE  
İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
Aselsan, Havelsan ve Roket-

san gibi önde gelen savunma sanayi şir-
ketlerinde çalışan mühendislerin, yurt 
içinde veya yurt dışında aynı alanda faaliyet 
gösteren başka kurum veya kuruluşlarda 
çalışmasını veya işletme açmasını zorlaş-
tıracak tedbirler alınacak. Pakette, halen 
Anayasa Mahkemesi önünde derdest bu-
lunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel 
başvuruların, Adalet Bakanlığı bünyesin-
deki Tazminat Komisyonuna aktarılabil-
mesi ve bu komisyon tarafından incele-
nerek bir an evvel çözüme kavuşturul-
masına yönelik düzenleme yapılması da 
öngörülüyor. 2004 sayılı İcra ve İflas Ka-
nunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 
ve 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununda 
yer alan itiraz, istinaf ve temyiz kanun 
yollarına başvuru süreleri de iki hafta 
olarak düzenlenecek. (AA)

Adalet Bakanlığı, 7. Yargı Paketini tamamladı
Adalet Bakanlığının 
çalışmalarını tamamladığı  
7. Yargı Paketi konutlardaki 
haciz işlemleri, kira 
ilişkisinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklar ve uyuşturucu 
bağımlılarına yönelik 
müstakil ceza infaz kurumu 
gibi farklı alanlarla ilgili 
düzenlemeler içeriyor.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bera-
berindeki TSK komuta kademesi ile “Dünyanın 
ilk SİHA gemisi” ve “Türkiye’nin en büyük 
savaş gemisi” özelliğine sahip Anadolu gemi-
sinde incelemelerde bulundu. Akar, beraberinde 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa 
Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Ko-
mutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Anadolu 
gemisini ziyaret etti. Bakan Akar ve berabe-
rindekiler, deniz kabul testlerini Marmara 
Denizi açıklarında sürdüren gemiye helikopterle 
indi. Gemiye inişinin ardından tören mangasını 
selamlayan Akar’a “TCG Anadolu” yazılı gemi 
şapkası takdim edildi. Donanma Kurmay Baş-
kanı Tuğamiral İsmail Güldoğan’dan gemiye 
ilişkin brifing alan Akar, daha sonra köprü 
üstüne çıkarak incelemelerde bulundu. Akar, 
beraberindeki komuta kademesi ile geminin 
savaş harekat merkezindeki incelemelerinin 
ardından havuz olarak adlandırılan bölümde 
mürettebat ve gemi inşasında görevli personelle 
bir araya geldi. 

“HER TÜRLÜ TEHDİDE HAZIR  
OLMAK İÇİN KAPSAMLI  
TATBİKATLAR İCRA EDİLİYOR” 
Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın, uluslararası alanda kurduğu çok 
boyutlu ilişkilerle özne haline geldiğini vur-
gulayan Akar, etki alanının üç kıta, ilgi alanının 
ise bütün dünya olduğunu ifade etti. Bu 
süreçte, görev ve sorumlulukları artan Milli 
Savunma Bakanlığının, Cumhuriyet tarihinin 
en yoğun ve en başarılı faaliyetlerini icra 
ettiğini dile getiren Akar, şunları kaydetti: 

“Bu çerçevede kahra-
man ve fedakar or-

dumuz ege-
menlik ve 

bağım-

sızlığımız için ‘hudut namustur’ anlayışıyla 
hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü 
kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içinde 
ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, DEAŞ 
ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı 
mücadele etmekte, denizlerimizde ve sema-
larımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla 
korumakta, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 
hazır olmak için büyük ve kapsamlı tatbikatlar 
icra etmektedir.” Savunma ve güvenlik konuları 
ile birlikte Ege ve Doğu Akdeniz’de son dö-
nemdeki gelişmelere de değinen Akar, Türki-
ye’nin diyalogdan, barıştan yana olduğunu, 
iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk 
çerçevesinde görüşmeler yoluyla problemleri 
çözmek istediğini, her fırsatta muhataplarına 
ilettiğini hatırlattı. Türkiye ve Yunanistan 
arasında istişari, güven artırıcı önlemler ve 
NATO’daki ayrıştırma usulleri toplantılarının 
olduğunu belirten Akar, “Yunanistan bu gö-
rüşmeleri yapmamakla birlikte bunların ol-
maması için gayret gösteriyor, sabote ediyor. 
Bazı siyasiler, bazı askerler, kendi iç sıkıntılarını 
örtmek, perdelemek için gerginliği sürekli ve 
bilinçli şekilde artırmaya çalışıyor. Bu konuda 
biz de olabildiğince tedbirli şekilde çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı. Yu-
nanistan’ın provokatif eylem ve söylemlerine 
devam ettiğini dile getiren Akar, “Her sabah 
kalkıp mutlaka ortaya bir şey atarak gerginlik 
yaratmak için ellerinden gelen gayreti göste-
riyorlar.” diye konuştu. 

“TÜRKİYE TEHDİT DEĞİL,  
GÜVENİLİR, GÜÇLÜ,  
ETKİN BİR MÜTTEFİK” 
Yunanistan’ın, Türkiye ile sorunlarını Tür-

kiye-NATO, ABD, AB sorunu gibi göstermeye 
çalıştığını kaydeden Akar, “Hilelerini artık 
herkes anladı. Bu konuda herkesin daha 
tedbirli olacağını değerlendiriyor, bekliyoruz.” 
dedi. Türkiye’nin tüm söylemlerinin hukuksal 
gerçekliklere ve somut verilere dayandığını 

belirten Akar, şunları söy-
ledi: “Buna rağmen 

bir sonuç alına-
mamasının 

Yunanis-
t a n 

kaynaklı birçok sebebi var. Yunanistan’da şu 
anda birçok skandal var. Dinleme skandalı, 
göçmen skandalı, yolsuzluklar var. Bununla 
birlikte Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ba-
şaramadığı, beceremediği ve Yunan kamuo-
yunun da fark ettiği başarısızlıkları var. Bütün 
bunları örtmek için Türkiye ile gerginliği ar-
tırmaktan medet umuyorlar. Fakat gerginlik 
yaratarak hayatta kalabilmelerinin mümkün 
olmadığını, saptırmaların da kar etmediğini 
görmelerini istiyoruz. Yunan halkı da kendi 
kaynaklarının bu bazı siyasiler tarafından 
nasıl har vurulup harman savrulduğunu ve 
refahlarının nasıl tahrip edildiğini görmeye 
başladı. Bunlarla birlikte Yunanistan’daki bazı 
aklıselim siyasiler, akademisyenler, emekli as-
kerler, büyükelçiler, vatandaşlar buradaki 
oyunu görmeye başladı.” Bazı Yunan siyasilerin, 
Türkiye’yi tehdit olarak nitelendiren açıkla-
malarına da tepki gösteren Akar, “Türkiye 
kimseye tehdit değil, güvenilir, güçlü, etkin 
bir müttefik. Bunun bu şekilde bilinmesi 
lazım. Türkiye kimseye tehdit değil. Bunu 
tekrar tekrar kafalarına sokmaları, anlamaları 
lazım.” değerlendirmesinde bulundu. 

“MESELE KKTC’NİN  
TANINMASI MESELESİDİR” 
Türkiye’nin diyalog çağrılarının zafiyet 

olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan 
Akar, “Samimi olarak iyi komşuluk ilişkileri 
içinde Ege’deki zenginliklerin adil şekilde pay-
laşılmasından söz ediyoruz. Ancak bunun 
yanı sıra şunu da söylüyoruz, hiçbir şekilde 
ne kendimizin ne Kıbrıslı kardeşlerimizin 
hakkını, hukukunu çiğnetmeyecek, hiçbir ol-
dubittiye müsaade etmeyeceğiz.” sözlerini 
sarf etti. Akar, üçüncü tarafların olaylara 
objektif yaklaşmasının önemini belirterek, 
“Duygusal, ön yargılı şekilde taraf olmayın, 
adil, objektif ve tarafsız olarak olayları değer-
lendirmelerini istiyoruz.” görüşünü paylaştı. 
Kıbrıs konusunu da “milli bir mesele” olarak 
nitelendiren Akar, “Garanti ve ittifak antlaş-
maları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi 
bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. 
Kıbrıs konusunda egemen eşit, bağımsız iki 
devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu dev-
letin kurulması değil, kurulmuş olan bu 

devletin tanınması meselesidir.” düşüncesini 
dile getirdi. Etkin, caydırıcı ve saygın 

bir silahlı kuvvetler için yerli 
ve milli savunma sanayisinin 
önemine vurgu yapan Akar, 
“Sayın Cumhurbaşkanımı-

zın liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sa-
nayisinde büyük atılımlar gerçekleştirilmiş, 
yerlilik ve millilik oranı yüzde 80’ler seviyesine 
ulaşmıştır.” dedi. Türkiye’nin, artık milli piyade 
tüfeklerini ve tüm hafif silahları, ÇNRA’ları, 
Fırtına obüslerini, İHA/SİHA/TİHA’ları, ATAK 
helikopterlerini, fırkateynleri ve savaş gemi-
leriyle akıllı hassas mühimmatları ve füzeleri 
tasarlayıp inşa, imal ve ihraç seviyesine geldiğini 
dile getiren Akar, “Önümüzde çetin yollar 
var, bunu biliyoruz. O yolları da geçerek Silahlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyacı ne varsa bunları yerli 
ve milli şekilde karşılayacak düzeye geleceğiz. 
İnşallah yakın bir zamanda tankımızı da uça-
ğımızı da motorumuzu da yapacağız. Başa-
racağız, buna inanıyoruz.” ifadesini kullandı. 
Konuşmasının sonunda geminin inşasında 
görevli personel tarafından alkışlanan Akar, 
“Asıl bizim sizi eserinizden dolayı alkışlamamız 
lazım.” diyerek çalışanları tebrik etti. Milli Sa-
vunma Bakanı Akar, çalışanların ve gemi per-
sonelinin yeni yılını da kutladı. 

ANADOLU GEMİSİ 
Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin 

en büyük savaş gemisi özelliğine sahip çok 
maksatlı amfibi gemi Anadolu’nun ilk sac ke-
simi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı 
törenle 30 Nisan 2016’da yapıldı. 1 Temmuz 
2020’de başlayan liman kabul testlerinin ta-
mamlanmasının ardından 20 Haziran 2022’de 
geminin deniz kabul testleri başladı. İlk heli-
kopter konuşlanması 17 Kasım 2022’de yapılan 
Anadolu gemisinin, bu senenin ilk aylarında 
Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi plan-
lanıyor. Yaklaşık üç futbol sahası uzunluğundaki 
gemide, milli ve yerli savaş yönetim sistemi 
Advent kullanılıyor. Son teknoloji radarlar ve 
sensörlerle donatılan gemi, çıkarma araçları 
ve botların yanı sıra araç güvertesinde, tankların 
ve zırhlı araçların bulunduğu 100’e yakın aracı 
taşıma imkanına sahip. 

“REİS” SINIFI MİLLİ DENİZALTILAR 
Akar’ın ve beraberindeki komutanların, 

Anadolu gemisini seyir halindeyken incele-
meleri sırasında, deniz kabul testleri süren 
Türkiye’nin ilk milli denizaltısı Piri Reis de 
eşlik etti. Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında 
yapımı devam eden “Reis” sınıfı denizaltılar, 
batarya teknolojisi, yüksek dayanıklılık ve 
kompakt dizaynı ile dikkati çekiyor. Düşük 
gemi gürültü seviyesi, modern sensör, silah 
ve savaş yönetim sistemine sahip bu denizal-
tılara, Akya torpidosunun ve Atmaca füzesinin 
de entegrasyonu planlanıyor. (AA)
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Konya’da görevli oldukları barınakta 
bir köpeği eziyet ederek öldürdükleri 
öne sürülen 2 sanık, hakim karşısına 
çıktı. Konya 14. Asliye Ceza Mahke-
mesindeki duruşmaya, sanıklar Murat 
B. ve Sefa Ç, Ses ve Görüntü Bilişim 
Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, 
taraf avukatları salonda hazır bulundu.  
Duruşmada söz verilen sanık Murat 
B, köpeğin kendisine saldırdığını, olay-
dan önce de başka kişileri ısırdığını 
öne sürdü. Sanık Murat B, kürekle 
köpeğin kendisine saldırmasını önle-
meye çalıştığını ileri sürerek, “Kafasına 
vurmak istemedim. Ertesi gün köpeği 
gördüm, yaşıyordu. Olaydan sonra be-
limdeki rahatsızlık nedeniyle 3-4 gün 
rapor aldım. Hayvanları seviyorum. 
Keşke köpek beni ısırsaydı da böyle 
bir olay yaşanmasaydı.” savunmasını 
yaptı. Diğer sanık Sefa Ç. ise barınaktaki 
görevine 14 Eylül’de hayvan bakım 
elemanı olarak başladığını anlattı. Sefa 
Ç, olay günü kafesteki köpekleri aşılayıp, 
tekrar kafeslere koyduğunu, köpeğin 
kafesten çıktıktan sonra Murat B’ye 
saldırdığını ileri sürerek, “Köpek sal-
dırınca Murat yanındaki kürekle bir 
kez vurdu. Köpek sersemleyince, o sı-
rada yakaladım. Hiç kimse tepki gös-
termedi. İşe yaklaşık 2 ay önce başladım 
ve ilk kez böyle bir olay gördüm. Elinde 
sopa veya buna benzer bir şey olanlara 
köpekler saldırmıyordu. Köpek bayıl-
dıktan sonra 2-3 metre götürdüm. 
Sonra müdahale edildi. Köpeği ilaçla-
dıktan sonra bıraktım. Pişmanım. 
Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum.” 
ifadesini kullandı. Konya Baro Başkanı 
Oktay Unkur da “Olaya ilk baştan bu 
yana müdahale eden ve şikayette bu-
lunan bir kurumuz. Şu an yargılanan 
2 sanık dışında diğer sorumluların da 
tespit edilip cezalandırılmasını istiyo-
ruz.” dedi. Duruşma sırasında çekilen 
ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraf 
nedeniyle savcılığın soruşturma baş-
lattığı öğrenildi. İlerleyen dakikalarda 
duruşma salonunda yaşanan gerginlik 
nedeniyle mahkeme başkanı salonu 
boşaltarak duruşmaya ara verdi. (AA)

Başta terörle mücadele olmak üzere, 
yasa dışı geçişlerin önlenmesi, düzensiz 
göçle mücadele, uyuşturucu ve kaçak-
çılığın önlenmesi, suçluların yakalan-
ması konusunda 7 gün 24 saat esasıyla 
görev yapan jandarma ekipleri, tek-
nolojinin tüm imkanlarını kullanarak 
bölgenin huzur ve güvenliği için çaba 
gösteriyor. Geçen yıl başarılı operas-
yonlar sonucu Tendürek Dağı bölgesini 
terörden arındıran, sorumluluk böl-
gesinde asayişi temin eden güvenlik 
güçleri, teröristlerden temizlenen böl-
geleri dağ taş demeden karış karış ge-
zerek tespit ettiği sığınak, barınak gibi 
yaşam alanlarını da imha ediyor. Yük-
sek tepelerde, derin vadilerde, kayalık 
alanlarda olumsuz hava koşullarına 
rağmen görevlerini aksatmayan jan-
darma timleri, teknolojinin de her 
türlü imkanını kullanıyor. 

3 İLİN SINIRININ KESİŞTİĞİ  
NOKTADA KIŞ OPERASYONU 
İl Jandarma Komutanlığına bağlı 

timler, son olarak Van, Şırnak ve Siirt 
illerinin sınırlarının kesiştiği bölgede 
kapsamlı kış operasyonu başlattı. Heli-
kopterlerle indikleri bölgeyi zorlu arazi 
koşullarına rağmen karış karış gezen 
timler, tespit ettiği yeni sığınakları, 
içindeki yaşam malzemeleriyle imha 
etti. Timlerin nefes kesen operasyonunu 
Anadolu Ajansı ekibi görüntüledi. 

GEÇEN YIL 150’NİN 
ÜZERİNDE SIĞINAK VE 
MAĞARA TESPİT EDİLDİ 

İl Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, geçen yıl 
kent genelinde yürüttüğü 
başarılı operasyonlarla tespit 
ettiği 150’nin üzerinde sığınak 
ve barınağı kullanılamaz 
hale getirdi. Operas-
yonlarda ayrıca 
65 kalaş-
nikof, 
7 ta-
banca, 
2 G-3 pi-
yade tüfeği, 
çeşitli silahlara 
ait 160 bine yakın 
fişek, 6 av tüfeği, 

120’nin üzerinde el bombası, 7’si 
biksi 9 otomatik tüfek, 3 roketatar 
silahı, 250’nin üzerinde şarjör, 80 
roketatar mermisi, 76 el yapımı pat-
layıcı düzeneği, 60 kilogram TNT ka-
lıbı, 3 havan mermisi, 337 uçaksavar 
mermisi, 350’den fazla pil, 550’den 
fazla tüp, 2 mavzer (bir tür tüfek), 7 
gece-gündüz görüş dürbünü, bom-
baatar silahı ile 21 
m e r -

misi, 2 M-16 tüfek ile 60 mühimmatı, 
206 fünye, 2 lav silahı, 4 keskin ni-
şancı tüfeği ele geçirildi. Ayrıca ton-
larca yaşam malzemesi ele geçiren 
jandarma ekipleri, delil niteliği taşıyan 
malzemelere el koydu, diğer malze-
meleri de imha etti. Ekiplerin bölge-
deki operasyonları devam ediyor. 
(AA)

Jandarma timleri dağları teröristlere dar ediyor

TGC Anadolu’dan mesaj verdi! 
Milli Savunma Hulusi 
Akar ve beraberindeki 
komutanların, 
“Dünyanın ilk SİHA 
gemisi” ve “Türkiye’nin 
en büyük savaş gemisi” 
özelliğine sahip  
Anadolu gemisini seyir 
halindeyken incelemeleri 
sırasında, Türkiye’nin  
ilk milli denizaltısı Piri 
Reis de eşlik etti.

Van’da terör örgütü PKK’ya 
ve kaçakçılara yönelik başarılı 
operasyonlar gerçekleştiren İl 
Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, geçen yıl 150’nin 
üzerinde sığınak tespit etti, 
çok sayıda silah, binlerce 
fişek, yüklü miktarda yaşam 
malzemesi ele geçirdi.

Doktoru jiletlemişti 
cezasını Yargıtay onadı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir’de 
doktor Kadir Songür’ün jiletle boğa-
zından yaralanmasına ilişkin davada 
sanık Bayram Kaynak’a verilen 18 yıl 
hapis cezasını onadı. 

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, İzmir’de 
doktor Kadir Songür’ün jiletle boğa-
zından yaralanmasına ilişkin davada 
sanık Bayram Kaynak’a verilen 18 yıl 
hapis cezasını onadı. Sanık ve katılan 
avukatların temyiz istemlerini inceleyen 
daire, “istinaf başvurusunun esastan 
reddine” hükmünün, tüm dosya kap-
samına göre hukuka uygun olduğuna 
kanaat getirdi. Dairenin kararında, “Sa-
nık avukatının eksik incelemeye, sanığın 
akıl sağlığının yerinde olmadığına, teş-
dide, takdiri indirim hükümlerinin uy-
gulanması gerektiğine, katılan avukat-
larının suçun tasarlanarak işlendiğine, 
ceza miktarına yönelen ve yerinde gö-
rülmeyen temyiz sebeplerinin reddiyle, 
5271 sayılı CMK’nın 302/1 maddesi 
gereğince isteme uygun olarak temyiz 
istemlerinin esastan reddi ile hükmün 
onanmasına...” ifadelerine yer verildi. 

OLAY NASIL GERÇEKLEŞTİ 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Ata-

türk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
16 Ekim 2019’da Bayram Kaynak, asistan 
doktor Kadir Songür’ü jiletle boğazından 
yaralamıştı. Olayın ardından Karşıyaka 
ilçesinde bir kadının çantasını gasbetme 
girişiminde bulunduktan sonra yakalanan 
Kaynak, tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, 
sanığın, “kişiyi yerine getirdiği kamu 
görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs” 
suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptı-
rılmasına hükmederek, cezada indirim 
uygulanmaması ve sanığın tutukluluk 
halinin devamına karar vermişti. Sanık 
avukatının itirazı ve cezanın miktarı iti-
barıyla resen incelemeye tabi olması ne-
deniyle yapılan incelemede karar istinafta 
bozulmuştu. Yerel mahkemede yapılan 
yeniden yargılamada sanık 18 yıl hapis 
cezasına çarptırılmış, dosya daha sonra 
Yargıtaya taşınmıştı. (AA)

Barınakta köpeğe 
eziyet davası başladı
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Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Bursa’da yoğun sis yüzünden 
meydana gelen kazada otomobili ile 
direğe çarpıp araç içerisinde sıkışan 
35 yaşındaki Enver Şahin hayatını 
kayberdken 32 yaşındaki eşi ağır ya-
ralandı. Mudanya’daki kaza, dün sa-
bah saatlerinde  Küçükyenice Ma-
hallesi mevkiinde meydana geldi. 
İddiaya göre, yoğun sis sebebeiyle 
kontrolden çıkan Enver Şahin ida-
resindeki 16 YG 273 plakalı bir oto-
mobil aydınlatma direğine çarptı. 
Çarpma sonucu araç içerisinde bu-
lunan (35) Enver ve (32) Yeter Şahin 
araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin 
ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, 
sağlık ve jandarma ekipleri sevk 
edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü 
Enver Şahin’in hayatını kaybettiğini 
belirleyen ekipler, Yeter Şahin’i ağır 
yaralı olarak çıkarttı. Yeter Şahin 
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin 
ardından ambulasla Bursa Şehir Has-
tanesine kaldırıldı. Araç içerisinde 
sıkışarak hayatını kaybeden Enver 
Şahin’in cansız bedeni Cumhuriyet 
Savcısının incelemesinin ardından 
Şehir Hastanesi Morguna kaldırıldı. 
Jandarma ekipleri kazayla iligli tah-
kikat başlattı. (İHA)

Orhangazi’de  
polis uyuşturucuya 
geçit vermedi

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro ekiplerinin 2022 yılı 
uyuşturucu ile mücadele bilançosu 
açıklandı. Emniyet Müdürlüğü ekip-
leri Orhangazi’de geride bıraktığımız 
yılda 322 ayrı uyuşturucu operasyonu 
gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 
558 kişiye ise adli işlem yapıldı. 

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Büro ekipleri 2022 yılında 
uyuşturucu ile mücadele bilançosunu 
açıkladı. Geride kalan yılda özellikle 
uyuşturucu ticareti, uyuşturucu kul-
lanımına yönelik çok sayıda operas-
yon gerçekleştiren Emniyet Müdür-
lüğü ekiplerinin 1 yılda 322 ayrı 
uyuşturucu operasyonu gerçekleş-
tirdiği belirlendi. 

558 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 
Emniyet Müdürlüğü verilerine 

göre 2022 yılında 322 operasyonda 
558 kişiye yönelik adli işlem yapılır-
ken, bu operasyonlarda 3 bin 655 
gram esrar, 663 gram metamfetamin, 
93 adet hap, 0,44 gram eroin ve 12 
kök Hint keneviri ele geçirildi. (İHA)

Bursa’nın 1 yıllık 
trafik bilançosu 
belli oldu

Bursa Trafik Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafında 1 yıl boyunca ya-
pılan denetimler sonucu 731 bin 
942 araç sürücüsüne 410 milyon 
858 bin 530 lira ceza kesildi. Trafik 
kurallarını ihlal eden 9 bin 237 sürücü 
belgesine el konuldu. Ayrıca meydana 
gelen 41 kazada 47 kişi hayatını kay-
betti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 
yıl boyunca binlerce noktada gece 
ve gündüz trafiğin kontrolü ve asa-
yişin sağlanması için denetimler ger-
çekleşti. Yapılan denetimler sonucu 
2 milyon 330 bin 789 araç ve sürü-
cüsü kontrol edildi. 731 bin 942 araç 
sürücüsüne 410 milyon 858 bin 530 
lira cezai işlem uygulandı. Yapılan 
denetimler sonucu 14 bin 25 araç 
trafikten men edilirken, tarfik ku-
rallarını hiçe sayan 9 bin 237 araç 
sürücüsünün ehliyetine el konuldu. 
Ekiplerin yeni yıldada çalışmalarına 
devam edeceği öğrenildi. (İHA)

Sis görüşü kapattı 
direğe çarptı

Eski Bursa – Balıkesir Yolu olarak kulla-
nılan Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa 
Yolu’nun 2,5 kilometrelik bölümünün gü-
nümüzde Bursa şehir merkezi ulaşımını 
sağlaması bakımından yoğun trafik yüküne 
sahip olduğunu belirten Ulaştırma Bakanı 
Karaismailoğlu, mevcut haliyle 2 gidiş, 2 
geliş olacak şekilde toplamda 4 şeritli bö-
lünmüş yol standardında hizmet veren yolu, 
ulaşım talebini karşılayacak şekilde 3 gidiş 
3 geliş olarak toplamda 6 şerit olacak şekilde 
projelendirdiklerini söyledi. Projenin 2 ki-
lometrelik kesiminin tamamlandığını, yolun 
genişletilmesiyle trafiğin rahatlayacağına 
işaret eden Karaismailoğlu, “Bir başka yatı-
rımımız ise şehrimizin ve ülkemizin önemli 
kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da ger-
çekleştirdik. Uludağ’a da sathi kaplama 
standardında erişim sağlayan Bursa - Uludağ 
Yolu’nu, 34 kilometre uzunluğunda proje-
lendirerek, yol üstyapısını bitümlü sıcak 
karışım kaplamalı hale getirdik. Yolun fiziksel 
ve geometrik standardının yükseltilmesiyle 
güzergahtaki seyahat süresini 90 dakikadan 

45 dakikaya indirdik. Her yıl binlerce yerli 
ve yabancı turisti ağırlayan Uludağ’a daha 
rahat ve konforlu bir ulaşım imkanı sağladık. 
Karacabey ilçesinin Yeniköy’e ve Marmara 
sahiline ulaşımını sağlayan Karacabey-Bay-
ramdere-Yeniköy İl Yolu’nun 11 kilometrelik 
Taşlık-Ekmekçi köyleri kesimini genişlettik. 
Boğaz Çevre Yolu’nu inşa ettik. Karacabey-
Bayramdere-Yeniköy İl Yolu’nun toplam 13 
kilometrelik kesiminde gerçekleştirilen ça-
lışmalarla, trafiğin daha hızlı ve güvenli 
ulaşımını tesis etmiş olduk. Boğaz Köyü’nün 
içinden geçen yol kesiminin yerleşim dışına 
alınmasıyla can ve mal emniyetini arttırdık” 
şeklinde konuştu.  

 PROJELERİMİZLE HIZLI  
VE KESİNTİSİZ ULAŞIM  
HİZMETİ SUNUYORUZ 
Tüm bu hayata geçirilen yatırımların 

hizmet verdikleri noktalarda yol güvenliğini 
artırarak, daha hızlı ve kesintisiz karayolu 
ulaşım hizmeti sunmaya başladığını aktaran 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, 
“Sadece bugün trafiğe açılan projelerle za-
mandan 187 milyon lira, akaryakıttan 25 
milyon lira olmak üzere yıllık toplam 212 
milyon lira tasarruf sağlanacak. Karbon 
salınımı da yıllık 5 bin 272 ton azalacak. 
Ama durmak yok yola devam diyoruz. 
Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun, 2053 
Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında 
yatırımlarımızı güçlü bir kararlılıkla hem 
ülke çapında hem de il il hem de tabii ki 
Bursa’mızda da sürdüreceğiz. Bu kapsamda 
yapım çalışmaları başlatılan Bursa-Kara-
cabey Devlet Yolu Ayrımı-Zeytinbağı İl 

Yolu ve Teknosab Kavşağı ile de Bursa 
Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin İs-
tanbul-İzmir Otoyolu’na ve Bursa-Kara-
cabey Devlet Yolu’na yüksek standartlı 
bağlantısını sağlayacağız. 10,5 kilometre 
uzunluğundaki Bursa-Karacabey Devlet 
Yolu Ayrımı Zeytinbağı İl Yolu’nu çift 
şeritli bölünmüş yol standardında inşa 
edeceğiz. Bölgedeki yaşam alanları ve 
üretim merkezlerinin de yol kesiminin 
çeşitli noktalarında yapılacak 6 adet kavşak 
ile yola bağlantısını tesis edeceğiz. Otoyol 
bağlantısını ise 1,3 kilometre uzunluğunda, 
2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı 
bölünmüş yol ve 4,2 kilometrelik kavşak 
kolu ile sağlayacağız. Proje ile özellikle 
ağır taşıt trafiğine hizmet edecek yolda; 
trafik güvenliği, can ve mal emniyetini 
sağlayacak, TEKNOSAB içerisinde yer alan 
sanayi tesislerinden otoyola ve Bursa-Ka-
racabey Devlet Yolu’na yüksek standartlı 
ve konforlu ulaşım hizmeti sunacağız. Ay-
rıca, bölgedeki limanlar, demiryolu ve hava 
ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım pro-
jeleriyle entegrasyonu sağlanarak, TEK-
NOSAB Sanayi Bölgesi’nin ihtiyaç duyduğu 
yeni yatırım alanları da oluşturulacaktır” 
değerlendirmesinde bulundu. Bursa’nın 
geleceğine ufuk açmak için kar kış demeden 
gece gündüz demeden çalışmaya devam 
ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, her 
bir yatırımın, yapım aşamasındaki istihdam 
ile birlikte, tamamlanıp hizmete açıldığında 
birçok sektör ile birlikte bölge ve ülke eko-
nomisine canlılık katacağınız sözlerine ek-
ledi. (Bülten)

Kesintisiz ulaşıma 7 halka daha!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Bursa’da 7 ayrı 
karayolu projesiyle kesintisiz, 
güvenli ve hızlı ulaşım imkanı 
sunduklarını belirterek, sadece 
bugün trafiğe açılan projelerle 
zamandan yıllık toplam 212 
milyon lira tasarruf sağlanacağını, 
karbon salınımının da yıllık 5 bin 
272 ton azalacağını bildirdi. 

Bursa’nın doğusunda evsel ve en-
düstriyel atık sularının arıtılması amacıyla 
1998 yılından bu yana hizmet veren 
Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi, 
sanayicinin çevre konusundaki duyarlı-
lığını artırırken, Bursa Ovası için de 
hayati değere sahip çalışmalarını başarıyla 
sürdürüyor. 

İKİ YENİ TESİSLE  
HİZMET AĞI GENİŞLİYOR 
Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Koo-

peratifi’nin kurulduğu günden bu yana 
çevre, hava ve su kirliliğini önlemeye yö-
nelik çalışmalara imza attığını kaydeden 
Genel Müdür Mehmet Aydın, “2022, 
kapasite ve verimlilik artırıcı yatırımları 
hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. 2023 yı-
lıyla birlikte özellikle artan enerji mali-
yetlerine karşı, arıtma sonucu elde edilen 
çamurun doğalgaz kullanılmadan yakıl-
masına imkân tanıyan atık ısı ile kurut-
mayı sağlayan çamur ön kurutma tesisiyle 
günlük 60 ton olan çamur yakma kap-
asitesini 80 ton/güne çıkarılması projesini 
başarıyla tamamlıyor olacağız. Ortakla-
rımızda oluşan tehlikesiz katı atıkların 

toplanarak ekonomiye kazandırılması 
için ayrıştırılacağı ve ilgili geri dönüşüm 
tesislerine gönderilmesini sağlayacak 
toplama ve ayırma tesisimizi de 2023’te 
hizmete almayı planlıyoruz. Fiili arıtma 
kapasitemizin günlük 100 bin metre-
küpten 150 bin metreküpe çıkarılması 
ile ilgili çalışmalarımız sürdürülmektedir. 
Bölgemizdeki 27 kilometrelik kolektör 
hattı ile de ortaklarımıza hizmet üretmeye 
devam edeceğiz” diye konuştu. 

FARKINDALIK  
ÇALIŞMALARI SÜRECEK 
Kâr amacı gütmeden hizmet sağla-

dıklarını da kaydeden Mehmet Aydın, 
“Avrupa Yeşil Mutabakatı genelinde fir-
malarımızın karbon salınımını azaltma 
amacıyla Milli Ağaçlandırma Günü’nde 
10 bin kızılçam fidanını toprakla buluş-
turduk. Çevre dostu üretim ve geleceğe 
nefes olmak adına Ovaakça’da Yeşil Çevre 
Ormanı’nın ilk adımlarını atmış olduk. 
Ağaç dikme faaliyetlerimize devam ede-
ceğiz” dedi. Kurulduğu dönemde 56 olan 
ortak sayılarının bugün 400’ün üzerine 
çıktığını da vurgulayan Aydın, “Genişleyen 

hizmet ağımız, ortaklarımızın ihtiyaçları 
sonrası unvanımızı ‘S.S. Yeşil Çevre Hiz-
met ve İşletme Kooperatifi’ olarak de-
ğiştirdik. Çevre dostu üretime katkı sağ-
lamamızın yanında; atık yağların top-
lanması, çevre temizliği, Yeşil Çevre Gö-
nüllüsü Uygulaması, bilgilendirme se-
minerleri, çevre danışmanlık hizmetleri, 
sosyal sorumluluk projeleriyle Bursa’ya, 
ülkemize ve dünyaya katma değer sağ-
lamaya devam edeceğiz” ifadelerini kul-
landı. (İHA)

Yeşil Çevre, 2023’te yeni 
yatırımlarla fark atacak

Bursa’da 21. Yüzyılın 
İmece Efsanesi’ olarak 

nitelendirilen Yeşil 
Çevre Hizmet ve 

İşletme Kooperatifi, 
2023’te hayata 

geçirilecek yeni 
yatırımlarla rol model 

olmaya devam edecek.

Bursa’da seyir halindeki yolcu oto-
büsü alev alev yanarken, o anlar cep 
telefonu kamerasına yansıdı. 

Nilüfer’deki yangın Görükle Ma-
hallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir ha-
lindeki yolcu otobüsü henüz bilinmeyen 
bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. 
Otobüste bulunan yolcular, sürücü ve 
muavin canlarını kurtararak durumu 
itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar 
üzerine olay yerine gelen itfaiye ekip-
lerinin yaklaşık 1 saat müdahalesiyle 
yangın söndürüldü. Otobüsün alev 
alev yanma anı ise başka bir sürücünün 
cep telefonu kamerasına yansıdı. Yan-
gının çıkış sebebi araştırılıyor. (İHA)

İnegöl’de 9 market 
mühürlendi 

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, halk sağlığı ve refahını korumak 
adına yaptığı denetimlerini aralıksız 
sürdürüyor. 

Marketlere yönelik denetimler çer-
çevesinde etiket ihlalleri başta olmak 
üzere, yıl içinde 3 cezai işlem uygulanan 
3 farklı zincir 
markete ait top-
lam 9 market 
şubesi, belediye 
encümeni kara-
rı ile 3 gün sü-
reli mühürlene-
rek faaliyetleri-
ne ara verildi. İnegöl Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada 
denetimlerin ara verilmeksizin sürdüğü, 
3. ihlale ulaşan şubelerde mühürleme 
işlemlerinin yapılmaya devam edeceği 
belirtildi. (İHA)

Yolcu otobüsü 
alev alev yandı 
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Meksika’da bir hapishanede çıkan
isyan ve çatışmada 10’u gardiyan 14
kişinin öldüğü bildirildi.
Meksika basınında çıkan habere göre,
Chihuahua eyaletine bağlı Juarez Ce-
zaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal
Yeniden Bütünleştirme Merkezinde
isyan çıktı. Juarez Belediye Başkanı
Cruz Perez Cuellar, basına yaptığı açık-
lamada, çıkan isyanda aralarında gar-
diyan ve mahkumların olduğu 14
kişinin öldüğünü belirtti. Hayatını
kaybedenlerden 10’unun gardiyanlar-
dan oluştuğu isyanın ise mahkumların
kaçma girişiminden kaynaklandığı de-
ğerlendiriliyor. Chihuahua Savcılığı, ce-
zaevindeki durumun kontrol altına
alındığını ve olayla ilgili 5 kişinin göz-
altına alındığını belirtti.
(AA)

Meksika’da hapishane
isyanında 14 kişi öldü

İran’ın başkenti Tahran ile Elborz,
Kum, Huzistan, İsfahan ve Kazvin
eyaletlerinin bazı bölgelerinde hava
kirliliği nedeniyle okullarda eğitim ve
öğretimin çevrim içi yapılacağı bildi-
rildi. Tahran Valiliğinden yapılan açık-
lamada, başkentin bazı bölgelerinde
hava kirliliği endeksinin 200’ün üs-
tüne çıktığı, bunun tüm gruplar için
“kötü” olduğu belirtildi. Buna göre,
Sağlık Bakanlığının teklifi ve Hava Kir-
liliği Acil Durum Çalışma Grubu’nun
onayı ile eyalette, hamileler, 6 yaşın-
dan küçük ya da ilkokul çağında çocuk-
ları olan anneler ve hastalığı olan ya da
hassas grupta yer alan kişiler pazartesi
günü uzaktan çalışacak. Okullar da
eğitim pazartesi günü çevrim içi olarak
gerçekleştirilecek. Diğer yandan El-
borz, Kum, İsfahan, Huzistan ve Kaz-
vin eyaletlerinin bir çok bölgesinde
üniversiteler de dahil olmak üzere eği-
tim çevrim içi yapılacak. Eski model
araçlar ile yaygın olarak kullanılan mo-
tosikletlerin çıkardığı egzoz gazları,
Tahran’da hava kirliliğini artıran et-
kenler arasında gösteriliyor. Dünya ge-
nelindeki hava kirliliği sıralamasında
ilk 3 şehir arasında yer aldığı belirtilen
Tahran’da bu nedenle okullar sık sık
tatil ediliyor. (AA)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Ze-
lenskiy, Rus ordusunun 2023 yılının ilk
gününde Ukrayna’ya insansız hava araç-
larıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirte-
rek 45 İHA’nın imha edildiğini söyledi.
Zelenskiy, Telegram hesabından yayımla-
dığı görüntülü mesajında, Rus güçlerinin
2023’ün ilk gününde de Ukrayna’ya saldı-
rılar düzenlediğini belirtti. Rus kuvvetle-
rinin ülkenin çeşitli bölgelerine İran
yapımı İHA’lar fırlattığını aktaran Zelens-
kiy, Ukrayna hava savunma sistemleri ta-
rafından 45 İHA’nın imha edildiğini
vurguladı. Ukrayna’nın bağımsızlığı için
mücadeleye devam edeceklerini kayde-
den Zelenskiy, “Ukrayna’dan tek bir yılı
bile çalamazlar, bağımsızlığımızı elimiz-
den alamayacaklar. Onlara hiçbir şey ver-
meyeceğiz.” dedi.
(AA)

İran’da hava kirliliği
nedeniyle eğitim
çevrim içi yapılacak

Zelenskiy: “Yılın ilk
gününde 45 İHA 
düşürdük”

Griple sarsılan
Avrupa’da 
ilaç sıkıntısı
yaşanıyor

Kovid-19’un tesirini yitirmeye başladığı
Avrupa’da grip ve türevi solunum yolu ra-
hatsızlıklarındaki ciddi artış hayatı olumsuz
etkilerken birçok ülkede özellikle antibiyotik
gibi ilaçların temin edilmesinde güçlükler
yaşanıyor. Eski kıtada çok sayıda ülkede
grip ve benzeri üst solunum yolu rahat-
sızlıklarının yanı sıra “RSV” adı verilen
solunum yolu virüsü, başta çocuklar olmak
üzere yetişkinlerin de hastalığı ağır geçir-
mesine neden oluyor. Yüksek ateş, istifra
ve eklem ağrıları gibi semptomlara yol
açan solunum yolu rahatsızlıklarıyla mü-
cadelede başvurulan ilaçların tedarikinde
ise kıta genelinde sorunlar yaşanıyor. İlaç
üretim maliyetlerinin yüksekliği dolayısıyla
imalatın Avrupa dışında olması nedeniyle,
Çin gibi ülkelerde Kovid-19 önlemlerinin
yol açtığı sıkıntılardan ötürü tedarik zin-
cirinde aksamalar meydana gelebiliyor.

DSÖ’DEN UYARI
DSÖ’nün 23 Aralık’ta yayımladığı in-

fluenza güncellemesinde Avrupa’nın ta-
mamını bünyesinde barındıran Kuzey Ya-
rım Küre’de virüsün H3N2 türünün yay-
gınlaşması üzerine influenza vakalarının
arttığı bilgisi paylaşıldı. Üye ülkelere Ko-
vid-19’un yanı sıra influenza virüsünün
dolaşımının da yakından takip edilmesi
tavsiyesi yapıldı. Virüsün daha yaygın gö-
rüldüğü Kuzey Yarım Küre ülkelerine salgın
nedeniyle hastaneye kaldırılma ve şiddetli
enfeksiyon risklerini azaltmak için aşılama
kampanyasını artırmaları çağrısında bu-
lunuldu. Sağlık çalışanlarının ise virüsü
tespit edebilmek için “ayırıcı teşhis” yön-
temine başvurmaları, ülkelerinin ulusal
yönergelerine göre test ve tedavi uygula-
maları gerektiği belirtildi. Avrupa ve Orta
Asya’da influenza vakalarının artışta olduğu,

Avrupa’da genellikle A(H3N2) türünün,
Orta Asya’da ise A(H1N1)’in yaygınlaştığı
kaydedildi.

AVUSTURYA’DA YARIM 
MİLYON KİŞİ GRİBE YAKALANDI
Sağlık ve Besin Güvenliği Ajansı (AGES),

grip ve benzeri hastalıklara ilişkin resmi
internet sitesinde 19-25 Aralık haftasında
yapılan testlere göre ülke genelinde yaklaşık
479 bin kişinin bu hastalıklara yakalandığı
bilgisini paylaştı. Üst solunum yolu has-
talıklarının çocuk ve yetişkinlere göre farklı
bir seyir izlediğine işaret eden uzmanlar,
ortalama 4 gün süren rahatsızlığın ülkenin
sağlık sistemini sarstığını belirtti. Avusturya
Eczacılar Birliği, 15 Aralık’ta yaptığı açık-
lamada, antibiyotik başta olmak üzere
500 ilacın tedarik edilemediğini, ilaç üre-
timinin Avrupa dışında gerçekleştirilme-
sinin tedarik zincirinde sorun yaşanmasına
yol açtığını bildirdi.

YUNANİSTAN’DA İKİ 
KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Ku-

rumu (EODY) raporuna göre, 19-25
Aralık haftasında grip nedeniyle
iki kişi hayatını kaybetti, 7
kişi yoğun bakımda tedavi
altına alındı. Bir hafta
boyunca yapılan testler-
den yüzde 26’sında Ko-
vid-19, yüzde 14’ünde
grip, yüzde 9’unda ise RSV
virüsü teşhis edildi. Grip va-
kalarının da önceki haftaya
oranla yükselişte olduğuna işaret
edilen raporda, grip vaka sayılarının 0-14
ve 65 üstü yaş gruplarında Kovid-19 salgını
öncesi 2019-2020 dönemi ortalamasına
oranla daha yüksek olduğu vurgulandı.
Yunan basınında yer alan haberlerde grip
vakalarının artması sonucu antibiyotikler,
analjezikler ve ateş düşürücü ilaçların te-
darikinde sıkıntı yaşandığı aktarıldı. TV’ye
konuşan Yunanistan Sağlık Bakanı anos
Plevris, artan grip vakaları nedeniyle
Avrupa genelinde yaşanan ilaç sıkıntılarına
dikkati çekerek, 260 ilacın yurt dışına sa-
tışının yasaklandığını belirtti. Plevris, stok
yapılmasını önlemek amacıyla ilaç depo-
larının da kontrol edildiğini bildirdi.

POLONYA
Resmi verilere göre, 16-22 Aralık haf-

tasında Polonya’da toplam grip vakası 296
bin 964 olarak kaydedildi. Hastalık, en

çok 0-4 yaş grubunda görüldü. Bu dönemde
bir kişi grip nedeniyle hayatını kaybetti.

İSVİÇRE’DE GRİP 
VAKALARINDA ARTIŞ
İsviçre genelinde de grip vakalarında

artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığının grip
ve türevi hastalıklara yönelik paylaştığı
grafikte 17-23 Aralık’ta yaklaşık 25 bin
yeni vakanın kayıtlara geçtiği bildirildi.
Federal Halk Sağlığı Ofisinin raporuna
göre ise ülke genelinde üst üste iki haftada
vaka sayıları iki katına çıktı. Grip vakalarında
son birkaç yılın zirvesine Noel öncesi ula-
şılırken normalde grip vakalarının ocak
sonu veya şubatta yaşandığı kaydedildi.

İLAÇ DARBOĞAZI YAŞANAN 
ALMANYA’DA “İMECE USULÜ 
YARDIMLAŞMA” TAVSİYESİ
Almanya’da artan grip vakaları, RSV

virüsü salgını, Kovid-19 salgını, personel
eksikliği ve ilaç sıkıntısı, sağlık sistemini
krizin eşiğine getirdi. Alman Tabipler Birliği
Başkanı Klaus Reinhardt, Tagesspiegel ga-
zetesine verdiği demeçte, bazı ilaçların

temin edilmesindeki darboğaza
dikkati çekerek, halkı “ime-

ce usulüyle birbirine yar-
dım etmeye” çağırdı.
Ecza dolaplarındaki
kullanılmayan ilaç-
ların değerlendirile-
bileceğine işaret eden

Reinhardt, “Sağlıklıy-
sanız, stokta bulunan

ilaçları hastalara vermelisiniz.
İlaçlar için bir tür bitpazarı tarzı bir

oluşuma ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.
HOLLANDA
Hollanda’da artan grip vakaları, RSV

virüsü salgını, çocuk hastanelerindeki yo-
ğunluk ve ilaç sıkıntısı, sağlık sistemini
zorluyor. Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı
Ulusal Halk Sağlık ve Çevre Enstitüsünden
(RIVM) yapılan yazılı açıklamada, ülkede
grip epidemisinin yaşandığı ve aralık ayının
başından bu yana grip vakalarında ciddi
artış olduğu belirtildi. Açıklamada, 19-25
Aralık haftasında bir önceki yıla göre RSV
solunum yolu virüsünün 4 kat fazla gö-
rüldüğü bildirilirken 2 yaşın altındaki ço-
cuklarda RSV virüsünün 2021’nin aynı
dönemine göre 2 kat arttığı ifade edildi.
Hollanda Eczacılar Birliği (KNMP) Başkan
Yardımcısı Nicole Hunfeld, Twitter’dan
yaptığı açıklamada ilaç tedarikindeki sı-

kıntıların hastaları endişelendirdiğini ve
ilaç arayan eczacılar için zaman kaybına
sebep olduğunu belirtti. Hunfeld, NPO1
Radyosu’na yaptığı açıklamada, “İlaç ham
maddeleri Çin’den geliyor ve buradan kaynaklı
sıkıntı tüm tedarik zincirini etkiliyor.” ifadesini
kullanırken özellikle epilepsi ve migren ilaç-
larında ciddi stok sıkıntısı yaşandığını kay-
detti.

FRANSA
Ulusal İlaç Ajansının (ANSM) verilerine

göre, Fransa’da 2022’de yaklaşık 3 bin ilaçta
tedarik sıkıntısı veya kıtlık yaşandı. Kovid-
19, solunum yolu hastalıkları ve grip salgın-
larıyla karşı karşıya olan Fransa’da eczanelerde
çocuklar için ağrı kesici ve antibiyotik bazlı
ilaçlar bulmak zorlaştı. Fransa Sağlık Bakanı
Francois Braun, 28 Aralık 2022’de ülkede
grip vakalarındaki ciddi artış nedeniyle yoğun
bakım servislerinin doluluğuna dikkati çekti.
Fransa Halk Sağlığı Kurumunun 28 Aralık’ta
yayımladığı verilere göre, ülkede 2022’inin
51. haftasında grip veya grip sendromuyla
acile gelenlerin sayısı 19 bin 242 oldu. Bu
sayı, bir önceki haftaya göre yüzde 52’lik
artışa tekabül ediyor.

İNGİLTERE’DE HASTANELERDEKİ
GRİP VAKALARI BİR AYDA 
7 KAT ARTTI
İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS)

verilerine göre, bir ay önce günde 520 kişi
grip nedeniyle hastanelerde tedavi görürken
geçen hafta günde 3 bin 746 kişi aynı se-
bepten hastanelerde tedavi altına alındı.
Geçen hafta hastanelerde yatan hastaların
267’si yoğun bakımda tedavi görürken NHS,
grip vakalarındaki artışın sağlık hizmetleri
üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği
uyarısında bulundu. Geçen yıl aynı dönemde
hastanelerde günde 34 grip vakası ve yatak
doluluk oranının yüzde 86 olduğu kayde-
dilirken bu yıl bu oranın yüzde 93’e yüksel-
diğine işaret edildi. NHS Ulusal Tıp Direktörü
Prof.Dr. Sir Stephen Powis, grip vakalarındaki
artışa ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:
“Ne yazık ki bu son grip verileri, vakaların
sadece bir ayda 7 kat artması ve Kovid-
19’un devam eden etkisinin sağlık perso-
nelini sert şekilde vurmasıyla ‘twindemic’
(Kovid-19 ve grip salgınının aynı anda ya-
şanması) korkularımızın gerçekleştiğini gös-
teriyor.” Hastalanan NHS personelinin
sayısı, geçen ay sonu itibarıyla yüzde 20 ar-
tarak 52 bin 556’dan 63 bin 296’ya yükseldi.
(AA)

Avusturya’da Aralık
2022’de yaklaşık yarım
milyon kişi grip ve
benzeri hastalıklara
yakalandı, ilaç darboğazı
yaşanan Almanya’da
yetkililer, halka “imece
usulü” yardımlaşma
tavsiyesinde bulundu.

Silva: “Açlığın geri dönüşü, Brezilya halkına karşı işlenen en büyük suçtur”

Silva, başkanlık kuşağının kendisine
takdim edilmesinin ardından Başkent
Brasilia’daki Planalto Sarayı önünde
toplanan yaklaşık 300 bin destekçisine
seslendi. Ülkedeki eşitsizliğin arttığını,
buna son vereceklerini dile getiren Silva,
“Açlığın geri dönüşü, Brezilya halkına
karşı işlenen en büyük suçtur. Ülkemizde
gelir, cinsiyet, ırk, iş gücü piyasasında,
siyasi temsilde, sağlıkta, eğitimde her
türlü eşitsizlikle mücadele edeceğime
söz veriyorum.” ifadelerini kullandı.
Ekonomik eşitsizliğe değinirken göz
yaşlarına hakim olamayan Silva, “Ül-
kenin yüzde 5’i zenginlerden oluşurken
geri kalan yüzde 95’i ise aynı servet
yüzdesine sahip değil.” diye konuştu.
Bir önceki Devlet Başkanı Bolsonora
dönemini eleştiren Silva, ülkede
kabusun sona erdiğini belirtti.
Silva, ülkede artan enflasyona
dikkati çekerek, “Gıda fiyatlarını

düşürmenin, sağlığa, eğitime, bilime
ve kültüre yatırım yapmanın zamanı
geldi. Uluslararası izolasyondan kur-
tulmak için yatırımı getirme ve Brezil-
ya’yı yeniden sanayileştirme zamanı
geldi.” dedi. Nefret söylemine son ver-
menin de zamanının geldiğini anlatan
Silva, “İki Brezilya yok, biz tek bir
ülkeyiz. Tek bir kasaba. Hepimiz Bre-
zilyalıyız. Kimse ikinci sınıf insan mua-
melesi görmeyecek.” şeklinde konuştu.
Silva, Kovid-19 salgını süresince 695
bin Brezilyalının öldü-

ğünü hatırlatarak Bolsonaro liderliğin-
deki yetkililerin hesap vereceğini kay-
detti.

Törene katılmayan eski Devlet Baş-
kanı Bolsonaro’nun 31 Aralık’ta gittiği
ABD’den ne zaman döneceği netleşmedi.        
Brezilya’da, 31 Ekim 2022’de devlet
başkanlığı seçiminin ikinci turunu ka-
zanan solcu Silva parlamentoda yemin
etmişti. Yemin törenine Türkiye’den
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İs-
panya Kralı IV. Felipe, Arjantin Devlet
Başkanı Alberto Fernández, Bolivya
Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro,
Paraguay Cumhurbaşkanı Ma-
rio Abdo Benitez, Uruguay
Cumhurbaşkanı Luis Lacalle,

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-
Walter Steinmeier, Portekiz Cum-
hurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa
ve çok sayıda devletin diplomatik

temsilcisi katılmıştı.
HAPİSTEN DEVLET 
BAŞKANLIĞINA 
LULA DA SİLVA

Brezilya’ya 2003-2010
yıllarında iki dönem baş-

kanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva,
hakkında açılan yolsuzluk davaları ne-
deniyle 1,5 yıl hapiste kalmış, davaların
düşürülmesiyle yeniden başkanlık ya-
rışına girmişti. Sendikacı kökeniyle, İşçi
Partisinin ilk başkanı olan Lula da Silva,
uyguladığı sosyal yardımlar sayesinde
yaklaşık 30 milyon Brezilyalının fakir-
likten kurtulmasını sağlayarak halkın
sevgisini kazandı. Lula da Silva, 31
Aralık 2010’da başkanlık görevini bıra-
kana kadar sevilen bir lider olarak öne
çıktı ancak 2011’de kendisi ve partisi
hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları adına
gölge düşürdü. Yolsuzluk davaları ne-
deniyle 580 gün hapiste kalan Lula da
Silva’nın bu davalardan hüküm giymesi,
2018’de aşırı sağcı Jair Bolsonaro’nun
kazandığı seçimlerde aday olmasına en-
gel oldu. Kasım 2019’da tahliye edilen
Lula da Silva’nın, aldığı cezalar ve yol-
suzluk davalarının, 2021’de bu dava-
lardan sorumlu yargıç Sergio Moro’nun
davalarda taraflı ve politik davrandığına
hükmeden Yüksek Mahkemece düşü-
rülmesi üzerine seçimlere katılmasının
önü açıldı. (AA)

Brezilya Devlet Başkanlığı
görevini devralan Luiz Inacio
Lula da Silva, “Açlığın geri
dönüşü, Brezilya halkına karşı
işlenen en büyük suçtur” dedi.



Boluspor Hukuk İşleri Sorumlusu Avukat Ahmet Ufuk
Güler, Umut Meraş'ın transferi sonrası yeşil-beyazlı
kulüpten alacakları parayı tahsil ettiklerini duyurdu.

Boluspor Kulübünün Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk
İşleri Sorumlusu Avukat Ahmet Ufuk Güler konuyla
ilgili açıklamalarda bulundu. Güler yaptığı açıklamada,
Bursaspor'dan gelir elde ettiklerini belirtirken,
“Burada beklesek bu para hayatta bize gelmeyecekti.
Alınmış, alınmıştır mantığı güderek bu konuda da
yönetim kurulunun onayını da aldık. 1 milyon 500
Bin Türk Lirayı tahsil ettik” ifadelerini kullandı.

‘‘1 MİLYON 625 BİN 
LİRADAN DAVA AÇILMIŞ’’
Güler, Boluspor’u mahkemelerin haklı bulduğunun

altını çizerek, “Umut Meraş ile ilgili Boluspor’dan
Bursaspor’a transfer olurken iki kulüp arasında
yapılan anlaşmaya göre Umut Meraş’ın bir sonraki
transferinde %20 gibi bir pay alacağı kararlaştırılmış.
Umut Meraş, Fransa’nın Le Havre takımına 1 milyon
300 bin avro’ya transfer oldu. Bursaspor’dan gelecek
para da 260 bin avro. Bursaspor’un, Boluspor’a
ödemek zorunda olduğu bir miktar. Ama bunu
Bursaspor o tarihte ödememiş. Ödemeyince
bizden önceki yönetim zamanında bu konuları
bilen bir avukat tutulmuş. Bu avukat Bursa
mahkemelerinde dava açmış Bursaspor’a
karşı Boluspor adına. Ondan sonra yar-
gılama olmuş, bitmiş, kesinleşmiş.

Türk Borçlar Kanunu’na göre, yabancı para
üzerinden tespit edilen alacaklar talep edildiği
zaman Türk Lirasına çevriliyor. O günkü
kurda ve o artık mahkemeden istenebilecek
bir bedel haline geliyor. Yani 260 bin avro o
tarihte ne kadarsa parada ondan hesaplanıyor.
1 milyon 625 bin liradan dava açılmış. O günkü
kur hesaplanarak. Dolayısıyla mahkemede karar
vermiş, açtığımız davada bizi haklı bulmuş. 1
milyon 625 bin lira üzerinde hüküm kur-
muş artı yasal fai-
ziyle birlikte.”
dedi.
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‘‘BORCUN ÖDENMESİ İSTENMİŞ’’
Boluspor’un, Bursaspor’a icra dosyası açtığını aktaran

Güler; “Bursaspor’un temyiz başvuru reddedilmiş. Boluspor
haklı demiş Yargıtay. Sonra bu karar kesinleşmiş. Kesinleştikten
sonra da hala parayı ödemediklerinden dolayı bu sefer bizim
kulübün avukatı bu kararı uygulatmak için icra dosyası açmış
Bursa’da. Bursa icra dairelerinde bir taraftan da TFF nezdinde.
Kulüp tescili ile ilgili bize borcun ödenmediği belirtilince
bu borcunu ödenmesini istemiş.” şeklinde konuştu.

1 MİLYON 500 BİN TL'YE ANLAŞTIK’’
Konunun kendisine devredilmesinin ardından yaptığı

girişimlerle Bursaspor ile 1 milyon 500 bin karşılığında
anlaştıklarını belirten Ahmet Ufuk Güler; “Bursaspor
başkanı Ömer Faruk Banaz ile Başkanım Savaş
Abak konuyu görüştü. Başkanımız bana
devretti. Yaklaşık 15-20 gün görüşme-
lerimi yaptım. Tabii bizim alacağımız
yasal faizlerle birlikte 2 milyon li-
raya yakındı. Bu konuyu yönetim
kurulunda da değerlendirdik.
Biz Bursaspor ile 1 milyon
500 Bin Türk Lirası kar-
şılığında anlaştık”
dedi.

‘‘UFUK BUDAK'IN ALACAĞINI BURSASPOR'A DEVRETTİK’’
Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi Güler, eski oyuncuları Ufuk
Budak’ın dosyasını da karşılıklı istişareler sonrası Bursaspor’a

devir ettiklerini aktararak; “Eski oyuncularımızdan Ufuk Budak
ve Umut Gündoğan’ın avukatı bize karşı dava açtı. O avukat

aynı zamanda Bursaspor’un avukatı. Ben Ufuk Budak dos-
yasını da çözerken diyaloğumla Bursaspor’un da avukatı

olduğu için konuşmalarımızda büyük bir yol kat ettik.
Boluspor’dan alacaklı olan Ufuk Budak’ın alacağını
Bursapor’a devir işlemi yaparak kulübümüzü bir yükten
daha kurtarmış olduk” ifadelerini kullandı.

‘‘BİR AN EVVEL BOLUSPOR'A PARA 
KAZANDIRMAK İSTEDİK’’

Güler, Bursaspor’un çok büyük borcunun olduğunu
anlaşma yoluna gitmeserlerdi uzun yıllar bekleme duru-

munda kalacaklarını işaret ederek, “Bursaspor’un bugün
yaklaşık olarak 1 milyar 500 milyon Türk Lirası borcu var.
Yani hiç kimseye ödeme yapmıyorlar. Bankalarındaki he-
saplarda bizim hacmimizin haricinde 150-200 dosya var.
Bu sıranın gelip paranın ödenmesini beklesek belki de yıllar

ve yıllar geçecekti. Dolayısıyla beklemektense karşılıklı mu-
tabakat ve indirim yaparak bir an evvel Boluspor’a para ka-
zandırmayı tercih ettik” dedi.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

TOFAŞ Yunanistan yolcusu

FIBA Basketball Champions Lea-
gue’de (BCL) play-in heyecanı baş-
lıyor. A Grubu’nu üçüncü sırada ta-
mamlayarak play-in eleme turunda
B Grubu ikincisi AEK B.C. ile eşleşen
TOFAŞ, deplasmanda oynayacağı

serinin ilk maçı için bugün Yuna-
nistan’a gidecek. Saha avantajının
AEK B.C.’de olacağı seride ilk maç
yarın  Atina’da; ikinci maç 10 Ocak
Salı günü Bursa’da oynanacak. İki
galibiyete ulaşan tarafın adını son
16 takım arasına yazdıracağı seride
eşitlik olması halinde ise kazananı
belirleyecek üçüncü ve son maç 18
Ocak’ta Atina’da olacak. Öte yandan
Atina’daki maçlar AEK’in aldığı ceza
nedeniyle seyircisiz oynanacak. Play-
in eleme turu serisi hazırlıklarına
ara vermeden başlayan Tofaş Bas-
ketbol Takımı, Mustafa V. Koç Spor

Tesisleri’nde bugün tam kadro ger-
çekleştirdiği antrenman ile Bursa’da-
ki hazırlıklarını tamamlarken, Mavi
Yeşilliler; bugün  İstanbul Havala-
nı’ndan kalkacak tarifeli uçakla Yu-
nanistan’ın başkenti Atina’ya uçacak.
Bursa temsilcisi, maç öncesinde ya-
pacağı iki idmanla karşılaşma için
hazırlıklarını tamamlayacak. AEK
B.C. – TOFAŞ arasındaki BCL Play-
in serisi 1. maçı yarın Türkiye saa-
tiyle 20.30’da başlayacak. Ano Liossia
Olympic Hall’deki maç Tivibu Spor
ekranlarından canlı yayınlanacak.

TOFAŞ Basketbol Takımı,
yarın deplasmanda AEK B.C.
ile oynayacağı Basketbol
Şampiyonlar Ligi Play-in
serisi 1. maçı için bugün
Yunanistan’a gidiyor. 

n Kadir Umut PEHLİVAN
n Kadir Umut PEHLİVAN

Bursaspor'un eski oyuncusu ve şuan
Dundee United'la 2024 yılına kadar

sözleşmesi bulunan Aziz Behich için
Galatasaray görüşmelere başladı.

Ara transfer dö-
nemi için çalışma-
larını sürdüren Ga-
latasaray'da sol bek
için Aziz Behich

ismi gündeme geldi.
Sabah gazetesinde
yer alan haberde, bu
sezon savunmanın
solunda Patrick Van

Aanholt, Leo Dubois,
Kazımcan Karataş ve
Emre Taşdemir'i de-
neyen Okan Buruk'un
bu isimlerden verim
alamamasının ardın-
dan çalışmaların baş-
ladığı belirtildi. Ha-
berde, Rangers for-
ması giyen Rıdvan Yıl-

maz ve Club Brug-

ge'den Maxi De Cuy-
per'den sonuç alınama-
dığı, Hasan Ali Kaldırım
ve Caner Erkin'e ise sıcak
bakılmadığı ifade edildi.
Daha önce Süper Lig'de
Bursaspor, Başakşehir,
Giresunspor ve Kayseris-
por formaları giyen Aziz
Behich için temasların
başladığı kaydedildi. Sü-
per Lig'de yerli statüsün-
de oynayabilecek Aziz Be-
hich'in kulübü Dundee
United'la 2024 yılına ka-
dar sözleşmesi bulunu-
yor. Bu sezon Dundee
United'la 17 maçta süre
alan Aziz Behich, 2 gol
ve 3 asist kaydetti.

Aziz Behich
için Süper

Lig’ten talip!



Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim
Üyesi ve Ankara Kriz ve Siyaset Araştır-
maları Merkezi (ANKASAM) Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, AA
muhabirine, 15’inci yüzyılda başlayan
sömürge dönemi faaliyetlerinin iklim
krizindeki rolü ve kolonyal ülkelerin
iklim krizi konusundaki tutumlarını de-
ğerlendirdi. Erol, Hükümetlerarası İklim
Değişikliği Paneli’nin 2022’de hazırladığı
raporda ilk defa küresel iklim krizinin
nedenleri arasında sömürgecilikten bah-
sedildiğini, tarihi süreçte sömürgeci dev-
letlerin kolonilerindeki faaliyetleriyle te-
tikleyici rol oynadığını söyledi. Sömürgeci
devletlerin ele geçirdikleri bölgelerde or-
manlık alanları tarım alanına çevirdiğini
veya yer altı kaynaklarına ulaşmak için
Afrika ve Latin Amerika’da ormanları
yok ettiğini hatırlatan Erol, “Sömürge
döneminde, ormanlardan kesilen ağaçlar,
Avrupa’ya taşındı. Yok edilen ormanlar
tarıma açılırken; arazilerin kontrolsüz
kullanımı ve bilinçsiz şekilde yapılan
tarım toprağın verimsizleşmesine, su
kalitesinin düşmesine ve erozyona yol
açtı.” ifadesini kullandı. Erol, Batılı ül-
kelerin “Beyaz adamın yükü” söylemiyle
sömürdüğü ülkelere müdahalelerini meş-
rulaştırmaya çalıştığını anımsatarak,
şunları dile getirdi: “Sömürgecilik, neden
olduğu iklim kriziyle kalıcı tahribata,
önlenmesi zor ve maliyetli tehdide yol
açtı. Buna rağmen sömürgeci ve Batı
merkezli kapitalist devletler, mevzubahis

tehditle mücadele etmek için çeşitli im-
kanlara sahip ancak iklim krizinin siyasi,
sosyal ve ekonomik kapasitesi zayıf dev-
letler ve toplumların yok oluşunu bera-
berinde getirmesi muhtemel.”

FRANSA SÖMÜRMEYE 
DEVAM EDİYOR
Erol, kolonyalistlerin tek amacının

büyük kaynakları kendilerine bağlayarak
en güçlü devlet olmayı amaçladığını dile
getirerek, Afrika’nın önemli kısmını sö-
müren Fransa’nın hala bölgedeki sö-
mürgecilik faaliyetlerinden vazgeçme-
diğini kaydetti. Sömürgeci devletlerin,
doğrudan askeri varlık göstermese de
siyasal, ekonomik ve sosyal kaynaklarını
kullandığı ülkeleri kendilerine ba-
ğımlı hale getirdiğini ifade eden
Erol, merkez-çevre ilişkileri
açısından dünyanın kaynak-
larını toplayan merkez ülke-
lerin, çevre ülkelerindeki doğa
tahribatını düşünmediğine dik-
kati çekti.

SÖMÜRGECİ 
DEVLETLER 
İKLİM KRİZİNİ 
POLİTİK 
AMAÇLARLA 
KULLANIYOR
Erol, sömür-

geci devletlerin
geçmişe dönük
muhasebe yapma
gereği hissetmedi-
ğini, aksine Batı
merkezli tarih okuma-
sıyla yargılanamaz şe-
kilde konumlandıkla-
rını belirterek, iklim
krizine yönelik yasal sü-
reçlere ve politikalara ba-
kıldığında bu devletlerin
aleyhine kararlar çıkma-
yacağını söyledi. Batılı
şirketlerin kendi ülke-
lerinde uymak zorun-
da olduğu kurallara

diğer ülkelerde uymadığına işaret eden
Erol şöyle devam etti: “Sömürgeci zih-
niyetin aslında varlığını koruduğu ve
karını azami seviyeye ulaştırmaya çalıştığı
görülmektedir. Elbette sömürgeci dev-
letlerin bu konuda hesap vereceği söy-
lenemez. Avrupa Birliği (AB), Sınırda
Karbon Düzenleme Mekanizması’nı
(CBAM) hayata geçiriyor. Bu mekaniz-
manın amacı, bir ülkede üretim yapan
şirketin AB’ye mal ihracı sırasında aradaki
karbon fiyat farkını ödemesi ancak ülke,
AB ile aynı çevre politikalarına sahipse
bundan muaf. Bu da Batılı ülkelerin
hesap vermek yerine kendilerini örnek
olarak sunduğunu
gösteriyor.”

Erol, iklim
krizinin, Ba-
tı’yı da teh-
dit eder hale
gelmesiyle

günde-
m e

taşındığını ve sömürgeci devletlerin bu
krizi müdahaleci politikaları hem siya-
sallaştırıldığı hem de güvenlik eksenine
oturttuğunu ifade etti. Güvenlik ekse-
nindeki konuların “toplum tarafından
onaylandığını, bunlara sessiz kalındı-
ğındaki müdahalelerin meşruiyet ka-
zandığını kaydeden Erol, “Geçmişte em-
peryalist devletlerin ideolojik söylem ve
yanlış bilgilerle diğer ülkelere saldırdığı
biliniyor. Bunun örneklerinden biri kim-
yasal silah bulundurduğu gerekçesiyle
ABD’nin Irak’a yaptığı müdahale.” diye
konuştu. ANKASAM Başkanı Erol, Batılı
ülkelerin iklim krizini de güvenlikçi ek-
sene oturtarak diğer ülkelere müdahale
aracına dönüştürebileceğine değinerek,
“Batılı devletler bu yöntemle küresel re-
kabette ellerindeki gücü korumayı amaç-
lıyor.” değerlendirmesinde bulundu. İs-
koçya’nın Glasgov şehrinde 2021’de dü-
zenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26.
Taraflar Konferansı’nda BM
Güvenlik Konseyi’nin daimi
üyelerinin bazılarının katıl-
madığını aktaran Erol, başta
ABD olmak üzere Batılı ülke-
lerin karbon emisyonlarını dü-

şürmek gibi iklim kriziyle
ilgili izlediği politikalarda

samimi olmadığını, “dev-
letlerin çeşitli kararlar

almak için söylemler
geliştirse de somut
adımlar atmadığını”
söyledi.

İKLİM 
KRİZİNİN 
OLUŞTURDUĞU 

TEHDİTLER
Erol, iklim krizinin

yarattığı afetlerin tü-
rüne ve bölgelere göre
değerlendirilmesi ge-
rektiğini ifade ede-
rek, “Artan sıcak-

lıklarla Afrika’daki su krizi her geçen gün
derinleşiyor. Aynı şekilde kutuplardaki
buzullar, zaman geçtikçe daha hızlı eriyor.
Diğer taraftan muson bölgelerindeki ya-
ğışların şiddetlendiğini görmek mümkün.
Kısacası iklim değişikliği, farklı açılardan
dünyayı tehdit ediyor.” diye konuştu.
İklim krizine bağlı sorunların insanlık
için büyük tehditler oluşturduğunu vur-
gulayan Erol, şu bilgileri paylaştı: “Artan
doğal afetler, kuraklık, erozyon, toprak
kirliliği gibi sorunlar, su ile gıda güvenliği
açısından insanları, toplumları ve devletleri
doğrudan tehdit edecek. Daha da önemlisi
bu tehditler, göçlere, bölgesel ve küresel
savaşlara neden olma potansiyeline sahip.
Özellikle de kaynak savaşlarının yoğun-
laşması nedeniyle 2050’de yaklaşık 1
milyar insanın göç edeceğine yönelik tah-
minler, tehdidin ve krizin boyutunu daha
somut çerçeveye oturtuyor. Ayrıca iklim
değişikliği, sadece insanlar için değil; çeşitli
canlı türleri ve ekolojik yaşam için de
hayati tehdit içermektedir.” Sanayi dev-
riminde ihtiyaç duyulan ham maddeleri
elde etmek için doğaya zararlı yöntemlerin
kullanıldığını ve fosil yakıt tüketiminin
hızlandığını belirten Erol, “Batılı devletlerin
birçok atığı geri dönüştürdüğünü iddia
etmesine rağmen ağır metal ve nükleer
atıkların akıbetinin belirsiz. Bu atıkların
üçüncü dünya ülkelerine gönderildiği ve
gizlice gömüldüğü şeklinde iddialar var.”
şeklinde konuştu. Erol, geri dönüştürül-
meyen atıkların çevre kirliliği ve doğaya
zarara yol açtığını kaydederek, sömürgeci
düzenin üretim sürecinde olduğu gibi tü-
ketim sürecinde de dünyaya ağır zarar
verdiğini söyledi. Batı’nın verimli toprak
ve temiz su kaynağına sahip ülkelere mü-
dahale etmek için hazırlık yaptığını ve
bu ülkelerin belirlediği politikaları şekil-
lendirmeye çalıştığını dile getiren Erol,
bunu emperyalizm ve sömürgeciliğin yeni
versiyonu olarak tanımladı.

(AA)

Batılı ülkeler,
sömürgelerinde doğayı
tahrip ederek
temellerini attığı iklim
krizini güvenlik
alanında müdahale
aracı olarak kullanıyor.
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TÜBİTAK, uzay teknolojilerinde söz sahibi olacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Baş-
kanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA
muhabirine, Kurumun 2022’deki
çalışmalarını anlattı ve 2023 he-
deflerine ilişkin değerlendirmeler-
de bulundu. TÜBİTAK’ın, yenilikçi
aşı ve ilaçla tıbbi cihaz çalışmaları,
akıllı ev ürünleri gibi alanlarda
özel sektör, üniversite, araştırma
altyapısı ve kamu AR-GE merkez-
lerinin yer aldığı 100’ün üzerinde
paydaşı bir araya getirdiği Yüksek
Teknoloji ve Sanayi Yenilik Ağları
platformlarını desteklediğini an-

latan Mandal, “İlk ay görevi için
hazırlıklara başladık. Türk vatan-
daşımızı uzaya göndermek için
sona yaklaştık. Türkiye’nin ilk de-
nizaltı test altyapısını hayata ge-
çirdik.” ifadelerini kullandı. Man-
dal, küresel risklerin getirileri ve
teknolojinin hızla gelişmesiyle AR-
GE ve yenilik süreçlerinde de hızlı
bir dönüşüm gözlemlediklerinin
altını çizerek, destekleri ve AR-GE
faaliyetlerini planlarken bu dönü-
şümle birlikte ortaya çıkan ihti-
yaçları, küresel, ulusal odaklan-
maları, ekonomik ve toplumsal fay-
dayı göz önünde bulundurduklarını
dile getirdi.

2022’DE 8 BİNİN ÜZERİNDE 
AR-GE PROJESİNE DESTEK
Stratejik önceliklerini

AR-GE ve yenilik süreç-
lerini hedef odaklı, çık-
tı ve etki unsurlarını
gözetecek şekilde
yürütülmesi ola-
rak belirledik-
lerini anlatan
Mandal, şöyle
konuştu: “Ülkemizin, küresel öl-
çekte yaşanan değişim ve dönü-

şümler kaynaklı risklere hazırlıklı
olabilmesi ve bu ortamları fırsata
dönüştürebilmesine yönelik ihtiyaç
duyduğu teknolojilerin geliştiril-
mesine özel önem veriyoruz. Salgın
hastalıklar, iklim değişikliği ve do-
ğal afetlerle mücadele, yeşil eko-
nomi ve dijital dönüşüm kaynaklı
konulara öncelik veriyoruz. Bu ko-
nulardan her birinin çok disiplinli
ve paydaşlı çözüm gerektiren zor-

luklar içer-
mesi se-

bebiy-
l e ,

TÜ-
BİTAK ola-
rak, ‘birlikte
geliştirme’ ve ‘birlikte başarma’
yaklaşımını esas alan, sonuç odaklı
çözüm bulma süreçlerinin teşvik
edilmesine odaklandık.” Mandal,
2013 yılından bugüne TÜBİTAK
tarafından her 2 yılda bir “TÜBİ-

TAK Öncelikli AR-GE ve Yenilik
Konuları” çalışması hazırlandığını
dile getirdi. 2022’de, 2 bin 500’ün
üstünde KOBİ olmak üzere, 3 binin
üzerinde işletme ve 177 üniversi-
tenin toplamda 8 binin üzerinde
AR-GE projesine 2,5 milyar liraya
yakın destek sağladıklarını dile ge-
tiren Mandal, “Desteklediğimiz
akademi projelerinde 15 bin araş-
tırmacı, 14 bin 300 bursiyer görev
alıyor.” dedi. Mandal, 2023’te TÜ-
BİTAK’ın uzay teknolojilerinde söz
sahibi olacağını belirterek, Türki-
ye’nin ilk metre altı çözünürlüklü
İMECE Uydusu’nu 2023’ün ilk çey-

reğinde fırlatacaklarını bildir-
di.        Ülkenin ilk milli ve

yerli haberleşme uy-
dusu TÜRKSAT

6A’yı Cumhuriye-
tin 100. yılında
uzaya fırlatıla-
caklarını ve Tür-
kiye’nin, dünya-
da haberleşme
uydusu geliştir-
me kabiliyetine

sahip 11. ülke ko-
numuna geleceğini ifade eden Man-
dal, “       Cumhuriyetimizin 100. yılında

gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz
Türk Astronot ve Bilim Misyonu
Projesi ile ilk Türk uzay yolcumuzu
Uluslararası Uzay İstasyonu’na gön-
dereceğiz. Ülkemizin kritik tek-
noloji ihtiyaçlarının yerli ve milli
çözümlerle karşılanmasının öte-
sinde ihracatı da ön plana koyup
yüksek teknoloji transfer edebilme
kabiliyetimizi güçlendireceğiz. Sa-
vunma alanındaki bilim ve teknoloji
üretimiyle bu teknolojilerin başta
dost ve müttefik ülkelere olmak
üzere ihracatında lider ülke konu-
mumuzu, bütün ileri teknoloji alan-
larına yaymak üzere çalışmalarımızı
yürüteceğiz. Savunma alanında
kritik projelerimizi sonuçlandıra-
cağız.” diye konuştu. Mandal, sa-
nayinin, 2023’te yeşil ve dijital
ikili dönüşümü ve sonrasında ise
yeşil büyümesine yönelik kritik
adımlar atacaklarını belirterek,        Ye-
şil Büyüme Teknoloji Yol Haritası
kapsamında demir-çelik, alümin-
yum, çimento, kimyasallar, plastik
ve gübre sektörlerinde yeşil dönü-
şüm ihtiyaçlarını yerli teknolojiler
yoluyla karşılamak için projeleri
destekleyeceklerini kaydetti. 

(AA)

TÜBİTAK Başkanı
Mandal, 2023’te Kurumun
uzay teknolojilerinde söz
sahibi olacağını belirterek,
“Cumhuriyetimizin 100.
yılında Türk Astronot ve
Bilim Misyonu Projesi ile
ilk Türk uzay yolcumuzu
Uluslararası Uzay
İstasyonu’na
göndereceğiz.” dedi.


