
Bursa’da kapısının önündeki otomobilin 
hırsız tarafından kurcalandığını fark eden 
kişi, camdan atlayarak otomobilini kur-
tardı. Otomobil sahibi ile hırsızın müca-
delesi ise bir evin güvenlik kamerasına 
saniye saniye yansıdı. n 3. sayfada

Alabaş geleneği  
TÜBİTAK’ta yarışacak

Geçen yılı ihracat artışıyla ta-
mamlayan Türk maden sektörü 
2023’e dış satımda en az yüzde 25’lik 
artış hedefiyle başladı. Maden Mer-
mer Üretici ve Sanayici İş Adamları 
Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol 
Efendioğlu, AA muhabirine, 
Türkiye’nin maden ihraca-
tının 2022’de önceki yıla 
oranla yüzde 9,13’lük ar-
tışla 6 milyar 469 milyon 
dolara yükseldiğini söy-
ledi. n 5. sayfada
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“Haklarımızdan geri adım  
atmamız söz konusu olamaz”

Hukuki 
olabilir 
ama asla 
vicdani 
değil!
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Kurtuluş Savaşı’nı fiilen 
başlatan komutan
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Bursa’daki FETÖ davasında, is-
tinaf mahkemesince haklarında ve-
rilen bazı hükümler Yargıtay tara-
fından bozulan eski Vali Şahabettin 
Harput’un da aralarında olduğu tu-
tuksuz 37 sanığın yeniden yargı-
landığı davada karar verildi. Bursa 
Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza 
Dairesinde görülen davanın karar 
duruşmasına, eski Bursa Valisi Har-
put, sanıklardan bazıları ve avukat-
ları katıldı. Sanıkların karar öncesi 
son beyanlarının alınmasıyla devam 
edilen duruşmada Harput, hakkın-
daki iddiaların tamamının asılsız 
ve maksatlı olduğunu savundu. Hak-
kındaki suçlamaları reddeden diğer 
sanıklar da beraatlerini istedi. 

“SİLAHLI TERÖR  
ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK” 
Kararını açıklayan mahkeme 

heyeti, Şahabettin Harput’a “silahlı 
terör örgütüne üye olmak” suçun-

dan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilme-
sine hükmetti. Heyet, “silahlı terör 
örgütüne üye olmak” suçundan, di-
ğer sanıklardan Ali Fuat Er, Ali Ke-
mal Turhan, Davut Baykan ve Ra-
mazan Yılmaz’ın 8 yıl 9’ar ay, Ahmet 
Gören, Ahmet Nuri Ekiz, Mecit Öz-
kelebek, Mehmet Benli, Ömer Ka-
zangil, Refik Öztüfekçi, Sami Şen-
türk ve Selahattin Çelik ile firari 
Celal Sevmezler’in ise 7 yıl 6’şar ay 
hapisle cezalandırılmalarına karar 
verdi. Ayrıca sanıklardan Ali Saffet 
Durmuşlar, Mustafa Celal Eğretli, 
Muzaffer Koyuncu, Osman Üstünal 
ile Recep Göral’ın 6 yıl 10 ay 15 
gün hapsine karar veren heyet, Re-
cep İleri’yi 6 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırdı. Öte yandan etkin piş-
manlık hükümlerinden faydalanan 
sanıklardan Cengiz Resimoğlu’na 
5 yıl, Eyüp Karakuş, Turhan Boz-
tepe’ye 3 yıl 9’ar ay, Şakir Umutkan 

ve Selamettin Özgörüş’e ise 1 yıl 
10 ay 15 gün hapis cezası verilerek 
haklarında hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması kararı verildi. Bülent 
Özdemir, Dinçer Temur ve Veli Ve-
lioğlu hakkında “silahlı terör örgü-
tüne üye olmamakla birlikte, bilerek 
ve isteyerek yardım etme” suçundan 
1 yıl 13 ay hapis cezası veren heyet, 
firari sanık Hamit Tuna’nın dosya-
sını ayırdı, Ayhan Kandıral, Sait 
Usul, Bünyamin Işık ve Yunus Dağ’ı 
delil yetersizliği nedeniyle beraat 
ettirdi. Soner Eken, Feridun Kah-
raman, Emin Akça ve Hilmi Gülce-
mal’in ise TCK 30. maddesinde yer 
alan hata hükümleri gereği, kasıtları 
bulunmadığı gerekçesiyle beraat-
larine oy birliğiyle hükmedildi. 

DAVA SÜRECİ 

Yerel mahkemenin kararının 
ardından Bursa Bölge Adliye Mah-

kemesi 2. Ceza Dairesinde görülen 
davada mahkeme heyeti, ilk derece 
mahkemesi tarafından “silahlı terör 
örgütüne üye olmak” suçundan 6 
yıl 3’er ay hapse mahkum edilen 
Şahabettin Harput ve 18 sanığın 
cezalarının, alt sınırdan uzaklaşı-
larak 8 yıl 9’ar aya çıkarılmasına 
ve Harput’un adli kontrol şartının 
devamına karar vermişti. Heyet 
ayrıca, diğer sanıklardan bazılarının 
cezalarında da değişiklik yapılma-
sına hükmetmişti. Yargıtay 3. Ceza 
Dairesi, haklarında hüküm verilen 
39 sanıktan 2’sinin kararlarını ona-
mış, 2’si firari 37 sanık hakkındaki 
bazı kararları, istinaftaki yargılama 
sırasında mahkemeye başkanlık 
eden hakimin aynı zamanda sa-
nıklarla ilgili sorgu hakimliği aşa-
masında da görev yapmasının ya-
saya aykırı olduğu gerekçesiyle usu-
len bozmuştu. (AA)

8 yıl 9 ay hapis!
Eski vali Şahabettin Harput, yeniden yargılandığı FETÖ davasında 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Karar duruşmasında diğer 36 sanıktan 27’si 1 yıl 10 ay 15 gün ila 8 yıl 9 ay arasında değişen  
hapis cezalarına çarptırıldı, 8 sanığın beraatine karar verildi, firari bir sanığın ise dosyası ayrıldı.

“Terörle mücadelede 
uluslararası  
işbirliği elzem”

Şentop:

n Haberi 6’da

“Fırtına obüs  
sayısını 140’a  
çıkaracağız”

Erdoğan:

n Haberi 6’da

Milli Savunma Bakanı Akar, “Ege’de, Doğu Akdeniz’de, 
Kıbrıs’ta hak ve menfaatlerimizi koruma ve kollama 
konusunda geri adım atmamız söz konusu olamaz. 
Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz.” dedi. Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma 
Komutanlığını ziyaret etti.  n 7. sayfada

Madencilik’te 2023 hedefi 
yüzde 25 ihracat artışı 

Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu, bu yıl 17’ncisi 
düzenlenecek olan TÜBİTAK 2204/B Ortaokullar 
Araştırma Projesi Yarışması’nda, 200 yıllık “Ala-
baş Geleneği” projesi ile boy gösterecek. Savaş 
zamanı düşmana korku salmak için uygulanan 
ve bugüne kadar yaşatılan “Alabaş Geleneği” 
her Kurban Bayramı’nın 2’nci gününde bir et-
kinlik çerçevesinde kırsal Şehriman Mahallesi’nde 
gerçekleştiriliyor.  n 2. sayfada

Camdan atlayıp  
otomobilini kurtardı

Yıldırım Belediyesi, kapalı pazar yeri, otopark, 
kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, 
muhtarlık, idari ofisler gibi birimlerden oluşan Sı-
racevizler Sosyal Yaşam Merkezi’ni yüzde 85 oranında 
tamamladı. Yıldırım Belediyesi’nin Sıracevizler Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde çalışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. Alt katındaki kapalı pazar alanının geçtiğimiz 
aylarda tamamlanarak bölge sakinlerinin hizmetine 
açıldığı tesiste haftanın bir günü pazar diğer günle-
rinde de otopark hizmeti veriliyor. n 4. sayfada

n 8. sayfada

“Türkiye Yüzyılı’nda  
Karacabey’e yakışır hizmetler 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl 
dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çevreden 
savunmaya, spordan teknolojiye kadar birbirinden 
farklı projelerin sırasıyla hayata geçirileceği“Türki-
ye’nin yeni yüzyılı” olarak açıklanırken, Karacabey 
de 2023’e“Türkiye Yüzyılına” yakışır hizmetlerle gir-
menin gururunu yaşıyor.



BTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Lekesiz 
ve ekibi makine mühendisliği biliminin insan 
sağlına temas ettiği biyomekanik alanında yapılan 
çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Makine mü-
hendisliği alanında başarılı çalışmaları bulunan 
BTÜ’nün genç öğretim üyesi Lekesiz ve ekibinin 
hazırladığı “Mekanobiyoloji ve Biyobozunma 
Esaslı Kemik Doku İskelesi Tasarımı, Üretimi ve 
Validasyonu-Aşama 1” isimli proje ile bir kez 
daha TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer 
bulundu. “Mekanobiyoloji ve Biyobozunma Esaslı 
Kemik Doku İskelesi Tasarımı, Üretimi ve Vali-
dasyonu-Aşama 1” adlı projenin TÜBİTAK tara-
fından desteklenmeye hak kazandığının duyu-
rulmasının ardından yürütücü Lekesiz, proje 
hakkında açıklamada bulundu. Lekesiz projede 
gerçekleştirilecek olan çalışmaların “Doku Mü-
hendisliği” kapsamında değerlendirilmesi gerek-
tiğini bildirdi. Çalışmalara BTÜ ve Bursa Uludağ 
Üniversitesi (BUÜ) gibi Bursa’nın iki büyük üni-
versitesinin yanı sıra Acıbadem Üniversitesi’nden 
akademisyen ve araştırmacıların destek vere-
ceklerini ifade etti. Projenin toplam bütçesinin 
1 Milyon 170 bin TL, süresinin 36 ay olarak be-
lirlendiğini kaydetti. Lekesiz’in açıklamasında, 
“Doku mühendisliğinde yapılan çalışmaların ve 
harcanan bütçenin çoğu uygulamadan çok, temel 
düzeydeki malzeme, yeni geometri ve üretim 
yöntemi, hücre terapisi vb. keşiflere harcanmakta. 

Araştırmacıların pek çoğu bu alanda bağımsız 
gerçekleştirdikleri keşiflerin bir bütün oluşturacağı 
ve uygulama için onay alabileceği yanılgısı içeri-
sinde. Bu nedenle doku mühendisliğinin istenen 
ivmeyi kazanamadığını düşünüyorum. Çok 
değerli akademisyen arkadaşlarımla birlikte ça-
lışacağımız bu önemli projemizin amacı, insanda 
kemik doku kayıplarının tedavisinde kullanılacak 
doku iskelelerini üretmek. Çalışma çerçevesinde, 
iskelelerin tasarımında mekanobiyolojik ve bi-
yobozunma süreçlerin dahil olduğu bir simülasyon 
modeli oluşturularak büyük kemik doku hasarının 
onarımının simülasyonlarını gerçekleştireceğiz. 
Bu simülasyonların, gerçek hücre ekimi yapılarak 
doğrulanması da planlanmakta. Elde etmeyi 
umduğumuz sonuçlar, birçok insanı etkileyen 
ve iş gücünden eden kemik doku hasarlarının 
tedavisinde katkı verecektir. “ ifadeleri de yer 
aldı. Sözlerine projeye olan katkıları nedeniyle 
başta Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar olmak üzere 
BTÜ yönetimine teşekkür ederek devam eden 
Lekesiz, doku iskelelerinin üretiminin ve mekanik 
testlerinin BTÜ Makine Mühendisliği Labora-
tuvarlarında tamamlanacağını belirtti. Bununla 
birlikte, hücre büyütme, iskele üzerine hücre 
ekimi ve mekanik uyarı altında osteojenik fark-
lılaşma testlerinin ise BUÜ Biyoloji Bölümünde 
gerçekleştirileceğini ifade etti. Yürütücü Prof. 
Dr. Hüseyin Lekesiz açıklamasının son bölü-
münde, kemik doku iskelesi tasarımlarının üre-
tilmesi ve bunların da ortopedi cerrahlarının 
kullanımına sunulmasının çıktı olarak beklendiğini 
vurguladı. Prof. Dr. Lekesiz, projede araştırmacı 
görevini Arş. Gör. Safa Şenaysoy ve Dr. Öğr. 
Üyesi Elif Ertürk’ün üstlendiğini aktardı. Prof. 
Dr. Ferda Arı ve Prof. Dr. Halime Kenar’ın projede 
danışmanları olduğunu kaydeden Lekesiz doktora 
öğrencisi Sibel Çınar Asa’nın ve Yüksek Lisans 
Öğrencisi İpek Aydın’ın da bursiyer olarak projede 
yer aldıkları bildirdi. (Bülten)
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Savaş zamanı düşmana korku sal-
mak için uygulanan ve bugüne kadar 
yaşatılan “Alabaş Geleneği” her Kur-
ban Bayramı’nın 2’nci gününde bir 
etkinlik çerçevesinde kırsal Şehriman 
Mahallesi’nde gerçekleştiriliyor. Ke-
silen hayvanların derilerinin giyilerek 
yüzlere maske geçirilen ve ellere alı-
nan baltalarla tek tek herkesin kor-
kutulduğu ilginç geleneğin iki asırlık 
tarihsel birikimi, Kız İHL proje ekibi 
tarafından literatüre kazandırılması 
amacıyla TÜBİTAK’a sunulacak. 

Gençleri gözlem yapmaya teşvik 
etmek ve belirlenen temalar ile iliş-
kilendirilen özgün fikirleri araştırma 
projesine dönüştürmek amacıyla dü-
zenlenen TÜBİTAK 2204/B Orta-
okullar Araştırma Projesi Yarışması 
için tanıtım çalışmaları başladı. TÜ-
BİTAK’ta daha önce ulusal başarılar 
kazanan Mustafakemalpaşa Kız Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje Okulu, bu yıl ki ya-
rışmaya “Alabaş Geleneği” projesiyle 
katılacak. İngilizce Öğretmeni Serkan 
Zengin’in koordinatörlüğünde 7’nci 
sınıf öğrencileri Zeynep Özdemir, 
Elif Sude Akın ve Nisa Demirhan’ın 
kültürel miras alanında hazırladıkları 
Alabaş Geleneği projesi, Belediye 
Hizmet Binası’nda açılan sergiyle 
tanıtıldı. 

KÜLTÜREL MİRAS  
GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK 
İki yüz yıllık geleneğin görseller 

eşliğinde anlatıldığı projenin tanıtı-
mına, Belediye Başkanı Mehmet Ka-
nar, Milli Eğitim Müdürü Veysel Ça-
lık, Şehriman Muhtarı Erol Burhan 
ve Şehriman Eğitim Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği üyeleri katıldı. 
Projenin tanıtımına yönelik olarak 

hazırlanan kostüm ve görsellerin 
sergilendiği programda, Mustafake-
malpaşa’ya 22 kilometre uzaklıktaki 
159 nüfuslu kırsal Şehriman Mahal-
lesi’nde yaşatılan gelenek hakkında 
bilgiler verildi. 2021 yılında “Mus-
tafakemalpaşa’nın Unutulan Tarihi 
Çeşmeleri” projesiyle bölge birincisi 
olan, 2022 yılındaki yarışmada ise 
“Ömeraltı Köyü Geleneksel Çatma 

Tomruk Evleri” projesi ile de Türkiye 
2’nciliği kazanan Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi, oluşturulan veriler sa-
yesinde iki yüz yıllık Alabaşlar Gele-
neği’ni gün yüzüne çıkaracak. 

ALABAŞLAR, BAYRAMDA  
MEYDANA İNİYOR 

Alabaşlar, bir mezar taşı olmayan 
isimsiz kahramanların hikâyesini 

yansıtıyor. Şehriman Mahallesi sa-
kinleri, Osmanlı ordusunda “Deliler” 
adı verilen, savaşlarda üstün cesaret 
göstererek düşman askerini korkut-
mak için Alabaş kılığına giren süva-
rileri temsilen yıllardır bu geleneği 
yaşatıyor. Kurtuluş Savaşı’nda Kuvayi 
Milliye birliklerinde görülen Alabaş-
lar, Balıkesir ve Mustafakemalpa-
şa’nın işgali sırasında Yunan askerleri 
ile mücadeleye girerek düşmanın geri 
püskürtülmesinde önemli rol oynadı. 
Bir kıyafet gibi keçi-koyun derilerini 
üzerlerine giyerek kol, bacak ve yüz-
lerine kömür karası süren Alabaşlar, 
korkutucu bir görünüme kavuşuyor. 
Kurban Bayramı’nın 2’nci akşamı 
düzenledikleri etkinlikte köylüler, 
kestikleri hayvanların derilerini gi-
yiyor, yüzlerine maske geçirerek el-
lerine aldıkları baltalarla herkesi kor-
kutuyor. Yılda bir kez gerçekleşen 
bu geleneksel gösteriyi izlemek için 
çok sayıda insan köy meydanında 
toplanıyor. (İHA)

İSTOP projesinde ‘Fark et, Durma, 
Ses ol!’ sloganı ile yola çıkıldığını 
ifade eden Bursa İl Millî Eğitim Mü-
dürü Serkan Gür;  “Özünde çocukla-
rımızı korumayı hedefleyen projemiz 
ile çocuk ihmal ve istismarı konu-
sunda farkındalığı artırarak toplum-
sal, kamusal, bireysel olarak ihmal 
ve istismarı önlemede sorumluluk 
bilinci geliştirmeyi; ‘Farkındalık ve 
Sorumluluk Bilinci’ geliştirme çalış-
malarıyla ihmal ve istismarda risk 
faktörlerini azaltarak koruyucu fak-
törleri artırmak amaçlandı. Projenin 
ilk etabında okul yöneticileri, şube 
müdürlerinin ihmal ve istismarda 
farkındalığı artırma, önleyici çalış-
malarda sorumluluk bilincini geliş-
tirme seminerleri gerçekleştirildi. 
İkinci etapta ise Okul psikolojik da-
nışmanlarına ihmal ve istismarda 
farkındalığı artırma, önleyici çalış-
malarda sorumluluk bilincini geliş-

tirme çalışması hayata geçirildi.” dedi. 
OKULLARDAN FABRİKALARA  
FARKINDALIK ÇALIŞMASI 
Rehberlik Araştırma merkezlerinin 

koordinesinde içerik hazırlama ko-
misyonu tarafından içeriklerin hazır-
landığını belirten Serkan Gür; “Saha 
çalışmalarımızda ise okullardan fab-
rikalara, belediyelerimizden sivil top-
lum kuruluşlarımıza kadar birçok yer-
de ihmal ve istismar konulu farkın-
dalık seminerleri verildi. İSTOP projesi 
kapsamında Bursa’da 333 bin 368 ki-
şiye ulaşıldı. Türkiye’ye örnek olacak 
bir çalışmayı gerçekleştiren proje eki-
bini ve emeği geçenleri kutluyorum. 
Çok doğru bir şekilde, hedef kitle 
geniş tutularak makro bir farkındalık 
projesini hayata geçirdiler.” dedi. 

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
koordinasyonunda Nilüfer, Osman-
gazi, Yıldırım, Kestel, Gürsu Rehberlik 
ve Araştırma Merkezi iş birliğinde 
geliştirilen proje sürecinde; Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve De-
mokrasi Derneği (KADEM), Bursa 
Uludağ Üniversitesi, Haliç Üniversi-
tesi, Mudanya Üniversitesi ve De-
mirtaş Organize Sanayi Bölgesi Mü-
dürlüğü (DOSAB) aktif destek sağ-
layan kurum ve kuruluşlar oldu. 

(Bülten)

Alabaş geleneği 
TÜBİTAK’ta yarışacak

Mustafakemalpaşa 
Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi Fen ve 

Sosyal Bilimler Proje 
Okulu, bu yıl 17’ncisi 

düzenlenecek olan 
TÜBİTAK 2204/B 

Ortaokullar Araştırma 
Projesi Yarışması’nda, 

200 yıllık “Alabaş 
Geleneği” projesi ile 

boy gösterecek.

İSTOP Projesinde  
333 bin 368 kişiye ulaşıldı
Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde, Rehberlik 
ve Araştırma Merkezleri 
tarafından yürütülen İhmal ve 
İstismarı Önleme Projesi 
(İSTOP) kapsamında Bursa’da 
333 bin 368 kişiye ulaşıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi 
(BTÜ) Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Makine 
Mühendisliği Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Lekesiz 
ve ekibi, hazırladıkları proje ile 
TÜBİTAK-1001 kapsamında 
destek almaya hak kazandı. 

Mysia Yolları’nda 
yılın ilk yürüyüşü

Nilüfer Belediyesi’nin Mysia Yol-
ları’nın 9 kilometre uzunluğundaki 
Atlas-Yaylacık parkurunda düzenle-
diği doğa yürüyüşüne katılanlar, do-
ğayla baş başa keyifli bir gün geçirdi. 

Nilüfer Belediyesi’nin kente ka-
zandırdığı ve Türkiye’nin önemli al-
ternatif turizm destinasyonları arasına 
girmeyi başaran Mysia Yolları, Bursalı 
doğa tutkunlarının da uğrak noktası 
haline geldi. Konuklarına Nilüfer’in 
eşsiz doğa güzelliklerini keşfetme fır-
satı sunan Mysia Yolları’nda, yılın ilk 
etkinliği de düzenlendi. Nilüfer Bele-
diyesi’nin, 9 kilometre uzunluğundaki 
parkurda gerçekleştirdiği doğa yürü-
yüşü, yoğun katılımla gerçekleşti. Kış 
güneşini fırsat bilerek yürüyüşe katı-
lanlar, Atlas Mahallesi’nden Yaylacık 
Mahallesi’ne kadar yürüdü. Kuş sesleri 
eşliğinde doğanın içinden geçerek, 
yaklaşık 4 saat yürüyen katılımcılar, 
bol bol fotoğraf çekti. (İHA)

Büyükşehir’den 
öğretmenlere özel 
bilgi şöleni

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim-
cilere özel düzenlendiği “Eğitimde Yeni 
Yaklaşımlar” konferansları serisinin 5’in-
cisi, “Geleceği Şekillendirmek için Hayal 
Et ve Harekete Geç” temasıyla 15 Ocak 
Pazar günü yapılacak. Büyükşehir Be-
lediyesi’nin “Geleceği Şekillendirmek 
için Hayal Et ve Harekete Geç” temasıyla 
bu yıl 5’incisini düzenleyeceği Eğitimde 
Yeni Yaklaşıklar Konferansı, 15 Ocak 
2023 Pazar günü 12.30 ile 18.00 saatleri 
arasında Atatürk Kongre ve Kültür Mer-
kezi Osmangazi Salonu’nda gerçekleş-
tirilecek. Bursa’daki tüm eğitimciler ve 
eğitime gönül verenlere açık olan ücretsiz 
konferansta, Prof. Dr. Sinan Canan, 
Prof. Dr. Belma Tuğrul, Doç. Dr. Yavuz 
Samur ve Doç. Dr. Burak Karabey, su-
numlarıyla eğitim modellerinde yeni 
yaklaşımları ele alacak. (İHA)

Mudanya Güzelyalı Artvinliler Derneği 
ve kadın kolları ile Güzelyalı Çiftçileri Kal-
kındırma Derneğinin birlikte düzenlediği 
ve Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
Dr. Kader Çetin Zeytin Yağının dünü bugünü 
kalitesini içeren açıklamalarda bulundu. Dr. 
Kader Çetin, “Kaliteli zeytinyağı nasıl olmalı, 
zeytinyağının duyusal değerlendirilmesi” 
konulu bilgilendirmelerde bulundu. Çetin, 
Zeytin ve zeytinyağı ile ilgili gelişmeleri gö-
rüşmek, yapılan projelerin ışığında bölge 
üreticilerini bilgilendirmek ve yeni gelişmeleri 
aktarmak amacıyla Artvinliler Derneği Baş-
kanı Av. İbrahim Turan’ın konuğu oldu. Dr. 
Çetin, özellikle “Geçmişten geleceğe zeytin 
ve zeytinyağı” konusu üzerinde durarak 
Türkiye’de yetiştirilen ve zeytinyağının 
kalitesi konusunda, sıkım yapılırken ger-
çekleşen hatalar ve elde edilen yağın yanlış 
depolama ve saklama konularına değindi. 
Bilgilendirmeye katılan Mudanya İlçe Tarım 
Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya’da üre-
tilen zeytin ve zeytinyağının toplama, sıkma 
ve depolama konularında bilgilendirmelerde 
bulundu. Mudanya Anadolu Kültürleri Da-
yanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Sezer Aktaş toplantıda konuyla ilgili gö-
rüşlerini ileterek memnuniyetini dile getirdi. 
Dr. Kader Çetin, “Fermente zeytin üretimi“ 
ve “Zeytinyağında duyusal analiz ve önemi” 
konusunda konuşmalar yaparak, Türkiye’nin 
zeytin yağı üretimi, ve satışının dünya ve 
Avrupa ülkelerinin neresinde olduğunu an-
latarak, gerçek manada dünya kriterlerinin 
istediği ölçülerde zeytin yağı üretmedikçe 
adımızı duyurmanın mümkün olmadığını 
söyledi. Dr. Kader Çetin örnek olarak masada 
bulunan zeytinyağlarını katılımcılara tanı-
tarak, tadım ve kokusu konusundaki fark-
lılıkları tatbiki olarak gösterdi. Daha sonra 
soru ve cevap bölümünün ardından, Gü-
zelyalı Artvinliler Derneği Başkanı Av. İb-
rahim Turan, kendilerine zaman ayırarak 
bilgilendirmelerde bulunan Dr. Kader Çetine 
teşekkür ederek ikramlarda bulundu. (İHA) 

BTÜ’nün bir projesine daha 
TÜBİTAK desteği geldi

Artvinliler Derneği’nde 
zeytinyağı konuşuldu
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Bilecik’in Bozüyük ilçesi çev-
re yolunda cam yüklü tırın 
devrilmesi sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi 
yaralanırken, ulaşımda bir süre 
akşama yaşandı. 

Edinilen bilgiye göre, Eski-
şehir’den Bursa istikametine 
gitmekte olan R.Z. idaresindeki 
10 AFS 07 plakalı tır, sürücü-
sünün direksiyon kontrolünü 
yitirmesi sonucu devrildi. Ya-
ralanan tır sürücüsü 112 Acil 
Sağlık ekiplerince Bozüyük 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Yaralı sürücünün hayati tehli-
kesinin bulunmadığı belirti-
lirken, kaza ile ilgili soruştur-
manın devam ettiği belirtildi. 
Diğer taraftan kazanın ardın-
dan araçta bulunan camlar yola 
saçılırken, başka bir kazaya se-
bebiyet vermemesi aracıyla İlçe 
Trafik Denetleme Büro Amirliği 
ekiplerince gerekli tedbirler 
alındı. Kara yolunda trafik bir 
süre kontrollü olarak sağlandı. 
Yola saçılan camların temiz-
lenmesinin ardından trafik 
normal akışına döndü.  

(İHA)

Camdan atlayıp  
otomobilini 

kurtardı
Bursa’da kapısının önündeki otomobilin hırsız tarafından 

kurcalandığını fark eden kişi, camdan atlayarak otomobilini 
kurtardı. Otomobil sahibi ile hırsızın mücadelesi ise bir 

evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Osmangazi’deki olay, dün saat 03.40 sırala-

rında Emek Adnan Menderes Mahallesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece uyku 
tutmayan otomobil sahibi, camdan baktığı es-
nada aracını çalmaya çalışan şüpheli bir kişinin 
olduğunu fark etti. Şüpheli şahıs otomobili düz 
kontak yaparak çalıştırdığı esnada otomobil sa-
hibi 1. kattaki evinin camından atlayarak aracın 
kapısını açıp hırsızı yakaladı. Hırsızla bir süre 
mücadele eden otomobil sahibinin yardımına 
ise sesleri duyan komşuları yetişti. Komşuları 
gelene kadar şüpheli şahıs kaçarak izini kay-
bettirdi. Otomobil yaşananlar sırasında bir eve 
vurarak zor durdu. İhbar üzerine olay yerine 

gelen polis ekibi şüpheli şahsı bölgede araştırdı 
ancak bulamadı. Yaşanan o anlar ise güvenlik 
kamerasına saniye saniye yansıdı. Görgü tanığı 
Furkan Hüyük ise o anları anlattı, “Sabaha karşı 
04.00’e doğru evde uyuyordum. Sokaktan gelen 
seslere uyandım. Cama çıkarak baktığımda karşı 
komşumuzun biriyle kavga ettiğini gördüm. 
Sesleri duyarak uyanan diğer komşularımızla 
birlikte komşumuzun yardımına gittik ancak 
biz gidene kadar hırsız kaçıp izini kaybettirmişti 
bile. Daha sonra öğrendim ki komşumuzun ara-
cını çalmaya çalıştığını ve komşumuzun hırsızı 
fark etmesiyle birlikte birinci kattan atlayarak 
hırsızı yakaladığını öğrendim” dedi. (İHA)

Edinilen bilgiye göre, kaza, gece saat 
02.00 sıralarında Orhangazi-Bursa ka-
rayolu, Çeltikçi kavşağı üzerinde mey-
dana geldi. Aziz Ç. (59) idaresindeki 16 
AOD 067 plakalı hafif ticari araç Or-
hangazi’den Bursa istikametine seyir 
halindeyken, Çeltikçi kavşağında sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu orta refüje çarpıp takla 
attı. Yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü 

Aziz Ç. yaralandı. Yaralı sürücü olay ye-
rine çağrılan ambulansla Orhangazi 
Devlet Hastanesine kaldırılarak burada 
tedavi altına alındı. 

GÜVERCİN OLAY  
YERİNDEN KAÇMADI 
Kaza yapan araçta bir karton kutu 

içinde bulunan ve araç sürücüsüne ait 
olduğu belirlenen bir güvercin ise kaza 
sonrasında kutu içinden savruldu. Araç 
başından ayrılmayan güvercin aracı kal-
dırmak için olay yerine gelen yediemin 
otopark görevlisi tarafından yakalanarak 
muhafaza altına alındı. Kaza ile ilgili so-
ruşturma başlatıldı. (İHA)

Araç takla attı  
o başından ayrılmadı
Orhangazi’de gece yarısı 
meydana gelen trafik kazasında 
hafif ticari araç kavşakta 
kontrolden çıkarak takla attı. 
Kazada araç sürücüsü yaralı 
olarak hastaneye kaldırılırken, 
araç içinde karton kutuda 
bulunan bir güvercin de kazanın 
şiddeti ile savruldu. Güvercin 
araç başından ayrılmadı. 

Güvenli ve daha yaşanabilir bir Yıl-
dırım oluşturma hedefi doğrultusunda 
çalışmalarına hız kesmeden devam 
eden Yıldırım Belediyesi, Kurtoğlu Ma-
hallesi Namazgah Caddesi’nde madde 
bağımlılarının mesken tuttuğu âtıl du-
rumda bırakılan yapıyı yıktı. 2022 yı-
lında tespit edilen 208 metruk yapıdan 
142’sinin yıkımını gerçekleştirdiklerini 
belirten Yıldırım Belediye Başkanı Ok-
tay Yılmaz, “İlçemizde kullanılmayan, 
yıkılmak üzere olduğu içinde tehlike 

arz eden ve görüntü kirliliği oluşturan 
metruk binaların yıkımlarını gerçek-
leştiriyoruz. Bu binalar, hemşehrileri-
mizin can güvenliğini tehdit etmenin 
yanı sıra madde kullanıcıları ve benzer 
zararlı alışkanlıklara fırsat verdiği için 
de ilçemizde huzursuzluk oluşturuyor. 
Hem kötü görüntüyü ortadan kaldır-
mak hem de hemşerilerimizin huzu-
runun bozulmasını engellemek ama-
cıyla metruk binaları yıkmaya devam 
edeceğiz. Mahallelerinde bu tür metruk 
bina olan hemşehrilerimiz belediye-
mize veya gerekli kamu kurumlarına 
taleplerini ilettiği takdirde bir olum-
suzluk yaşanmadan gereğini yapılması 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye 
konuştu.  

(Bülten)

Yıldırım’da metruk 
binalar yıkılıyor
Yıldırım Belediyesi, Kurtoğlu 
Mahallesi’nde ilçe 
sakinlerinin can güvenliğini 
tehdit eden ve kent estetiğini 
bozan metruk binayı yıktı.

Osmangazi’deki olay Zafer Mahalle-
si’nde meydana geldi. İddiaya göre, psi-
kolojik sorunları olduğu öne sürülen Ali 
Ç. (44) yaşadığı evini ateşe vererek kaçtı. 
Evden duman çıktığı gören komşuları du-
rumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye 

ekipleri yangına müdahale ederek sön-
dürdü. Bir süre sonra Ali Ç.’nin tekrar gel-
diğini gören komşuları saldırmaya başladı. 
Polis ekibi tarafından Ali Ç. güçlükle polis 
otosuna bindirildi. Olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı. (İHA)

Kendi evini yaktı komşuların 
elinden zor kurtuldu
Bursa’da kendi evini yakan 
kişiye komşuları saldırdı.  
O anlar kameralara yansıdı.

Seyir halindeki 
araca silahlı saldırı

İnegöl’de meydana gelen olayda 
seyir halindeki otomobile silahlı 
saldırı gerçekleştirildi. 

İnegöl’deki olay gece 02.00 sı-
ralarında Bursa-Ankara karayolu 
üzeri İnegöl girişinde meydana 
geldi. İnegöl den Bursa istikame-
tine seyir halinde olan sürücü Em-
rah Z.(34) yönetimindeki 16 KCS 
72 plakalı otomobili, henüz sü-
rücüsü ve plakası belirlenemeyen 
araç sıkıştırdı. Kısa süre sonra ise 
16 KCS 72 plakalı araca, diğer 
araçtan ateş açıldı. Emrah Z. aracını 
ani manevra ile akaryakıt istas-
yonuna çekerek kurtuldu. Şans 
eseri yaralanan olmazken, saldır-
gan veya saldırganlar araçla kaça-
rak kayıplara karıştılar. Polis ekip-
leri şahıs veya şahısları yakalamak 
için çalışma başlattı. (İHA)

İnegöl’de bir kuaför işlet-
mesine silahlı saldırı düzen-
lendi. 

Alınan bilgilere göre olay, 
Akhisar Mahallesi Köyiçi’nde 
meydana geldi. Bölgede bulu-
nan bir kuaföre, kimliği belirsiz 
kişiler tarafından silahlı saldırı 
düzenlendi. Olay yerine çok 
sayıda polis sevk edilirken, ya-
şanan saldırıda yaralanan ol-
madı. Bölgede geniş güvenlik 
önlemi alınırken, Olay Yeri İn-
celeme Ekipleri de bölgeye ge-
lerek çalışma gerçekleştirdi. Po-
lis, silahlı saldırıyı gerçekleş-
tiren kişilerin yakalanması için 
çalışma başlattı. (AA)

Kuaför dükkanına 
silahlı saldırı

Cam yüklü TIR 
devrildi: 1 yaralı
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O dönem adı cemaat olan terör 

örgütü FETÖ’ye Bursa’yı peşkeş 
çektiğini cümle alem biliyordu. Köy 
hizmetleri arazisinin FETÖ’ye veri-
lerek üniversite kurulması için 
adeta kendini paralamıştı. Özgen 
Keskin’le birlikte arazinin cemaate 
geçmesi için yaptıklarını kamuda 
ve siyasette birçok şahit var. 

 Yine devletin yani milletin olan 
binaların FETÖ’ye verilmesi için 
devletin verdiği yetkiyi kullandı-
ğını en azından il genel meclisi 
üyeleri biliyor. İşadamlarına çökü-
lürken de hep ayın isimlerin çevre-
sinde gelişiyordu olaylar.  

Cümle alem FETÖ’nün Bursa 
imamı olan kaçak terörist Cansun 
Sarıyıldız’ın emrinde Bursa’yı haraç 
mezat terör örgütüne geçirme gay-

retine şahitti.  
Bursa için millet için bir tek adı-

mına şahitlik etmedik ama, FE-
TÖ’cülerin önünü açılışına, milletin 
ve işadamlarının mallarına çöküş 
için verdiği mücadeleyi hepimiz 
gördük yaşadık. Bir gün devletin 
valilisi olmadı, olamadı.  

Görevden alındıktan sonra geldi 
peşkeş çektiği üniversitenin müte-
velli heyetine girdi. Utanmadı Bur-
sa’dan Bursalıdan. 3 ömre yetecek 
itibarı bulmuşken, hak ettiği gibi 
itibarsızca, rezilce ve bir ihanet şe-

bekesinin üyesi olarak tarihe geçti. 
Kuru ekmek yiyip milletine öm-
rünü adayan yiğitler de var bunlar 
gibi milletin kaynakları ile o mil-
lete ihanet eden namertler var.  

Devlet okutmuş adam olsun 
diye. Bir faninin gelebileceği 
önemli makamlardan birine gel-
miş. Yıllarca üst düzey bürokrat 
olarak en rahat yaşamlardan birini 
sürmüş.   

Yetmemiş yiğit olmaya mert ol-
maya milletin evladı olmaya. Bir 
hainin hizmetkârı olmak için yan-
mış tutuşmuş, ona hizmet ve sada-
katle geçirmiş koca ömrünü. 
Gitmiş sümüklünün 1 dolarlık ha-
inlerinden biri olmuş.  

Devleti ve milleti yerine ömrü 
hainlikle geçmiş, bir cahilin em-
riyle devlet yetkilerini kullanmış. 
Milletin emeğinden rızkından biri-
ken kaynakları alçakça çalıp, birde 
milletin gırtlağına basan, o da yet-
memiş, bin yıldır can vererek bu-
güne getirdiğimiz devleti yıkıp 

batıya peşkeş çekmeye kalkan terör 
örgütünün elemanı olmuş. 

 Yasalarımız yeterli olmayabilir, 
verilen karar da hukuki olabilir 
ancak Şahabettin Harput’la ilgili 8 
yıl 9 ay ceza asla vicdanları rahat-
latmayacak.  

Ne demiş adam oğluna “Ben pa-
dişah olamazsın demedim adam 
olamazsın dedim”. Vali olmuş ama 
milletin yiğit evladı olamamış, 
gözü dönmüş bir alçağın taşeronu 
olabilmiş.  

Tescilli “FETÖ terör örgütü 
üyesi” diyelim mahkeme kararında 
öyle diyor Şahabettin Harput adlı 
suçlu için. Yargıtay’ın bozma kara-
rının ardından bir kez daha Bursa 
Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza 
Dairesi, dün yeniden yargılamayı 
tamamlayarak kararını açıkladı.  

Sümüklü teröristin kıtmirim de-
diği Harput, utanmadan mahke-
mede bir de hakkındaki iddiaların 
tamamının asılsız ve maksatlı oldu-
ğunu ileri sürmüş. Beraat istemiş.  

Kul affetse Allah affedecek mi? 
Hoş Allah korkuları olsa kendi mil-
letine ihanet edecek, mazlumu in-
letip hakkını yiyecek duruma 
gelirler mi?  

Karar hukuki olabilir ancak asla 
vicdani olamaz. Hiçbir vicdan bu 
kadar ağır bir suçun bu kadar hafif 
bir şekilde çekiliyor olmasını haz-
medemez.  

Belki yargıdan hafif bir cezayla 
kurtuldu Harput denen zat ancak 
vicdanlarda mahkum olmaktan 
asla kurtulamaz. Ben kişisel olarak 
ne bu dünya da ne ahirette hakkı-
mın zerresini helal etmiyorum.  

Hiçbir FETÖ Haşhaşisi pişman-
lık duymamıştır ve duymayacaktır. 
Milletimin ve devletimin yıkılması 
yok edilmesi için bir an bile hayal-
lerinden vazgeçmeyecektir.  

Ancak bin yıldır bu ve türevleri 
ile mücadele eden Türk milleti 
hangi hayalleri kurarlarsa kursun-
lar onlara bu imkanları ahirete 
kadar inşallah fırsat vermeyecektir.

Hukuki olabilir 
ama asla  
vicdani değil! 

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Yıldırım Belediyesi’nin Sıraceviz-
ler Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalış-
maları tüm hızıyla devam ediyor. 
Alt katındaki kapalı pazar alanının 
geçtiğimiz aylarda tamamlanarak 
bölge sakinlerinin hizmetine açıldığı 
tesiste haftanın bir günü pazar diğer 
günlerinde de otopark hizmeti ve-
riliyor. Sosyal yaşam merkezi olarak 
projelendirilen alanın üst katında 
kadın ve çocuklar için spor salonları, 
kafeterya, muhtarlık ve idari ofisler 
yer alacak. Bin 590 metrekarelik in-

şaat alanında 3 katlı olarak tasarla-
nan ve toplam 4 bin 770 metrekare 
kullanım alanına sahip olan Sırac-
evizler Sosyal Yaşam Merkezi hiz-
mete açıldığında ilçenin değerine 
değer katacak. 

YÜZDE 85 TAMAMLANDI 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay 

Yılmaz, çalışmaların yüzde 85’inin 
tamamlandığı Sıracevizler Sosyal Ya-
şam Merkezi’nde incelemelerde bu-
lundu. Sıracevizler Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin kısa sürede tamamlanıp 
hizmete açılacağını ifade eden Baş-
kan Yılmaz, “İlçemizde sosyal yaşam 
alanlarında stratejik adımlar atıyoruz 
ve çoklu yaşam merkezlerini hem-
şehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Ça-
lışmalarımızı hızla sürdürdüğümüz 
merkezimizin pazar alanındaki ça-
lışmaları geçtiğimiz aylarda nihayete 
erdirdik ve vatandaşlarımızın hiz-
metine sunduk. Şu anda da bin 500 
metrekarelik alana sahip spor mer-

kezi katında çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz. Spor merkezimizde kadın-
larımız için fitness, aerobik ve zumba 
salonu, çocuklarımız için de cim-
nastik, karate ve taekwondo salonu 
bulunacak. Kafeteryası, iç bahçesi 
ile mahalle sakinlerine hizmet ede-
ceğimiz merkezimiz, tüm ilçe sakin-
lerine hizmet vereceğimiz önemli 
bir mekân olacak” dedi. (Bülten)

Vatandaşların en acılı günlerinde 
evrak peşinde koşturmadan bir te-
lefonla tek merkezden hizmet alma-
larını sağlayan, 17 ilçedeki bin 300 
mezarlıkta düzenli bakım çalışması 
yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
ihtiyaçlar doğrultusunda Karacabey 
ilçesine yeni bir gasilhane kazandı-
rıyor. Çanakkale - Bursa yolu üzerinde 
yapılan 270 metrekare inşaat alanına 
sahip gasilhanede, taziye odası, ofis, 
idari oda, arşiv, depo, abdestlik, tah-
ta/kefen odası, 3 adet gasilhane, 
morg, dinlenme odası ve mescit yer 
alacak. İnşaatı tamamlanma aşama-
sına gelen gasilhanenin mart ayı içe-

risinde hizmete alınması planlanı-
yor.Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan ile birlikte gasil-
hane inşaatında incelemelerde bu-
lundu. Doğumdan ölüme hayatın 
her anında vatandaşların yanında 
olduklarını belirten Başkan Aktaş, 

cenaze hizmetlerinin daha sağlıklı 
ortamda sunulması amacıyla inşa 
ettikleri gasilhaneyi tamamladıktan 
sonra Karacabey Belediyesi’nde dev-
redeceklerini ve hizmetlerin ilçe be-
lediyesi tarafından sürdürüleceğini 
kaydetti. Tüm Karacabeylilere sağlıklı 
uzun ömürler dileyen Başkan Aktaş, 

vatandaşların en acı günlerinde yan-
larında olmaya devam ettiklerini ha-
tırlattı. Karacabey Belediye Başkanı 
Ali Özkan da altyapıdan üst yapıya 
kadar her alanda ilçeye kazandırılan 
hizmetler nedeniyle Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşek-
kür etti. (İHA)

AK Parti Bursa İl Başkanı 
Davut Gürkan,  10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı. 

Başkan Gürkan, yazılı olarak 
yayınladığı mesajında basın 
mensuplarının haber vermenin 
ve haber duyurmanın ötesinde 
toplumsal bilincin oluşmasında 
günlük hayatın vazgeçilmez 
mesleğini icra ettiğini belirtti.  
Mesai mefhumu gözetmeksizin, 
türlü zorluklara rağmen görev-
lerini icra eden basın mensup-
larının vatandaşlarımızın haber 
alma ve bilgi edinme ihtiyacını 
karşıladığını ifade eden Gürkan, 
“Gücünü kamuoyu desteğinden 
alan, halkın haber alma hakkı-
nın kullanılmasını sağlayan ba-
sın, önemli ve etkin bir denetim 
organı olma konumuyla da de-
mokrasinin temel unsurların-
dan biridir. İlkeli, doğru ve ta-
rafsız bir şekilde çalışarak, va-
tandaşlarımızın haber alma hak-
kını sağlayan ve toplumun genel 
talep ve görüşlerini kamuoyuna 
yansıtma görevini üstlenen ga-
zeteciler her zaman toplumun 
gözü, kulağı ve sesi olarak ka-
muoyunun aydınlatılması ve 
bilgilendirilmesi doğrultusunda 
bir köprü görevi görmektedirler. 
Bu bağlamda; ekonomik, sosyal 
ve kültürel olarak Bursamızın 
daha da gelişmesi ve tanıtımı 
için gerçekleştirilen tüm çalış-
malara yerel basınımızın katkısı 
oldukça büyüktür. Bizler de 20 
yıldır Türkiye’nin güçlü gelece-
ğini ilmek ilmek işleyen AK 
Parti ailesinin mensupları olarak 
her alanda olduğu gibi basını-
mızın güçlenmesi, medya tem-
silcilerimizin ve çalışanlarımızın 
işlerini kolaylaştırmak, günü-
müz şartlarına göre refah sevi-
yelerini yükseltmek için gerekli 
tüm adımları atıyoruz ve atmaya 
da devam devam edeceğiz. Bu 
duygu ve düşüncelerle basın 
etik ve ahlakı doğrultusunda 
objektif, tarafsız ve doğru bir 
şekilde görevlerini yerine getiren 
tüm değerli basın çalışanları-
mızın ‘10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Gününü’ kutlar, çalış-
malarında başarılar dilerim.” 
dedi. 

(Bülten)

Gürkan, 10 Ocak 
Gazeteciler 
Günü’nü kutladı Sıracevizler Sosyal Yaşam 

Merkezi gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi, kapalı 
pazar yeri, otopark, kadın 
ve çocuklar için spor 
salonları, kafeterya, 
muhtarlık, idari ofisler gibi 
birimlerden oluşan 
Sıracevizler Sosyal Yaşam 
Merkezi’ni yüzde 85 
oranında tamamladı.

Büyükşehir’den Karacabey’e yeni gasilhane 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Karacabey’e yeni bir 
gasilhane kazandırıyor.
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Maden Mermer Üretici ve Sana-
yici İş Adamları Derneği (MADSİAD) 
Başkanı Erol Efendioğlu, AA mu-
habirine, Türkiye’nin maden ihra-
catının 2022’de önceki yıla oranla 
yüzde 9,13’lük artışla 6 milyar 469 
milyon dolara yükseldiğini söyledi. 
Efendioğlu, dünya genelinde bir re-
sesyonun olduğu dönemde Türk ma-
dencilerinin beklentilerin üzerinde 
bir performans sergilediğini anla-
tarak, özellikle işlenmiş üründeki 
ihracat artışının sevindirici olduğunu 
kaydetti. Blok mermer ihracatının 
809 milyon dolardan 669 milyon 
dolara gerilediğini ve bu düşüşe 
olumlu baktıklarını vurgulayan Efen-
dioğlu, şöyle konuştu: “Yıllardır Tür-
kiye’de hükümet politikası mermerin 

işlenmiş olarak satılması. Blok olarak 
daha az satılması. İşte bunu yavaş 
yavaş başarmaya başladık. 2021 yı-
lında 1 milyar 282 milyon dolar 
olan işlenmiş mermer ihracatımız 
2022 yılında 1 milyar 470 milyon 
dolar oldu. Ocakçılıkta İtalya’yı ekip-
man ve ocak kapasitesi olarak geç-
miştik. Şimdi Denizli ve Afyonka-
rahisar civarına yeni yeni kurulan 
mermer fabrikalarıyla İtalya ve İs-
panya’yı fabrikacılıkta da geride bı-
rakmaya başladık. İtalya ve İspan-
ya’yı geçiyoruz.” Efendioğlu, blok 
mermer ihracatıyla ilgili doğru bi-
linen yanlışlara dikkati çekerek, 
“Blok mermerlerin yurt dışına ucuza 
verilip işlenmiş ürün olarak geri 
alındığına ilişkin şehir efsanesi var. 

Biz bloklarımızı iyi fiyata satıyoruz. 
İşlenmiş mermerin yurt dışından 
getirilmesi devede kulak bile değil.” 
ifadelerini kullandı. 

“2023’TE İŞLENMİŞ  
MERMER İHRACATINDAKİ  
ARTIŞ DEVAM EDECEK” 

Madencilik sektörünün geçen yıl 
en fazla dış satımı Çin, ABD ve Bul-
garistan’a gerçekleştirdiğini dile ge-
tiren Efendioğlu, “Bulgaristan çok 
küçük bir ülke olduğu halde Türki-
ye’den çok iyi bir maden alımı yapı-
yor. 2022 biz madenciler için çok 
olumlu geçti. Hele mineral maden-
lerdeki yüzde 24 artış bizi çok mutlu 
etti.” dedi. Efendioğlu, sektörün 
2023 hedefine de değinerek, sözle-

rini şöyle tamamladı: “2023’te iş-
lenmiş mermerde ihracat artışının 
devam edeceğini düşünüyorum. Blok 
mermerde yine düşüş olur. Blok 
mermerdeki düşüşü önemsemiyo-
ruz. Niye? Hedefimiz işlenmiş ürün. 
Yani katma değer katabilmek, o şe-
kilde satabilmek. Çin mermerde te-
darikçi olmaktan yavaş yavaş çıkıyor. 
Pazarı Türkiye’ye kaptırıyor. Onun 
için biz Türk madencileri, Türk mer-
mercileri olarak 2023 yılından da 
çok umutluyuz. İhracatta en az yüz-
de 25 artış bekliyoruz. Yani reses-
yona rağmen madenci ve mermerci 
artış bekliyor. 2023 yılı Türk mer-
merciliği, Türk madenciliği için çok 
iyi olacak.”  

(AA)

Madencilik’te 
2023 hedefi 
yüzde 25 
ihracat  
artışı 
Geçen yılı ihracat artışıyla 
tamamlayan Türk maden sektörü 
2023’e dış satımda en az yüzde 
25’lik artış hedefiyle başladı.

Enerji ve kaynak verimliliği konusunda 
önemli çalışmalara imza atan BTSO EVM, 
İsviçre’de faaliyet gösteren Angst+Pfister fir-
masında, ısıtma ve soğutma sistemlerinde 
detaylı analizler yaptı. Alternatif kaynaklarla 
enerji ve ısı üretimi için yapılan çalışma kap-
samında aydınlatma sistemi, motor pompa 
sistemleri, termal kayıplar, atık ısının değer-
lendirilmesi ve üretim proseslerinin iyileşti-
rilmesine yönelik ölçümler analiz edildi. 

“BTSO EVM SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  
HEDEFİMİZE KATKI SAĞLADI” 
Angst+Pfister Firması Kalite Mühendisi 

Ahmet Çetinel, firma olarak müşterilerine 
dünya çapında mühendislik, geliştirme, 
test hizmeti, üretim ve tedarik zinciri 
hizmeti sağladıklarını söyledi. Firmanın 
başta otomotiv olmak üzere farklı sektörlere 
yönelik faaliyet gösterdiğini dile getiren 
Çetinel, “Karbon ayak izi hesaplamalarının 
gerçekleştirilmesiyle sürdürülebilirlik ak-
siyonlarımızı belirlemek adına doğru veriyi 
toplama ihtiyacı hissettik. Bu noktada BTSO 
EVM ile yollarımız kesişti. Öncelikle Bur-
sa’daki fabrikamızda enerji verimlilik etüdü 
çalışması gerçekleştirdik. İyileştirmeler son-

rası aynı çalışmayı İsviçre’deki lojistik mer-
kezimizde de yapmaya karar verdik. BTSO 
EVM ile gerçekleştirdiğimiz enerji verimliliği 
çalışmalarımızın sürdürülebilir gelecek he-
deflerimize ulaşmamıza yardımcı olduğunu 
düşünüyoruz. Bursa’daki çalışmalar sırasında 
aldığımız destek, ölçümler ve raporlama 
sırasındaki titizlik, verilerin ve tarafımıza 
bildirilen önerilerin ihtiyacımızı karşılama 
düzeyi, İsviçre’de de BTSO EVM’yi tercih 
etmemizde etkili oldu.” dedi. 

BTSO EVM Yöneticisi Canpolat Çakal, 
israftan kurtulmanın ve verimli üretmenin 
en etkin yolunun detaylı enerji etütlerinden 
geçtiğini belirterek, “Bu amaca yönelik 
olarak çalışmalarını sürdüren Enerji Ve-
rimliliği Merkezimiz, Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığımız tarafından yetkilen-
dirilmiş bir danışmanlık şirketidir. Tam do-
nanımlı cihazlar ile enerji tüketen tüm 
ekipmanlarda ölçümler gerçekleştiren mer-
kezimiz, Türk Akreditasyon Kurumu tara-
fından akredite edilmiş bu alanda ülkemizin 
tek laboratuvarıdır. Hizmetlerimiz İstanbul, 
Tekirdağ, Manisa, Eskişehir, Kütahya, Konya, 
Trabzon ve Hatay gibi ülkemizin farklı böl-
gelerinde ve birçok ilde olduğu gibi yurt dı-
şından da talep görüyor. Merkezimizin ak-
reditasyon kapsamında verdiği ölçüm hiz-
metleri ile hazırladığı raporlar, tüm dünyada 
kabul görüyor” ifadelerini kullandı. 

DETAYLI ANALİZLER YAPILDI 
BTSO EVM’nin İsviçre’deki çalışmasının 

çok önemli olduğunu da kaydeden Canpolat 
Çakal, “İsviçre’deki Angst+Pfister firmasında 
detaylı enerji etütleri gerçekleştirdik. Üretim 
atölyeleri bulunan ve dünyanın her yerine 
ürün gönderen bu işletmedeki basınçlı hava 
hatlarında kaçak ölçümlerini gerçekleştirdik. 
Mevcut kompresör ölçümlerini yaparak ve-
rimlilik raporlarını hazırladık. Isıtma ve 
soğutma sistemlerinde detaylı analizler 
gerçekleştirdik. Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası’nın vizyonuyla kurgulanan merke-
zimiz iş dünyasının verimlilik odaklı çalış-
malarına katkı sağlamaya devam edecek.” 
diye konuştu. (Bülten)

Türkiye’nin mobilite alanında hiz-
met veren küresel teknoloji markası 
Togg, dünyada türünün ilk örneği 
olan akıllı cihaza entegre dijital varlık 
cüzdanını, dünyanın en büyük Tüketici 
Elektroniği Fuarı CES 2023’te du-
yurdu. 

Togg açıklamasına göre, teknoloji-
deki en son yeniliklerin ve ilklerin bu-
luşma noktası olan CES’te yarından 
sonrasının mobilitesine ilişkin vizyo-
nunu sergileyen Togg, kullanıcıların 
mobilite deneyimini üst seviyeye taşı-
yacak teknoloji ürünlerinin duyurusunu 
da yaptı. Togg, dünyada türünün ilk 
örneği olan akıllı cihaza entegre dijital 
varlık cüzdanını, Avalanche üzerine 
geliştirdi. Bu cüzdan ile kullanıcılar ha-
reket halindeyken dijital varlıklarına 
erişme, bunları güvenli bir şekilde sak-
lama ve aktarma dahil sınırsız sayıda 
kullanım senaryosuna sahip olacak. 
Öte yandan Togg, kullanıcıların ben-
zersiz dijital varlıklara erişebilecekleri 
bir NFT pazaryeri oluşturduğunu açık-
ladı. Kullanıcılar, Togg NFT pazaryeri 
aracılığıyla akıllı cihazlarının ekranla-
rından NFT’leri görüntüleyebilecek ve 
kullanabilecek. Bu NFT’ler özel bir “Sa-
nat Modu” ile kullanıcının ekranında 
yer alabilecek. Bu özelliklere ek olarak, 
Togg’un blok zinciri üzerindeki tedarik 
zinciri projesi de kullanıcıların cihazların 
servis geçmişine, değişen parçalarına 
ve ulaşım geçmişine kolaylıkla erişme-
lerini sağlayacak. Bu sayede de kulla-
nıcılar cihazlarının bakım ve onarımı 
konusunda daha fazla şeffaflık ve kont-
rol sağlayacak. 

Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan 
Karakaş, Togg akıllı cihazlarını üçüncü 
yaşam alanı olarak tanımladıklarını be-
lirterek, şunları kaydetti: “Kullanıcıyı 
merkeze alarak, akıllı cihazımız ve dijital 
ürünlerimizin etrafında, herkes için 
açık ve erişilebilir bir ekosistem oluş-
turmak için çalışıyoruz. Birbirinden 
bağımsız ekosistemleri birbirine bağ-
lamak ve kesintisiz akıllı yaşam çö-
zümleri üretmek üzere blokzinciri tek-
nolojisi üzerindeki çalışmalarımızı, ül-
kemizin ve dünyanın en iyileriyle iş 
birliklerimizi sürdürüyoruz. Bu bağ-
lamda stratejik ortağımız Ava Labs’ın 
blok zinciri üzerine geliştirdiğimiz ürü-
nümüz dijital varlık cüzdanıyla, kulla-
nıcıların mobilite deneyimini başka bir 
noktaya taşımayı hedefliyoruz. Mobilite 
ekosisteminin bir sınırı yok, biz nereye 
kadar götürürsek oraya gidecek.” Ava 
Labs’ın Kurucusu ve CEO’su Emin Gün 
Sirer de, “Togg, geçen yıl blockchain 
girişimlerinin yeri olarak Avalanche’ı 
seçerek mükemmel bir öngörü gösterdi. 
Şimdi de akıllı mobiliteyi dönüştürme 
konusundaki cesur vizyonunu gerçek-
leştirme yolunda bir büyük adım daha 
attı.” ifadelerini kullandı. (AA)

Türkiye’nin, ticarette stratejik 
ortağı olan ABD’ye dış satımı tarihi 
zirveye yükseldi. 20 trilyon dolarlık 
ekonomiye sahip ABD’nin Türk 
ürünlerine talebi 2022’de artmaya 
devam etti. Türkiye, dünya markaları 
için cazibe merkezi olma özelliğini 
korurken, iki ülke arasında yatırım 
ve ticaretin artması Türkiye’nin ül-
keye dış satımında daha etkili so-
nuçlar almasını sağladı. Merkezleri 
ABD’de olan ve Türkiye’de faaliyet 
gösteren ABD şirketlerinin Türki-
ye’deki ticari faaliyetlerini daha kap-
samlı hale getirmesiyle ABD’nin 
Türk ürünlerine talebinde zirveler 
görüldü. AA muhabirinin Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerin-
den derlediği bilgilere göre, Türki-
ye’nin ABD’ye ihracatı, geçen yıl 14 
milyar 362 milyon dolar ile rekor 
seviyeye ulaştı. ABD’ye yapılan ih-
racat 2022’de önceki yıla göre yüzde 
11,8 artarken, ABD’nin Türkiye’nin 
dış satımındaki payı yüzde 5,6 oldu. 
Böylece ABD, geçen yıl Türkiye’nin 
en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke 
konumunda yer aldı. 

İHRACAT ARTIŞINDA DA  
İKİNCİ SIRADA 
ABD, Türkiye’nin ihracatını değer 

bazında en fazla artırdığı ikinci 
ülke olarak kayıtlara geçti. Türki-
ye’nin geçen yıl ihracatını değer 
bazında en fazla artırdığı ülkeler 2 

milyar 374 milyon dolarla Rusya 
Federasyonu, 1 milyar 520 milyon 
dolarla ABD, 1 milyar 479 milyon 
dolarla Irak, 1 milyar 466 milyon 
dolarla Romanya ve 1 milyar 218 
milyon dolarla Almanya oldu. Tür-
kiye, bu dönemde Rusya Federas-
yonu’na 7 milyar 652 milyon dolar, 
Irak’a 10 milyar 477 milyon dolar, 
Romanya’ya 6 milyar 317 milyon 
dolar ve Almanya’ya 18 milyar 910 
milyon dolar tutarında dış satım 
yaptı. Türkiye’nin ihracatının değer 
bazında en fazla azalış kaydettiği 
ülkeler ise 949 milyon 150 bin do-
larla Birleşik Krallık, 465 milyon 
552 bin dolarla Çin, 318 milyon 
16 bin dolarla Belçika, 205 milyon 
214 bin dolarla İspanya ve 198 mil-
yon 651 bin dolarla Singapur olarak 
belirlendi. Bu dönemde Birleşik 
Krallık’a 12 milyar 250 milyon dolar, 
Çin’e 2 milyar 879 milyon dolar, 
Belçika’ya 4 milyar 368 milyon 
dolar, İspanya’ya 9 milyar 36 milyon 
dolar ve Norveç’e 509 milyon 441 
bin dolar tutarında dış satım ya-
pıldı. 

ABD’DEN EN FAZLA KİMYA  
ÜRÜNLERİNE TALEP GELDİ 
ABD’ye geçen yıl en fazla ihracatı 

kimyevi maddeler ve mamulleri sek-
törü gerçekleştirdi. Kimyevi mad-
deler ve mamulleri sektörünün ül-
keye ihracatı 1 milyar 523 milyon 
dolar oldu. ABD’ye otomotiv endüs-
trisi 1 milyar 435 milyon dolarlık, 
çelik sektörü 1 milyar 220 milyon 
dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 
1 milyar 8 milyon dolarlık ve mü-
cevher sektörü 998 milyon 332 bin 
dolarlık dış satım yaptı. (AA)

Hindistan cevizi kabuğu üzerinde 
yetiştirilen özel doğal domatesler, Avrupa 
ülkeleri tarafından yoğun ilgi görüyor. 
12 ay boyunca üretilen domateslerden 
almak için aylar öncesinden sıraya girmek 
gerekiyor. 

Yenişehir’e bağlı Ayaz köyünde 90 
dönüm arazi içinde 41 dönüm kapalı 
alana kurulan serada Hindistan cevizi 
kabuğundan domates üretiliyor. Burada 
üretilen doğal domatesler Avrupa paza-
rının gözdesi oldu. Tesis Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf Arslan, “Cocopeat (Kokopit) 
üstüne Hindistan cevizi kabuğuna dikerek 
yaz kış domates üretimi yapıyoruz. Burada 
fideyi diktiğimiz zaman iki ay içinde 
mahsul alıyoruz. Bu mahsulü altı ay bo-
yunca topluyoruz. Toplanan domatesleri 
bütün Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. 
Hindistan cevizi kabuğunda ürettiğimiz 
domatesimiz şuanda yurt dışında bir 
marka haline geldi. 41 dönüm kapalı 
alanda ürettiğimiz tesislerimiz için 3 mil-
yon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik. 
Biz şimdilik pembe domates üretiyoruz. 
Fakat domates ve diğer ürünlerin hepsi 
üretilebilir. Pembe domates kalitesi lezzeti 
ve ömrü uzun olan bir çeşittir” diye ko-
nuştu. (İHA)

Togg’dan 
dünyada bir ilk!

Avrupa Yenişehir 
domatesi için  
sıra bekliyor

ABD’ye ihracatta  
rekor seviyeye ulaşıldı

BTSO EVM  
hizmet kalitesini 
Avrupa’ya taşıdı

Türkiye’nin ABD’ye 
ihracatı, geçen yıl 14 
milyar 362 milyon dolar ile 
rekor seviyeye ulaştı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
tarafından hayata geçirilen BTSO 
Enerji Verimliliği Merkezi (EVM) 
hizmet kalitesini Avrupa’ya 
taşıdı. Firmaların enerji 
verimliliği ve rekabetçi 
sürdürülebilirlik yetkinliklerini 
artırmalarına rehberlik eden 
merkez, İsviçre’de bir firmanın 
lojistik merkezinde Detaylı Enerji 
Etüt çalışması gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Milli Savunma Bakanlığı Arifiye 
Yerleşkesi BMC İşletmesi’nde düzenlenen 
“Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat 
Töreni”ndeki konuşmasında, teslimatı 
gerçekleşecek olan 6 adet yeni nesil Fır-
tına obüslerinin millette ve orduya hayırlı 
olmasını diledi. “Bu sayıyı önümüzdeki 
dönemde yeni teslimatlarla toplamda 
140’a kadar çıkaracağız” diyen Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Yeni nesil Fırtına obüs-
leri, şu an envanterde olan modellere 
kıyasla pek çok avantaja sahip. Yürütülen 
çalışmalar neticesinde obüslerimizin 
hem beka kabiliyeti hem de ateş gücü 
arttırılmıştır. Kazandırılan ilave yete-
nekler arasında yeni nesil atış kontrol, 
otomatik mühimmat yükleme, sürücü 
görüş, otomatik yangın söndürme, ik-
limlendirme, uzaktan kumandalı silah, 
yenileştirilmiş palet askı donanımı, yeni 
nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok 
kritik unsur bulunuyor. Fırtına obüsle-
rimizin gücüne güç katan tüm bu sis-
temlerle aynı zamanda dışa bağımlılığı-
mızı da azaltmış oluyoruz. Motor ve 
transmisyon konusunda bir süredir yü-
rüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini 
inşallah iki sene içerisinde tamamlaya-
cağız.” Erdoğan, Fırtına obüslerinde 
2025’ten itibaren BMC Power tarafından 
geliştirilen motor ve transmisyonun kul-
lanılacağını ifade ederek, böylece savunma 
ürünleri ihracatında zaman zaman kar-
şılarına çıkan lisans meselesini de kökten 
çözüme kavuşturacaklarını vurguladı. 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılığını 
ve hareket kabiliyetlerini ileri taşıyan 
bu projenin icrasında görev alanlara te-
şekkür eden Erdoğan, “Obüslerin ima-
latını yapan mühendislerimizi, teknis-
yenlerimizi ve işçilerimizi tebrik ediyor, 
başarılarından dolayı kendilerini kutlu-
yorum. Burada yakaladığımız ivmeyi Al-
tay tankı başta olmak üzere fabrikamızda 
yürütülen diğer stratejik projelere de 
teşmil ederek çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Mayıs ayında 2 adet yeni Altay 
tankımızı testlerini gerçekleştirmek üzere 
ordumuza ve güç grubunu yapacak fir-
maya teslim ediyoruz. Yeni Altayların 
testlerini tamamladıktan sonra inşallah 
2025 yılından itibaren proje ortakları-
mızla birlikte seri üretime başlıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, “Fırtına obüsleri 
ve Altay tanklarımıza ilave olarak Arifiye 
tesisimizde Altuğ 8x8 zırhlı personel ta-
şıyıcıların üretimi ve ihracatı, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin envanterindeki Leopard 

2A4 tanklarının modernizasyonu, 400 
beygirden 1500 beygire kadar farklı mo-
tor ve transmisyonların proje, araçlara 
entegre ve üretim çalışmaları da devam 
ediyor.” şeklinde konuştu. 

“SAVUNMA İHRACATIMIZ, GEÇEN  
SENE 4 MİLYAR 400 MİLYON  
DOLARLA REKOR KIRDI” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle de-

vam etti: “Bugünkü teslimat sonrasında 
işin aslını bildikleri halde ısrarla yalan 
söyleyenlerin milletimize olan özür borç-
larını ifa etmeleri gerektiğine inanıyo-
rum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2002’de 
savunma sanayii sektöründe sadece 56 
firma faaliyet gösterirken bugün bu sayı 
2 bini aştı.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Bundan 20 yıl önce sadece 248 
milyon dolar olan savunma ihracatımız, 
geçen sene 4 milyar 400 milyon dolarla 
rekor kırdı.” ifadelerini kullandı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Grup kürsülerini iftira kürsülerine çe-
virenleri doğrudan ülkemizin çıkarlarını 
ilgilendiren milli meselelerde yalan si-
yasetini terk etmeye davet ediyorum. 
Türkiye’nin savunma hamlelerinin geç-
mişte defalarca yaşandığı gibi türlü ayak 
oyunlarıyla engellenmesine asla müsaade 
etmeyeceğiz.”  Erdoğan, “Savunma sa-
nayiinde araştırma geliştirmeye ayrılan 
bütçenin yıllık 49 milyon dolardan, 1,5 
milyar dolara yükseldiği günlere kavuş-
tuk.” diye konuştu. (AA)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye’nin iklim değişikliği ve afetle 
mücadele konusundaki küresel müca-
deleye katkı sağlamak bakımından üze-
rine düşen sorumlulukları yerine getir-
diğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre’nin 
Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler 
(BM) ve Pakistan’ın ev sahipliğinde dü-
zenlenen “İklime Dayalı Pakistan” konulu 
uluslararası konferansa gönderdiği video 
mesajda, katılımcıları selamlarken, Pa-
kistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı 
Şahbaz Şerif ve BM Genel Sekreteri An-
tonio Guterres’e davetleri için teşekkür-
lerini iletti. Geçtiğimiz aylarda Pakistan’da 
yaşanan sel felaketleri nedeniyle ülke 
halkına geçmiş olsun temennisinde bu-
lunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakın-
larına sabır, yaralılara ise acil şifa diledi. 
Türkiye’nin tarih boyunca olduğu gibi 
bu zor gününde de Pakistan halkını 
yalnız bırakmadığını belirten Erdoğan, 
“15 uçak ve 13 trenle gönderdiğimiz 7 
bin 500 tondan fazla insani yardım mal-
zemesini ulaştırdık. İlaveten yerelden 
temin ettiğimiz ürünleri afetzedelerle 
paylaştık. Ayrıca, 1630 tondan fazla 
insani yardım taşıyan iki gemi gönderdik. 
İnşallah bu gemilerin de limanlara var-
masıyla Pakistanlı kardeşlerimizin sı-
kıntılarının bir nebze olsun hafifleyece-

ğine inanıyorum. Sel felaketlerinin hemen 
ardından İçişleri ve Çevre Bakanlarımız, 
TOKİ ve AFAD temsilcileriyle birlikte 
Pakistan’ı ziyaret etti. Heyetimiz afet 
bölgelerinde incelemelerde bulundu ve 
Pakistan makamlarından bilgi aldı. Gerek 
belirlenen ihtiyaçların giderilmesi, gerekse 
meselenin uluslararası kamuoyunun 
gündemine taşınması noktasında yoğun 
gayret sarf edildi.” dedi. Türkiye’nin yanı 
sıra diğer ülke ve kuruluşların da çaba-
larıyla Pakistan halkının yaralarını sar-
maya başladığını dile getiren Erdoğan, 
“Ancak iklim krizinin yıkıcı etkileri kar-
şısında daha fazla müşterek çalışmaya 
ihtiyaç olduğu aşikardır. İklim değişikliği 
ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın 
ortak meselesidir. Pakistan’da vuku bulan 
felaket, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini 
bir kez daha gözler önüne sermiştir. 
Bu ve benzeri felaketlerle müca-
deleyi bir strateji çerçevesinde 
dayanışma içerisinde yürütmek 
gerekiyor. Türkiye bu küresel 
mücadeleye katkı sağlamak ba-
kımından üzerine düşen so-
rumlulukları yerine getirmek-
tedir. Zarar gören afet bölgele-
rinin yanı sıra Pakis-
tan’ın afete uğ-
rama riski bu-
lunan tüm böl-
gelerinin ikli-

me dayanıklı şekilde yeniden inşa edilmesi 
yeni acılar yaşanmasının önüne geçe-
cektir.” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin Pakistan’daki afet-
zedelerin acil ihtiyaçlarının temini ile 
yeniden inşa sürecine gereken katkıyı 
sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. TOKİ 
yetkililerinin bu hususta Pakistan ma-
kamlarıyla temaslarını sürdürdüğünü 
vurgulayan Erdoğan, “AFAD ve sivil top-
lum kuruluşlarımız da insani yardımların 
ulaştırılması konusunda gereken her 
türlü hassasiyeti sergiliyor. Tarih boyunca 
nice zorluğun üstesinden gelen Pakistanlı 
kardeşlerimizin Allah’ın izniyle bu sıkıntılı 
dönemi de suhuletle atlatacağına inanı-
yorum. Türkiye olarak geçmişte olduğu 
gibi önümüzdeki dönemde de kardeş 
Pakistan halkının yanında olmaya devam 

edeceğiz. Rabb’im, Pakistanlı kar-
deşlerimizi her türlü afetten, 
musibetten muhafaza buyur-
sun.” diye konuştu. Cumhur-
başkanı Erdoğan, konferan-
sın, uluslararası toplumun 
Pakistan’a olan desteğine 

ivme kazandırmasını dilerken, 
programın gerçek-

leşmesine kat-
kı sağlayan-
lara teşekkür 
etti.  

(AA)

Şentop, Antalya’da bir otelde düzen-
lenen APA 13. Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşmada, Asamble’nin bir önceki genel 
kurul toplantısını 2019’da yine Antalya’da 
düzenlediklerini ve verimli istişarelerde 
bulunduklarını hatırlattı. Salgın nedeniyle 
o tarihten bu yana buluşamadıklarını be-
lirten Şentop, dün başlayan ve yarın da 
devam edecek “Değişen Uluslararası Di-
namiklerde Çok Taraflılığın Güçlendiril-
mesi” temalı toplantıların, hayırlara vesile 
olmasını, halkların ve ülkelerin yararına 
sonuçlanmasını diledi. Mustafa Şentop, 
son dört genel kurula ev sahipliği yap-
malarının, Türkiye olarak Asya kıtasına 
ve Asambleye verdikleri önemin göstergesi 
ve bu platform üzerinde yürütülen par-
lamenter diplomasiye atfettikleri önceliğin 
de nişanesi olduğunu vurguladı. Türki-
ye’nin, Asya’ya ve Asya’daki dostlarına 
muhabbetinin her mecrada artarak devam 
edeceğini dile getiren Şentop, “İlişkilerimizi 
geliştirme gayretimiz inşallah akamete 
uğramadan sürdürülecek.” ifadesini kul-
landı. Şentop, 2022’nin, dünyanın beşeri 
tarihi açısından önemli bir dönüm noktası 

olduğuna işaret etti. Yapılan hesaplamalara 
göre 15 Kasım 2022’de tarihte ilk defa 
dünya nüfusunun 8 milyara ulaştığına 
dikkati çeken Şentop, “1950-2020 yılları 
arasında, üç katına ulaşan dünya nüfu-
sunun günümüzde yüzde 60’lık kısmı da 
burada buluşmamıza vesile olan Asya kı-
tasında yaşamaktadır. En kalabalık on 
ülkenin beşi Asya ülkesidir. Coğrafya-
mızda, Anadolu’muzda artan nüfus, ge-
lişimi ve hareketi simgeler, bolluk ve be-
reket getirir. Diğer yandan, bu nüfus ar-
tışının getirdiği ve getireceği fırsatlar ve 
bereket kadar zorluklara yol açtığının 
farkında olmamız ve zorlukları aşacak 
tedbirler geliştirmemiz gerekiyor.” diye 
konuştu. Şentop, ekonomik krizler, sa-
vaşlar, salgınlar, kuraklık, göç hareketleri, 
başta Batı dünyası olmak üzere tüm dün-
yada yükselen ırkçılık ve yabancı düş-
manlığı, hibrit tehditler, uluslararası şir-
ketlerin ulusal mevzuatların arkasından 
dolanma girişimleri, keyfi yaptırımlar, 
küresel güç savaşları ve denge arayışları 
gibi birçok eski ve yeni nesil meseleyle 
karşı karşıya olduklarını söyledi. 

“BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE  
AYNI KARARLILIKLA  
MÜCADELE EDİYORUZ” 
Birbirlerinin hem sonucu hem de ne-

deni olan grift sorunlarla ve değişen di-
namiklerle baş etmek zorunda olduklarını 
bildiren Şentop, şunları kaydetti: “Aksi 
takdirde vatandaşlarımızın huzuru, ül-
kelerimizin istikrarı tehdit altında kala-
caktır. Bölgesel ve küresel düzeyde karşı 
karşıya olduğumuz melanetlerde terör 
maalesef her zaman başta gelen gündem 

maddelerinden birini teşkil ediyor. Terörle 
etkin mücadelede ilkeli ve kararlı bir 
duruş sergilemek zorundayız. Tabiatıyla 
terörizmle mücadelede hedeflediğimiz 
sonuçlara ulaşmak için uluslararası işbirliği 
elzemdir. Bu doğrultuda ülkemiz, bölgesel 
ve uluslararası düzeyde üzerine düşeni 
yerine getirmekte, temel insan hakları 
ve demokratik değerlerden ödün ver-
meksizin, PKK/PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ 
başta olmak üzere, bütün terör örgütleriyle 
aynı kararlılıkla mücadele etmektedir.” 
Şentop, bu vesileyle İstanbul Taksim’deki 
terör örgütü PKK/PYD’nin hain saldırısı 
sonrasında taziyelerini ileten dostlara bir 
kez daha teşekkür ettiğini dile getirdi. 

“GÖÇE NEDEN OLAN SORUNLAR  
KAYNAĞINDA ÇÖZÜLMELİ” 
Terör, çatışma, savaş, şiddet, insan 

hakları ihlalleri ve zulüm nedeniyle 
yerlerinden edilenlerin sa-
yısının dünya genelinde 
100 milyonu geçtiğini kay-
deden Şentop, “Yeni kit-
lesel göç riskleri ülkeleri-
mizin güvenlik ve istikra-
rını tehdit etmeyi sür-
d ü r ü y o r . 
2014’ten bu 
yana en 
fazla sı-
ğınma-
cı nü-
f u -

suna ev sahipliği yapan ülke olarak bu 
yükün uluslararası toplum tarafından 
maalesef hakkaniyete uygun şekilde pay-
laşılmadığını görüyoruz. Suriye’deki 
ihtilaf nedeniyle ülkeden kaçan milyon-
larca Suriyelinin, sığınmacı olarak 11 
yılını doldurmuş olması maalesef bu du-
rumun açık bir göstergesini teşkil ediyor.” 
değerlendirmesinde bulundu. TBMM 
Başkanı Şentop, göçe neden olan so-
runların kaynağında çözülmesinin öne-
minin, insani koşulların kritik bir hal 
aldığı Afganistan’da net şekilde görül-
düğünü belirtti. 

“AFGANİSTAN’DA BEKLENEN  
GELİŞMELERİ GÖREMİYORUZ” 
Başta düzensiz göç, terörizm ve uyuş-

turucu kaçakçılığı olmak üzere Afganis-
tan’daki istikrarsızlıktan beslenen so-
runların yaşandığına değinen Şentop, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Afganistan’da 

kalıcı barış ve istikrarın tesisi ancak 
Afgan halkının her bireyinin insan onu-
runa yakışır bir yaşama kavuşması ve 
etnik, siyasi tüm kesimlerin dahil 
olacağı kapsayıcı bir siyasi sistemin 
kurulmasıyla mümkün. Gelinen aşa-

mada maalesef Afganistan’da 
özlenen ve beklenen ge-
lişmeleri göremiyoruz. 

Son olarak kadınları 
sosyal ve iş hayatın-
dan tamamen dışla-

mayı hedefleyen uy-
gulamalara yeni-
leri eklenmiş, keza 

kız çocuklarının 
eğitimine yeni 

kısıtlamalar getirilmiştir. Bu kararların 
geri alınması yönünde başta İslam dünyası 
olmak üzere tüm uluslararası camiadan 
ortak bir ses yükselmektedir.” Şentop, 
Afgan halkının bir an önce hak ettiği 
onurlu ve ümit dolu bir yaşama kavuş-
masını arzu ettiklerini anlattı. Türkiye’nin 
kardeş Afgan halkına başta insani yar-
dımlar olmak üzere her alanda desteğini 
sürdüreceğini vurgulayan Şentop, “Böl-
gede diğer bir sorun Myanmar’daki insani 
krizin etkilerinin artarak devam etmesi. 
Bu ülkenin güvenlik güçlerinin Rohingya 
Müslümanlarına yönelik orantısız ve sis-
tematik şiddet eylemleri neticesinde 1 
milyondan fazla insan yurtlarını terk 
etti. Rohingya Müslümanlarına karşı ya-
pılanların, sistematik bir şekilde işlenen 
soykırım suçu olduğu kanaatindeyiz. Ka-
lıcı bir çözüm gerektiren bu konuya ulus-
lararası toplumun daha fazla ilgi göster-
mesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi. 

FİLİSTİN-İSRAİL İHTİLAFI 
Filistin meselesinin tüm çözümsüz-

lüğüyle devam ettiğini söyleyen Şentop, 
Filistin-İsrail ihtilafının, 1967 sınırlarında 
başkenti Doğu Kudüs olan egemen, ba-
ğımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Fi-
listin Devleti’nin kurulmasıyla sonuçla-
nacak şekilde çözüme kavuşturulmasını 
arzu ettiklerini bildirdi. Şentop, Orta 
Doğu’da kalıcı barış ve istikrarın tesis 
edilebilmesi için Filistin-İsrail meselesinin, 
uluslararası hukuk ve BM kararları çer-
çevesinde adil ve kapsamlı çözüme ka-
vuşturulmasının zorunlu olduğunu her 
vesileyle vurgulamaya devam edeceklerini 
sözlerine ekledi. (AA)

Erdoğan: “Fırtına obüs 
sayısını 140’a çıkaracağız”

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 

Fırtına obüslerinin 
sayısını önümüzdeki 

dönemde yeni 
teslimatlarla toplamda 

140’a kadar 
çıkaracaklarını açıkladı.

“İklim değişikliği insanlığın ortak meselesidir”

“Terörle mücadelede uluslararası işbirliği elzem”
TBMM ve Asya Parlamenter 
Asamblesi (APA) Başkanı 
Mustafa Şentop, “Terörle etkin 
mücadelede ilkeli ve kararlı bir 
duruş sergilemek zorundayız. 
Terörizmle mücadelede 
hedeflediğimiz sonuçlara 
ulaşmak için uluslararası 
işbirliği elzemdir.” dedi.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 
beraberinde Genelkurmay Başkanı Or-
general Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment 
Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı 
Orgeneral Atilla Gülan ile Donanma Ko-
mutanlığını ziyaret etti. İnceleme ve de-
netlemeleri sırasında “sessiz ve derinden” 
parolasıyla görev yapan Denizaltı Filosu 
Komutanlığı’na da giden Akar, Yeni Tip 
Denizaltı Projesi kapsamında yapımı de-
vam eden “Reis” sınıfı denizaltılardan 
Piri Reis’te incelemelerde bulundu. Akar, 
3 Ocak itibarıyla deniz kabul testlerine 
başlayan Piri Reis’in üst güvertesine ge-
lişinde denizcilik geleneklerine uygun 
olarak “silistre” adı verilen denizci düdüğü 
çalınarak karşılandı. Personeli selamla-
masının ardından denizaltıya inen Bakan 
Akar, denizaltı komutanından devam 
eden deniz kabul testleri ve faaliyetlere 
ilişkin bilgi aldı, denizaltı personeli ile 
bir araya geldi. Yeni denizaltının hayırlı 
olması temennisinde bulunan Akar, 
“Önümüzdeki dönemde önemli, kapsamlı 
görevler sizleri bekliyor. Ege’de, Doğu 
Akdeniz’de, Kıbrıs’ta hak ve menfaatle-
rimizi koruma ve kollama konusunda 
geri adım atmamız söz konusu olamaz. 
Haklarımızı çiğnetmedik, çiğnetmeye-
ceğiz.” diye konuştu. Bakan Akar bera-
berindeki TSK komuta kademesi ile daha 
sonra Deniz Harp Merkezi Komutanlı-
ğı’na geçerek bahriyelilerle bir araya 
geldi. Bugüne kadarki başarılı çalışma-
larından dolayı personeli tebrik eden 
Akar, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelere 
dikkati çekerek, kritik bir dönemden ge-
çildiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uluslararası 
alanda özne haline gelen Türkiye’nin 
ilgi ve etki alanının genişlediğine vurgu 
yapan Akar, bu kapsamda Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin sorumluluklarının da art-
tığını belirtti.  

“BEKLİYORUZ, GELMİYORLAR” 

85 milyon vatandaşın güvenliği ve 
savunması için yapılması gereken ne 
varsa bugüne kadar yaptıklarını, bundan 
sonra da yapmaya devam edeceklerini 
bildiren Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yo-
ğun operasyon ve tatbikatlarını yaptığını 
dile getirdi. Bakan Akar, “Bu çerçevede 
kahraman ve fedakar Mehmetçik, ege-
menlik ve bağımsızlığımız için ‘hudut 
namustur’ anlayışıyla hudutlarımızın 

güvenliğini sağlamakta, terörü kayna-
ğında yok etme stratejisi ile yurt içinde 
ve sınır ötesinde başta PKK/PYD-YPG, 
DEAŞ ve FETÖ olmak üzere terör ör-
gütlerine karşı mücadele etmekte, de-
nizlerimizde ve semalarımızdaki hak 
ve menfaatlerimizi kararlılıkla koru-
maktadır.” dedi. Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki sorunlara da değinerek, so-
runların çözümü ve gerginliğin gideril-
mesi için barışçıl yol ve yöntemlerin, 
diyalogun önemine vurgu yaptı. Yuna-
nistan’ın, “yeni Osmanlıcılık”, “reviz-
yonizm”, “yayılmacılık” gibi kavramlarla 
Türkiye’ye yönelik suçlama girişimlerine 
tepki gösteren Akar, “Özellikle Batı’da 
siyasi karar vericilerin kafasını karıştı-
racak şekilde bu kavramları kullanarak 

Türkiye’yi töhmet altında bırakmaya 
çalışıyorlar. Biz diyoruz ki, bir tarafta 
istişari, diğer tarafta güven ve güven 
artırıcı önlemler çerçevesindeki görüş-
meler, bunlarla birlikte ayrıştırma usul-
lerine yönelik görüşmeler var. Buyurun 
gelin, bekliyoruz. Gelmiyorlar. Bununla 
birlikte yalan yanlış, aslı astarı olmayan 
iddialarla bize her türlü iftirada bulu-
nuyorlar.” diye konuştu.  Yunanistan’ın, 
1919’da bazı ülkelerin teşvik ve tahrikiyle 
Anadolu’ya yönelik işgal girişiminin, 
Milli Mücadele ile akamete uğratıldığını 
hatırlatan Akar, şunları kaydetti: “Biz 
de onlara ‘Tarihten ders alın, başınızı 
belaya sokmayın, yeni maceralara gir-
meyin, başka ülkelerin hak ve menfaati 
için kendi halkınızın hak ve menfaat-
lerini heder etmeyin’ diyoruz. Biz Yu-

nanistan’ın tahriklerine kapılmadan 
hiçbir oldubittiye izin vermeyecek, hak-
kımızı çiğnetmeyeceğiz. Bu konuda 
azimli ve kararlıyız.” 

“GÜÇLÜ TÜRKİYE,  
GÜÇLÜ NATO, GÜÇLÜ İTTİFAK” 
Milli Savunma Bakanı Akar, “Yuna-

nistan’ın Girit’te 6 mil olan kara sularını 
12 mile çıkarma kararı almaya hazır-
landığına” yönelik iddialara da değinerek, 
“6 milden fazlasını kabul etmeyiz.” dedi. 
“Türkiye’nin Yunanistan’a yönelik tehdit 
olduğuna” dair bazı Yunan yetkililerin 
söylemlerini de eleştiren Akar, “Biz Tür-
kiye olarak kimseyi tehdit etmedik. Yu-
nanistan’ı hiç etmedik. Türkiye güçlü, 
güvenilir, etkin bir müttefik. Güçlü Tür-
kiye, güçlü TSK, güçlü NATO, güçlü itti-
fak. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz.” 
şeklinde konuştu. Türkiye’nin Kıbrıs’ta 
garantör ülkeler arasında yer aldığını 
belirten Akar, “KKTC kuruldu, mesele 
onun tanınması meselesi. Bu konuda 
çalışmalarımız sürüyor. Yunanistan’a di-
yoruz ki yanlış hesap yapmayın, yanlış 
yollara girmeyin ve tarihten ders alın. 
Güvendiğiniz dağlara karlar yağmadan 
aklınızı başınıza alın. Yanlış hesap An-
kara’dan döner.” ifadelerini kullandı. 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk 
Deniz Kuvvetlerinin dünyada saygın bir 
yeri bulunduğunu vurgulayarak, şöyle 
konuştu: “Bir taraftan Deniz Kuvvetle-
rimizin kahraman mensuplarının bilgi-
sini, tecrübesini takviye ederken diğer 
taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
liderliği ve desteğiyle en ileri teknolojiye 
sahip gemiler, ileri teknoloji ürünü araç, 
gereç, silah, malzeme ve mühimmat ile 
Deniz Kuvvetlerimizi teçhiz etmeye, do-
natmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah 
bundan sonra da çok daha ileri düzeyde 
bir Deniz Kuvvetleri ile ülkemizin, 85 
milyon vatandaşımızın hakkını, huku-
kunu denizlerimizde korumaya devam 
edeceğiz.” (AA)

“Haklarımızdan geri adım  
atmamız söz konusu olamaz”

Milli Savunma Bakanı 
Akar, “Ege’de, Doğu 
Akdeniz’de, Kıbrıs’ta 

hak ve menfaatlerimizi 
koruma ve kollama 

konusunda geri adım 
atmamız söz konusu 
olamaz. Haklarımızı 

çiğnetmedik, 
çiğnetmeyeceğiz.” dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığın-
ca, HDP’nin temelli kapatılması talebiyle 
açılan davada süreç işliyor. Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 
Anayasa Mahkemesi heyetine yarın 
saat 10.00’da sözlü açıklamalarda bu-
lunacak. Ceza yargılaması davası pro-
sedürü işlenen süreçte, Başsavcı Şahin’in 
sözlü açıklamasının ardından belirle-
necek günde HDP yetkilileri sözlü sa-
vunmasını yapacak. 

HDP’NİN HAZİNE YARDIMI  
HESABINA TEDBİREN  
BLOKE KONULDU 
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 

HDP’ye ödenen devlet yardımının bu-
lunduğu banka hesabına, ödenen veya 
ödenecek devlet yardımı yönünden 
tedbiren bloke konulmasını kararlaş-
tırmış, davalı partiye bu yöndeki sa-
vunması için 30 gün süre vermişti. 

İLK DAVA 17 MART  
2021’DE AÇILDI 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 

17 Mart 2021’de, HDP’nin kapatılması 
istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava 
açtı. İddianame, eksiklikler nedeniyle 
31 Mart 2021’de Anayasa 
Mahkemesince oy bir-
liğiyle reddedildi. Baş-
savcılık, 7 Haziran 
2021’de tekrar dava 
açtı. Anayasa Mahke-
mesi de 21 Haziran 
2021’de yeni iddiana-
meyi oy birliğiyle kabul 
etti. HDP’nin ön savun-
masını mahkemeye sun-
masının ardından 
Yargıtay Cum-
huriyet Baş-
savcılığı, 29 

Kasım 2021’de esas hakkındaki görü-
şünü mahkemeye gönderdi. Verilen ek 
sürelerin ardından HDP, esasa ilişkin 
savunmasını 19 Nisan 2022’de Anayasa 
Mahkemesine sundu. 

BUNDAN SONRA SÜREÇ 
NASIL İŞLEYECEK? 

HDP yetkililerinin, sözlü savunma 
yapmasının ve partinin Hazine yardı-
mına bloke konulmasına ilişkin savun-
masını da vermesinin ardından davaya 
ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak ra-
portör, esas hakkındaki raporunu ha-
zırlayacak. Raporun, Yüksek Mahkeme 
üyelerine dağıtılmasının ardından Baş-
kan Zühtü Arslan toplantı için bir gün 
belirleyecek, üyeler belirlenen günde 
bir araya gelerek kapatma istemini 
esastan görüşmeye başlayacak. 

15 ÜYENİN 10’UNUN  
OY ÇOKLUĞUYLA KARAR  
VERİLEBİLECEK 
HDP hakkındaki kapatma davasını 

15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi 
heyeti karara bağlayacak. Anayasa’nın 
69. maddesinde sayılan hallerden ötürü 
partinin kapatılmasına veya dava ko-
nusu fiillerin ağırlığına göre devlet yar-
dımından kısmen ya da tamamen yok-
sun bırakılmasına, toplantıya katılan 
üyelerin 3’te 2 oy çokluğuyla, yani 15 
üyenin 10’unun oyuyla karar verilebi-
lecek. Siyasi parti kapatma davası so-
nucunda verilen karar, Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcısı ile HDP’ye tebliğ 
edilecek ve Resmi Gazete’de yayımla-
nacak. Anayasa Mahkemesinin, siyasi 

yasak istenen partililerin beyan ve 
eylemleriyle partinin kapatılma-

sına neden olduğunu belirle-
mesi halinde bu kişiler, kesin 
kararın Resmi Gazete’de ge-
rekçeli olarak yayımlanma-
sından başlayarak 5 yıl süreyle 
bir başka partinin kurucusu, 

üyesi, yöneticisi ve deneti-
cisi olama-

y a c a k . 
(AA)

Şahin, AYM’ye HDP için 
sözlü açıklama yapacak
Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı Bekir Şahin, 
Halkların Demokratik 
Partisinin (HDP) kapatılması 
istemiyle açtığı davada, 
Anayasa Mahkemesi heyetine 
yarın sözlü açıklama yapacak.

Uzman Eller’e 
hibe desteği 
250 bin liraya 
çıkarılacak

Bakanlıkta medya kuruluşlarının Ankara tem-
silcileriyle bir araya gelen Kirişci, Bakanlığın 2022 
yılı faaliyetleri ve 2023 yılı hedeflerine ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu. Dünyanın 2 yıl boyunca 
insanlığı derinden etkileyen Kovid-19 salgını ve 
Rusya-Ukrayna Savaşı gibi birçok krizle aynı anda 
karşı karşıya kaldığını anlatan Bakan Kirişci, salgın 
sürecinde gıda ürünlerinin tedarikinde yaşanan kü-
resel sorunların savaşla yeni bir sürece evrildiğini 
dile getirdi. Kirişci, tahıl tedariki açısından en önemli 
konumda bulunan iki ülkenin sevkiyat kanallarındaki 
aksamanın tahılın yanı sıra, ayçiçeği ve gübre gibi 
ürünlerin arzını da güçleştirdiğini belirterek, şöyle 
konuştu: “Türkiye’nin tarafsız tutumu ve Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın çözüm arayışında gösterdiği 
liderlik vizyonu, krizin aşılmasında kilit rol oynadı. 
8 Ocak itibarıyla tahıl koridorundan 633 gemiyle 
16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı. Bu 
tahılın, yüzde 53,6’sı Avrupa ülkelerine, yüzde 28,2’si 
Asya ülkelerine, yüzde 12,2’si Afrika ülkelerine, 
yüzde 6,1’i Orta Doğu ülkelerine ulaşmıştır. BM’nin 
en az gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alan ülkelere 
giden buğday ve ayçiçek yağı 915 bin 699 ton 
oransal olarak da yüzde 5,4 olarak gerçekleşmiştir. 
Bu koridor, sadece uluslararası hububat ve gübre 
piyasalarını istikrara kavuşturmakla kalmadı, Tür-
kiye’nin diplomatik bir başarısı olarak da tarihe 
geçti.” Tarımın stratejik bir sektör ve gıdanın bir 
milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Kirişci, 
bu doğrultuda, yeni tarım vizyonuyla “Sen Üret 
Yeter” sloganıyla 2022 yılında çiftçilere 40,4 milyar 
lira tarımsal desteklemede bulunduklarını bildirdi. 
Kirişci, bitkisel üretimi 2021 yılına göre yüzde 9,1 
artırarak 118,4 milyon tondan 128,6 milyon tona 
çıkardıklarını ve bu rakamla tüm zamanların üretim 
rekorunu kırdıklarını ifade etti. 

“2022’Yİ 30 MİLYAR DOLAR CİVARINDA  
TARIM İHRACATIYLA KAPATACAĞIZ” 
Bakan Kirişci, Türkiye’nin tarımda net ihracatçı 

ülke olma kimliğini 2022’de de sürdürdüğünü, kasım 
sonu itibarıyla tarım sektörünün 26,8 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirdiğini belirterek “Aralık ayı ra-
kamlarının netleşmesiyle 2022 yılını, 30 milyar 
dolar civarındaki tarım ihracatıyla kapatmış olacağız. 
Ayrıca, su ürünleri ihracatımızı 1,5 milyar dolara 
taşıyarak bu alanda yeni bir rekor kıracağız.” dedi. 
Kirişci, bu yıl martta 1 milyon 152 bin çiftçiye 
ödenmesi gereken 8,6 milyar lira mazot ve gübre 
desteğini, 2022 Kasım itibarıyla kullandırmaya baş-
ladıklarının altını çizerek, bundan sonra mazot ve 
gübre desteklemelerinin, her yıl, çiftçinin desteğe 
en çok ihtiyaç duyduğu ekim döneminde ayni olarak 
kullandırılacağını aktardı. Ziraat Bankası ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin verdiği 100 bin lira tutarındaki 
faizsiz kredi miktarını 200 bin liraya çıkardıklarını 
da söyleyen Kirişci, bunun 100 bin liralık kısmının 
da mazot ve gübre alımında ayni olarak kullanılabi-
leceğini belirtti. Kirişci, çiftçilere IPARD projeleri 
kapsamında 2022’de 1,8 milyar lira hibe verdiklerine 
dikkati çekerek, ayrıca, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını 
Destekleme Projesi ve Tarıma Dayalı Ekonomik Ya-
tırımların Desteklenmesi Programı ile 966 milyon 
lira hibe sağladıklarını bildirdi. Uzman Eller Projesi 
ile 101 milyon lira hibe desteği sağladıklarını, 
TARSİM kapsamında 276,3 milyar lira tarımsal 
varlığı sigortalayarak güvence altına aldıklarını kay-
deden Kirişci, üreticilere ve yetiştiricilere 3,6 milyar 
lira hasar tazminatı ödediklerini ifade etti. 

“TÜRKŞEKER VE ÇAYKUR 2022 YILINI  
OPERASYONEL KARLA KAPATTI” 
Vahit Kirişci, regülasyon kuruluşlarının 2022’de 

daha fazla görev üstlendiğine dikkati çekerek, “İki 
güzide kurumumuz, TÜRKŞEKER ve ÇAYKUR, 
hem piyasa fiyatlarındaki dalgalanmayı engelledi, 
zamanında, yerinde ve dozunda müdahalelerle 
bunu gerçekleştirdi hem de doğru politikalarımız 
sayesinde 2022 yılını operasyonel olarak karla ka-
pattılar. Bunlar zarar eden kuruluşlardı. Bu da bir 
ilk olarak kayıtlara geçti. Bu gurur tablosunu da 
ilerleyen günlerde bilançoların açıklanmasıyla gö-
receğiz.” değerlendirmesini yaptı. Kirişci, kayıtlı 
çiftçi sayısının geçen yılki 2 milyon 176 bin 551’in 
üzerine çıkarak, şu an itibarıyla 2 milyon 190 bine 
ulaştığını duyurdu. 

HİBE DESTEĞİ 250 BİN LİRAYA  
YÜKSELTİLECEK 
Kirişci, mevcut tarım sigortacılığını, üreticilere 

gelir koruma garantisi sağlanması da dahil olmak 
üzere genişleteceklerini belirterek, Konya’nın üç 
ilçesinde uygulanmaya başlanan Gelir Koruma 
Sigortası’nın gelecek üretim sezonundan itibaren 
ülke genelinde yaygınlaştırılacağını bildirdi. Genç 
ve kadın çiftçilere prim indirimi uygulayarak 
TARSİM’den daha çok faydalandıracaklarını ifade 
eden Kirişci, köy yaşam merkezleri ile gençlerin 
ve kadınların kırsalda refahını sağlayacak projelerin 
hizmete sunulmasının öncelikleri arasında yer 
aldığını vurguladı. Kırsala dönüş için yatırımlara 
devam edeceklerini belirten Kirişci, köy yaşam 
merkezleri sayısının 2 bin 200’e ulaştığını ve bu 
sayıyı daha da artıracaklarını bildirdi. Kirişci, 
gençlere kırsalda üretim yapmaları için birçok 
başlıkta hibe ve destek verdiklerini belirterek, 
“Burada ilk defa paylaşıyorum. Sayın Cumhur-
başkanı’mızın da uygun bulması halinde haliha-
zırda genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller 
Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin 
liradan 250 bin liraya çıkaracağımızı duyurmak 
istiyorum.” dedi. 42 ille sınırlı olan IPARD proje-
lerini 81 kente yaygınlaştıracaklarını belirten Ki-
rişci, şu değerlendirmede bulundu: “Ülkemizde 
muhalefet ne yazık ki hep yapmaya değil yıkmaya 
odaklı olduğu için bizim bu projelerimizi anla-
maktan çok uzak bir tavır sergiliyorlar. Biz ‘genç-
lerimizi kırsala çekelim, onları eğitim gördükleri 
tarım, su ürünleri, veterinerlik ve ormancılık 
alanlarında kendi iş yerlerinde istihdam edelim’ 
deyince, anlamadan dinlemeden karşı çıkıyorlar. 
‘Çocuklarımızı çoban mı yapmak istiyorsunuz?’ 
diye kutsal bir mesleğe adeta hakaret ediliyor, 
bu da bizi çok üzüyor. Gençlerimizi tarımsal üre-
time çekemezsek gelecekte kim üretim yapacak, 
100 milyonu aşacak nüfusumuzu kim doyuracak? 
Sayısı 100 milyonu bulacak turist için dışarıdan 
yemek siparişinde mi bulunacağız?” Kirişci, küçük 
aile işletmeciliğine desteği artırarak sürdürecek-
lerini, üretim yapılmayan arazileri üretime ka-
zandıracaklarını, boş kalan topraklara Bakanlık 
olarak müdahil olacaklarını ve üretim yapmak 
isteyenlere kiralayacaklarını belirtti. Bakan Kirişci, 
“Mülkiyet hukuku başta olmak üzere birçok ko-
nuda değişiklik gerektirdiği için bu vizyon proje-
mizin çerçevesi ve kapsamı milletvekillerimizin 
takdirleriyle, kanun değişikliğiyle şekillenecektir.” 
ifadelerini kullandı.  

(AA)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit 
Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın uygun bulması 
halinde genç çiftçilere “Uzman 
Eller Projesi” ile verilen hibe 
desteğini 100 bin liradan 250 bin 
liraya çıkaracaklarını bildirdi.
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Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2689

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

Karacabey Belediye Başkanı Ali Öz-
kan, “Türkiye’nin yeni yüzyılı Karaca-
bey’in de yüzyıllık icraatlarıyla bütün 
oluyor” dedi. Özkan, “Türkiye yüzyılına 
girdiğimiz şu dönem, aynı zamanda Ka-
racabey’e hizmet edecek 100 yıllık icra-
atların da tamamlandığı yıl olacak” dedi. 

YÜZYILLIK ÇALIŞMALAR  
BİR DÖNEME SIĞDI 
Karacabey Belediye Başkanı Ali Öz-

kan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın dile getirdiği  ‘Türkiye Yüzyılı’ 
vizyonunun Karacabey içinde önemine 
vurgu yaptı. Özkan,“Türkiye Yüzyılına 
yakışır hizmetler, yüz yıllık çalışmalarla 
ilçemizde taçlanıyor” dedi. Özkan, Ka-
racabey’in AK Parti döneminde aldığı 
hizmetlerin asırlık olduğuna her fırsatta 
vurgu yaptıklarını belirterek,“Türkiye 
Yüzyılına Karacabey’de yüzyılı ele alan 
yatırımlarla giriyor olmanın gururunu 
yaşıyoruz. İlçemizde aynı anda iki büyük 
baraj inşaatı faaliyete geçiyor. Bunlar, 
yıllardır Karacabey’in beklenen projele-
riydi; yapımı bize nasip oldu, hayırlısıyla 
tamamlanması da inşallah bizlere nasip 
olacak. Barajlarımızın yanında İstanbul 
– İzmir otoyol projesi ile Karacabey bağ-
lantıları, bu projenin en önemli ayakla-
rından biri olma özelliğini ilçemize sağ-
ladı. Bir yandan Türkiye’nin en büyük 
yatırımı TEKNOSAB, Karacabey’imiz 
için başlı başına bir değer haline geldi. 
Hem üretim hem istihdam konusunda 

sadece şehrimiz veya bölgemiz için değil 
ülkemizin geleceği için çok önemli. Ba-
kıyorsunuz şimdi hızlı tren projesi ile 
Karacabey’imiz yeniden gündemde. Hem 
yük hem yolcu taşımanoktasında iki 
farklı istasyonla Karacabey, tren yolları 
üzerinde de önemli bir nokta haline ge-
liyor” dedi. 

ALTYAPI SORUNLARI 1 ASIR  
BOYUNCA RAFA KALKIYOR 
Özkan, gerçekleşen bu yatırımlar ara-

sında ulusal öneme sahip olanlar oldu-
ğunu da belirterek,“Bu saydığımız baş-
lıkların yanı sıra ‘güzellikler şehri’ Kara-
cabey’imizde son yıllarda havai elektrik 
hatlarının yer altına alınması, internet 
hızlarını artıracak altyapı çalışmalarının 
Telekom tarafından yapılması; kanali-
zasyon, yağmur suyu ve içme suyu hat-
larının yenilenmesi ile Karacabey’in alt-
yapıdan kaynaklı sorunlarını en az 1 
asır boyunca rafa kaldırıyoruz. Bu çalış-
malar oldukça zahmetli ama günü değil 
yarınları kurtarmak için yapılan yatı-
rımlar” diye konuştu. 

SPOR VE KÜLTÜREL  
FAALİYETLERDE DE  
DEVRİM YAPILDI 

Başkan Özkan, sosyal ve kültürel an-

lamda da devrim niteliğinde çalışmalarla 
yeni yüzyıla girdiklerini belirterek,“Sosyal 
ve kültürel anlamda belediyecilikte çok 
güzel projelere imza attık. Kültürel faa-
liyetlerimizde sanattan tarihe birçok 
alanda sadece eğlence üzerine değil eği-
tim, bilim, sanat gibi konuların da alt-
yapısını oluşturduk. İlçemizin değerle-
rinin ulusal hatta uluslararası arenada 
yer almasını ciddi anlamda başardık. 
Geçmişte sadece tarım ile alınan bir şe-
hirden, Karacabey’imizi artık turizmle 
de anılan bir şehir haline getirdik. Sporda 
yüzlerle ifade edilen lisanslı sporcu sa-
yısını on binlere ulaştırdık. Bunu, yap-
tığımız büyük spor tesisi yatırımlarıyla 
da taçlandırdık. İlçemizde şu anda farklı 
branşlarda onlarca resmi müsabakaya 
ev sahipliği yapabiliyorken, toplam 22 
branşta spor eğitimi verecek tesisimiz 
mevcut”ifadelerini kullandı. 

VATANDAŞLARIN  
HER AN YANINDA 
Sosyal belediyecilik anlamında da 

çok özenli çalıştıklarını belirten Başkan 
Ali Özkan,“Sosyal Yardım İşleri Müdür-
lüğümüz ile birlikte hayata geçirdiğimiz 
Aşevi, bugün hayırseverlerin yanı sıra 
kurum ve kuruluşlarla olan işbirliği ne-
ticesinde ilçede on binlerce vatandaşımıza 

çeşitli hizmet ve imkânlar sunuyor. Bir 
yandan bin 500 kişilik günlük sıcak ye-
meği merkez ve kırsaldaki tüm mahal-
lerimize ulaştırırken, bir yandan da hasta 
yatağı, taşıma lifti, hasta nakilleri, evde 
bakım ve temizlik gibi çeşitli alanlarda 
vatandaşlarımızın yanında oluyoruz” 
diye konuştu. 

HER ALANDA ÖNEMLİ ATILIMLAR 
‘Tarım ve hayvancılığın başkenti’ ko-

numundaki Karacabey’in yıllardır anıldığı 
belli başlı tarım ürünlerine alternatifler 
için de yoğun mesai yaptıklarını ve bu-
nunla ilgili çalışmalara katkı sağladıklarını 
belirten Özkan,“Artık ilçemiz sadece 
sebze meyve değil, aromatik bitkiler 
üzerine de yoğun çalışmalara yapılıyor. 
Defne kurutma tesislerinin yanı sıra 
çeşitli tarım ürünlerine de yönelim var. 
Bizler de bu tarz çalışmaları destekliyor 
ve üretimlerine katkı koymaya çalışıyoruz. 
Yani ilçemiz genel manada altyapıdan 
tarıma, kültürden sosyal yardımlara 
kadar her alanda önemli atılımlarla Tür-
kiye’nin yeni yüzyılına ayak basıyor. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip 
Erdoğan’ın vizyonu ve liderliğinde, Ka-
racabeyde Türkiye Yüzyılına yakışır bir 
biçimde giriyor”açıklamalarında bulundu. 
(İHA)

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nu 
oluşturan 9 Gazeteciler Federasyonu, 86 
Gazeteciler Cemiyeti ve basın meslek örgütü 
ile bu kurumlara üye yaklaşık 20 bin basın 
çalışanını temsilen açıklama yapan Nuri 
Kolaylı, basın sektöründe mesleki yasaların 
çıkarılmasından basın özgürlüğüne kadar 
birçok konuda düzenleme beklendiğini ifade 
etti. 2023 yılının, medya sektöründe yaşanan 
sorunların çözümlenme yılı olmasını dile-
diğini ifade eden Bursa Gazeteciler Cemiyeti 
ve TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, açıkla-
masında şu görüşlere yer verdi; “10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’ vesilesiyle, çözüm 
bekleyen sorunlarımızı kamuoyuyla pay-
laşmak istiyoruz. Çünkü sektörümüzde ya-
şanan sorunların bir an önce çözümlenmesi, 
sürekli itibar kaybeden mesleğimizin geliş-

mesi açısından büyük önem taşımaktadır.   
Sorunlarımız önem sırasına alınamayacak 
kadar büyük, karmaşık ve birbirini etkileyen 
niteliktedir. Medya sektörü, ekonomik so-
runların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, 
basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, 
teknik altyapı, istihdam ve etik değerlerin 
farkında olmadan ya da bilerek ötelenmesi 
gibi sorunlarla karşı karşıyadır. 

GAZETECİLİK MESLEK YASASI 
Türk basını, gazetecilik mesleğini ve 

bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzen-
leyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na acilen 
ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde böyle 
bir yasa olmayınca dileyen herkes, 
eğitimine ve bilgi birikimine ba-
kılmaksızın “gazeteciyim” diye-
rek mesleğe başlayabilmektedir. 
Gazetecilik mesleğinde bu çar-
pık durumu ortadan kaldırmak 
için, gazetecilik mesleğini ve 
bu mesleği kimlerin yapabile-
ceğini düzenleyen “Gaze-
tecilik Meslek Ya-
sası” teknolojik 
gelişmeler de 
göz önüne 
alınıp günü-
müz koşul-
larına uy-

gun olarak yeniden çıkarılmalıdır. 
İNTERNET HABERCİLİĞİ 

İnternet ağının hemen hemen her nok-
taya ulaşması ile birlikte, internet haberciliği 
büyük bir gelişim göstermiştir. Bu konudaki 
yasal boşluğu, “Basın Kanunu ile Bazı Ka-
nunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
bir nebze de olsa doldurmuştur. Internet 
alanında faaliyet gösteren kurumsal haber 
sitelerinin düzenleme kapsamında basın 
kuruluşu statüsü kazanması, çalışanlarının 
da basın emekçisi olarak kabul edilmesi se-
vindiricidir. Ancak, Basın İlan Kurumu Yö-
netim Kurulu tarafından bu konuda hazır-
lanan ve 13 Ocak’ta BİK Genel Kurulunda 

görüşülecek olan Resmi İlan ve Reklam 
Yönetmeliği taslağı, internet haber site-
lerine ağır koşullar getirmektedir.  Yö-
netmelik taslağında; İstanbul, Ankara 
ve İzmir dışında kalan yerlerdeki internet 
haber sitelerinin asgari kadro sayısı 4 

ile 8 arasında, günlük asgari haber sayısı 
30 ile 50 arasında, tekil ziyaretçi 

sayısı 3 bin ile 20 bin arasında, 
sayfa görüntülenme sayısı 
da 9 bin ile 60 bin arasında 
olması, resmi ilan almak 
için bekleme süresinin de 
24 ay olması öngörülüyor. 
Anadolu medyasının mev-

cut durumuna bakıldığında, yönetmelik tas-
lağında yer alan bu hükümlerin gerçekçi ol-
madığı ve bu şartlara göre yayın yapılmasının 
mümkün olmadığı açıkça görülmektedir. 
Bu nedenle Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu olarak beklentimiz, 13 Ocak’ta ya-
pılacak Genel Kurul’da taslağın değiştirilerek 
uygulanabilir hale getirilmesi yönündedir. 

EMEKLİLİKTE BASIN KARTI ŞARTI 
Meslektaşlarımızın bir diğer önemli so-

runu, emeklilikte basın kartı şartı olmasıdır. 
Meslektaşlarımızın emeklilikte fiili hizmet 
süresi zammından yararlanabilmesi, “basın 
kartı” şartına bağlanmıştır. Gazetecilik mes-
leği basın kartı sahibi olma koşuluna bağlı 
olmadan yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak 
kabul edilmeli, basın kartı sahibi ve çeşitli 
nedenlerle basın kartı alamayan gazetecilerin 
anayasal sosyal güvenlik hakkının sonucu 
olan fiili hizmet süresi zammı geri verilmelidir. 
Tüm bu sorunların bir bütün halinde ve 
ayrı ayrı ele alınması için önerimiz; Siyaset-
çilerden, hukukçulardan, bürokratlardan, 
akademisyenlerden, sendikalardan, medya 
kuruluşlarından ve basın meslek örgütle-
rinden temsilcilerin bir araya gelmesi, Türkiye 
Gazeteciler Konfederasyonu tarafından ha-
zırlanan Basın Meslek Yasasını ele alması 
ve bu yasanın gerekli düzenlemelerle Tür-
kiye’ye kazandırılmasıdır.” (Bülten)

Bursa Valiliği’nin kaçak ya-
pıyla mücadele çalışmaları kap-
samında aldığı karar sonucu 
kent genelinde yapılan eş za-
manlı yıkımlar, Nilüfer’de de 
gerçekleşti. Nilüfer Belediyesi 
yıkım ekipler, Çalı, Tahtalı ve 
Yaylacık Mahallelerinde tarım 
alanlarına yapılan ruhsatsız ya-
pıları yerle bir etti.  

Bursa Valiliği kent genelinde 
artan kaçak yapılaşmanın önü-
ne geçmek adına 5 merkez il-
çede eşzamanlı yıkım kararı 
aldı. Kaçak yapıyla mücadelesini 
sürdüren Nilüfer Belediyesi de 
alınan karar kapsamında  ha-
rekete geçti. Nilüfer Belediyesi 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 
Kaçak Yapı ile Mücadele ekipleri 
Çalı, Yaylacık ve Tahtalı Ma-
hallelerinde tarım arazisine ya-
pılan 3 ruhsatsız işyerini yıktı. 
Çalışmalar sırasında, çevik kuv-
vet ekipleri ile Nilüfer Belediyesi 
zabıta ekipleri ve Nilüfer Bele-
diyesi sağlık ekipleri yaşanabi-
lecek bir olumsuzluğa karşı ha-
zır beklerken, yıkımlar sorun-
suz gerçekleşti.  Tahtalı Ma-
hallesi’nde ise yıkım kararı çı-
karılan imara aykırı 2 yapı ise 
alınan ‘Yürütmeyi durdurma’ 
kararı sonucu yıkılamadı.  Ta-
rım alanlarında imara aykırı 
yapılaşmaya müsaade etmeyen 
Nilüfer Belediyesi yıkımlara de-
vam edecek.  

(Bülten) 

Gemlik Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri ilçe gene-
linde rutin olarak market de-
netimlerine devam ediyor. 

Zabıta ekipleri, zincir ve 
yerel marketlerde, kasa ve eti-
ket fiyatı karşılaştırması, son 
kullanma tarihi ve fahiş fiyat 
kontrolü gibi konularda mar-
ketlerde denetimlerini aralıksız 
sürdürüyor. Gemlik Belediyesi 
Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk 
sağlığı ve vatandaşların her-
hangi bir ekonomik kayba uğ-
ramaması için çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. İlçe ge-
nelinde bulunan zincir ve yerel 
marketlerin şubelerine teker 
teker giderek buradan rastgele 
ürünler seçen ekipler, kasadan 
aldıkları alışveriş fişi ile eti-
kette yazan fiyatların kontro-
lünü yıl boyunca sürekli olarak 
gerçekleştiriyor. Zabıta ekip-
leri, özellikle gıda reyonlarına 
temizlik ve ürünlerin kontro-
lünün sıklıkla yapılması ge-
rektiği vurgulanırken, son kul-
lanma tarihlerine dikkat edil-
mesi gerektiğini de ifade etti. 
Gemlik Belediyesi Zabıta Mü-
dürü Ferhat Geyik ise, Zabı-
tanın Gemlik halkının her za-
man yanında olduğunu vur-
gulayarak, marketlerde yaşa-
nabilecek olumsuzlukların za-
bıta ekiplerine bildirilmesini 
ve yapılan uyarılara rağmen 
olumsuzlukların giderilmemesi 
durumunda cezai işlem uygu-
layabileceklerini belirtti.  

(İHA)

Nilüfer’de  
kaçak yapılarla 
kararlı mücadele

Gemlik’te 
zabıta market 
denetiminde

“Türkiye Yüzyılı’nda  
Karacabey’e yakışır hizmetler 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşunun 100. yıl 

dönümü, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 

tarafından çevreden 
savunmaya, spordan 

teknolojiye kadar 
birbirinden farklı 

projelerin sırasıyla hayata 
geçirileceği“Türkiye’nin 

yeni yüzyılı” olarak 
açıklanırken, Karacabey 

de 2023’e“Türkiye 
Yüzyılına” yakışır 

hizmetlerle girmenin 
gururunu yaşıyor.

“2023 sorunlarımızın çözüldüğü yıl olsun”
Kolaylı’dan 10 Ocak mesajı:

Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu Genel Başkanı 
Nuri Kolaylı, “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Bayramı” nedeniyle 
yaptığı açıklamada, “Sektörde 
yaşanan sorunlar nedeniyle bu 
günü bayram değil, dayanışma 
günü” olarak kutladıklarını, zira 
basın sektörünün zor bir 
dönemden geçtiğini söyledi.
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İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Ba-
kanı Itamar Ben-Gvir, kamuda Filistin
bayrağı asılmasının yasaklanması için
polise talimat verdiğini duyurdu.
Bakan Ben-Gvir Twitter hesabındaki
paylaşımında, "Bugün polise, herhangi
bir Filistin bayrağının veya terör örgü-
tüyle özdeşleşen veya İsrail Devleti'ne
karşı tahrik eden herhangi bir bayra-
ğın dalgalanmasının yasaklanması tali-
matını verdim." ifadelerini kullandı. 
"Tüm gücümüzle terör ve terör teşvi-
kiyle mücadele edeceğiz" diyen aşırı
sağcı Ben-Gvir, kamuda Filistin bay-
raklarının dalgalandırılmasını yasak-
ladı. Ben-Gvir'in, İsrail
hapishanelerinde 40 yıl geçiren Filis-
tinli mahkum Kerim Yunus'un 5
Ocak'taki tahliyesi sonrası Hayfa'daki
köyü Ara'da Filistin bayrakları açılarak
coşkuyla karşılanması üzerine böyle
bir karar aldığı belirtiliyor. (AA)

Ben-Gvir, kamuda
Filistin bayrağı 
asılmasını yasakladı

Japonya'da savcılık, Temmuz 2022'de uğ-
radığı suikastta hayatını kaybeden eski
Başbakan Abe Şinzo'nun, katil zanlısını ci-
nayetle suçlayacak. Ülkede "en uzun süre
görev yapan başbakan" unvanlı Abe Şin-
zo'nun temmuzda suikasta kurban git-
mesinin yankıları sürüyor. Kyodo
ajansının haberinde, psikiyatrik muaye-
neye tabi tutulan 42 yaşındaki zanlı Ya-
magami Tetsuya'nın, akli dengesinin
yerinde ve yargılanacak yetkinlikte oldu-
ğunun saptandığı belirtildi. Haberde sav-
cılığın, gözaltı süresi bu hafta içinde
dolacak Yamagami aleyhine, cinayet ve
ateşli silahlar kanununu ihlal suçlarından
iddianame hazırlayacağı kaydedildi. İddia-
name detaylarının hafta sonuna kadar ka-
muoyuna yansıması bekleniyor. Temmuz
2022'de Nara kentinde partisinin seçim
kampanyasına destek için açık hava etkin-
liğinde yaptığı konuşma sırasında Abe
göğsünden vurulmuştu. Ağır yaralı olarak
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden
Abe'ye temmuzda basına kapalı, eylülde
ise resmi devlet cenazesi düzenlenmişti.
Saldırıda kullandığı el yapımı silahla
evinde bulundurduğu benzer silahlara el
konulan suikast zanlısı Yamagami, emni-
yet güçlerince gözaltına alınmıştı. (AA)

İGGÖ Başkanı Vural, ülkede yaşayan İslam
coğrafyasının bölgelerinden, çeşitli etnik
köken ve mezhepten Müslümanların,
namaz ve oruç gibi ibadetlerini birlik ruhu
içinde yerine getirebilmeleri için "ortak ibadet
takvimi" oluşturduklarını söyledi. Avusturya
İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural,
Ocak 2023'ten itibaren uygulanmaya başla-
nan ortak ibadet takvimi başta olmak üzere,
Avusturya'da Müslümanların karşı karşıya
olduğu sorunlar ve güncel konulara ilişkin
AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Vural, ortak ibadet, namaz vakitleri takvimi
çalışmasının çok önemli olduğunu belirterek,
1 Ocak 2023'ten itibaren Avusturya'da Müs-
lümanları temsil eden İGGÖ bünyesindeki
bütün dernek, cemaat ve oluşumların bu tak-
vimi kullanmaya başladıklarını söyledi.
İGGÖ bünyesindeki müftülük birimi başta
olmak üzere diğer cemaat ve teşkilatların söz
konusu takvimin oluşturulmasında ortaya
koydukları özverili çalışma ve katkılar için te-
şekkür eden Vural, "Avusturya'daki Müslü-
manlar olarak özlediğimiz tabloya ulaşmış
olduk. Geçmişte malum namaz vakitlerinde,
oruç, ramazan iftar saatlerinde çok ciddi so-
runlar yaşıyorduk. Dolayısıyla bütün bu tar-
tışmaları geride bıraktığımızı ümit
ediyorum." diye konuştu. (AA)

Abe'nin suikast zanlısı
cinayetle suçlanacak

AB'nin insan kaçakçılığı ile
mücadele programları 

İnsan kaçakçılığı ve düzensiz göç-
menlerle ilgili araştırmalar yapan İtalyan
serbest gazeteci Lorenzo D'Agostino,
AA muhabirine, Avrupa'da insan kaçak-
çılarının yerine düzensiz göçmenlerin
tutuklanarak yüksek cezalar aldığını söy-
ledi. Lorenzo D'agostino, Nisan 2015'te
İtalya'nın Lampedusa Adası'na ulaşmaya
çalışırken yüzlerce göçmeni taşıyan tek-
nenin Libya açıklarında batmasıyla Av-
rupa'nın insan kaçakçılığıyla mücadelede
yeni siyasi noktaya geldiğini belirterek,
AB'nin bu konuda ayırdığı milyarlarca
avroluk bütçeye rağmen sadece 2021'de
yaklaşık 2 bin göçmenin Akdeniz'de ha-
yatını kaybettiğini ya da kaybolduğunu
kaydetti. Eski AB Göç Komisyonu Üyesi
Dimitris Avramopoulos'un, 2015'te yap-
tığı "İnsan kaçakçılarına karşı savaş ilan
ettik" açıklamasına işaret eden D'agostino,
"O zamandan bu yana binlerce kişi or-
ganize insan kaçakçılığı şebekelerine
mensup olmak suçlamasıyla tutuklandı.
Avrupa'ya göçmen akını bu yolla dur-
durulmaya çalışıldı." dedi.

"TUTUKLANANLAR 
KAÇAKÇILAR DEĞİL 
SIRADAN GÖÇMENLER"
D'agostino, 2021'de Avrupa hapis-

hanelerinde insan kaçakçılığıyla ilgili

hüküm giyenlerin bir kısmının düzensiz
göçmenler olduğuna ilişkin bazı bilgiler
bulmaları üzerine bir grup gazeteciyle
konuyu araştırmaya başladıklarını ifade
ederek, Birleşik Krallık, İtalya ve Yuna-
nistan'a yoğunlaştıklarını aktardı. Av-
rupa'nın insan kaçakçılığıyla mücadele
için ayırdığı bütçenin kaçakçıları değil
göçmenleri hapishanelere attığını ve bu-
nun çok yaygın olduğunu tespit ettiklerini
kaydeden D'agostino, "Göçmen kaçak-
çılığıyla mücadeleye ayırılan bütçe ve
yürütülen savaşın kurbanları gerçek suç-
lular olmuyor. Tutuklananların bazıları
aslında mağdurlar hiçbir şekilde suçlu
da değiller. Çoğunlukla hayatlarını kur-
tarmak için Avrupa ülkelerine giden ve
parası olmadığı için teknelerin dümenini
tutmak durumunda kalan insanlar." şek-
linde konuştu. D'agostino, davasını takip
ettiği, Yunanistan'da insan kaçakçılığı
ve ölüme sebebiyet vermekten hakkında
18 kez müebbet hapis istenen Suriyeli
Kherialdin el Sali-
hi'nin hikaye-
sinden bah-
s e d e r e k ,
ş u n l a r ı
a n l a t t ı :
"Kherial-
din'in 3 yaşındaki kızının ilerleyen kalp
rahatsızlığı var. Bu nedenle Avrupa'da
tedavi olması gerekiyor ancak Salihi ai-
lesinin yeterli parası yok. Kaçakçılar ba-
baya teknenin dümenine geçmesini teklif
ediliyor. Kherialdin'in içinde bulunduğu
tekne Aralık 2021'de Yunanistan açık-
larında batıyor ve teknede bulunan 18
kişi yaşamını yitiriyor. Kheiraldin'e 18
kez ömür boyu hapis cezası istenmesinin
ardından teknenin 'kaptanı' olduğu ge-
rekçesiyle 187 yıl mahkum edildi." D'agos-
tino, Kherialdin el Salihi gibi organize
kaçakçılık şebekeleriyle bağlantısı bu-
lunmayan binlerce düzensiz göçmenin,
Avrupa'da insan kaçakçılığına karşı baş-
latılan "hızlandırılmış savaş" nedeniyle
tutuklandığını kaydetti. Eski Frontex

İcra Direktör Yardımcısı Gil Arias ile
yaptıkları görüşmeye değinen D'agostino,
Arias'ın kendilerine çok nadir durumlarda
kaçakçı şebekelerinin ele başlarının tek-
nede yer aldığını, insan kaçakçılarının
genellikle ülkelerinde ya da hedef ülke-
lerde güvenle yaşadığını kabul ettiğini
söyledi. D'agostino, Senegal'den Kanarya
Adaları veya İspanya'ya giden göçmen-
lerin çoğunlukla kaçakçı yardımıyla değil
göçmen grubunun kendi organizasyo-
nuyla hedeflerine ulaşmaya çalıştığına
dikkati çekerek, "Kaçakçılık faaliyetini
organize eden kişiler genellikle acımasız
insanlar ve paralarını aldığı göçmenlerin
akıbetini düşünmüyorlar. Teknelerde
veya botlarda yürütülen seferlere bizzat
katılmıyorlar." ifadesini kullandı.

"TEKNE BAŞINA ORTALAMA 
2 KİŞİ TUTUKLANIYOR"
D'agostino, Yunanistan Adalet Ba-

kanlığı verilerine göre 2 bin 200'den
fazla kişinin insan kaçakçılığı yaptığı

veya göç-
menlerin
ü l k e y e
yasa dışı
girişini

kolaylaş-
tırdığı ge-

rekçesiyle hapiste olduğunu kaydederek,
Birleşik Krallık'ta ise 2019-2021 yılları
arasında en çok göçmen akınının ger-
çekleştiği "Kent" bölgesinde 912 kişinin
göçü kolaylaştırma suçundan mahkum
edildiğini anlattı. İtalya'daki düzensiz
göçmen tutuklanmaları üzerine özel ola-
rak çalıştığını dile getiren D'agostino,
İtalya'da 2014'ten bu yana yaklaşık 2
bin 500 kişinin insan kaçakçılığıyla ilgili
tutuklandığını kaydetti. D'agostino, "Ve-
rileri, sivil toplum kuruluşlarının çalış-
maları, mahkeme ve polis kayıtları gibi
açık kaynaklardan elde ettik. İtalya'da
tekne başına ortalama 2 kişi tutuklanıyor.
Bu kişilerin büyük kısmı hüküm de gi-
yiyor. Hükümler genellikle 5-6 yıl ancak
20-30 yıl alanlar da var." diye konuştu.

D'agostino, Birleşik Krallık'ta göçmen
kaçakçılığıyla ilgili cezaların son dönemde
daha "acımasız" hale getirildiğine dikkati
çekerek, ayrıca Yunanistan, İtalya, Birleşik
Krallık'taki soruşturma ve davaların
usulsüzlüklerle ve hızlandırılmış prose-
dürlerle "lekelendiğini" söyledi.

"AVRUPA'NIN İNSAN 
KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE 
POLİTİKASI DEĞİŞMELİ"
Düzensiz göçmenlerin insan kaçak-

çılığıyla suçlandığı davalarda genellikle
tek bir görgü tanığının ifadesinin yeterli
kabul edildiğini ve pek çok vakada ifade
veren tanığın polis veya sınır muhafızı
olduğunu belirten D'agostino, GPS cihazı
bulundurmak, SOS çağrısı yapmak gibi
basit ve çaresiz eylemlerin bile bir kişinin
onlarca yıllık hapis cezası almasına neden
olabileceğini ifade etti. D'agostino, göç-
men kaçakçılığıyla suçlanan düzensiz
göçmenlerin mahkeme süreçlerinde de
temel haklarıyla ilgili mağduriyetler ya-
şadığını, özellikle tercüme ve avukat bul-
ma konularında zorluk çektiklerini ak-
taran D'agostino, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yetersiz çeviri hizmetleri, göçmen ka-
çakçılığıyla suçlanan göçmenlerin ken-
dilerine yöneltilen suçlamaları tam olarak
anlayamamalarına neden oluyor. Sürecin
ileri aşamalarına kadar neyle suçlandık-
larını anlamayan kişiler var. Mahkeme
dosyalarının çevirileri onlara kendi dil-
lerinde verilmiyor. Bu aslında çok temel
bir hak ama Avrupa'da bu hakkınızın
garantisi yok." Avrupa'nın göçmen ka-
çakçılığıyla ilgili politikasının değişmesi
gerektiğini vurgulayan D'agostino söz-
lerini şu şekilde tamamladı: "Avrupa'nın
göçmen kaçakçılığıyla mücadele politi-
kasının gerçekten değişmesi gerekiyor.
Aslında hiç hapse gitmemesi gereken
binlerce insan bu politikalar nedeniyle
mağdur ediliyor. Bu Avrupa'nın ciddiye
alması gereken bir mesele çünkü bu du-
rumda düzensiz göçmen kaçakçılığıyla
mücadele kaybediliyor." (AA)

Avrupa Birliği'nin (AB)
mülteci krizine karşı
uygulamaya koyduğu
insan kaçakçılığıyla
mücadele programları
göçmen ölümlerinin
önüne geçemiyor ve
insan tacirlerini değil
düzensiz göçmenleri
cezalandırıyor.

Ukrayna, 600'den fazla askerin
öldüğü iddiasını yalanladı

Ukrayna'nın haber ajansı Ukrinform'da
yer alan habere göre, Cherevaty, Rusya Fe-
derasyonu Savunma Bakanlığının Donetsk
bölgesindeki Kramatorsk şehrine düzenlenen
Rus saldırıları hakkında yaptığı açıklamayı
değerlendirdi. Rus ordusunun, yüksek has-
sasiyetli saldırıları gerçekleştirme imkanına

sapıp olmadığını savunan Cherevaty şu ifa-
deleri kullandı: "Bu bilgi, tüm HIMARS'larımızı
yok ettikleri bilgisi kadar doğrudur. Bu, Rusya
Federasyonu Savunma Bakanlığının, Ukrayna
Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli saldırı
sistemleri ile kalabalık personel merkezlerine,
depolarına ve lojistiğine yönelik başarılı ey-
lemlerine yanıt olarak düzenlediği bir bilgi
operasyonudur. Onların böyle bir şansı yok."
Öte yandan, Ukrayna'nın Donetsk bölgesi
Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus
ordusunun Kramatorsk şehrinin sivil altya-
pılarına 7 füze attığını, saldırıda can kaybının
olmadığını belirmişti. Rusya Savunma Ba-
kanlığı, Kramatorsk'a düzenledikleri füze sal-
dırısında 600'den fazla Ukrayna askerinin
öldüğünü iddia etmişti. (AA)

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 
Doğu Kuvvetler Grubu Sözcüsü
Sergey Cherevaty, Rusya
Savunma Bakanlığının
Ukrayna'da Kramatorsk'a
düzenlenen füze saldırısı sonucu
600'den fazla Ukraynalı askerin
öldüğü açıklamasını yalanladı.

Brezilya'da Kongre ve Devlet
Başkanlığında kontrol sağlandı

Ülkede Başkanlık Sarayı, Kongre ve
Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolso-
naro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun
gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıka-
rıldı. Göstericileri söz konusu binaların
dışına çıkartan güvenlik güçleri, buradaki
kontrolü tamamen sağladı.

BRASİLİAFEDERAL VALİSİNİ 
90 GÜNLÜĞÜNE GÖREVDEN ALDI
Bolsonaro'nun müttefiki olarak bilinen

Federal Bölge Güvenlik Bakanı Anderson
Torres'in görevinden azledilmesinin ar-
dından Vali Ibaneis Rocha da 90 gün süreyle
görevinden alındı. Adalet Bakanı Flavio
Dino, yaptığı açıklamada, Ulusal Kongre,
Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mah-
keme binasını basan 200 kişinin gözaltına
alındığını bildirdi. Görevden alınan Rocha,
"Federal Bölge Güvenlik Bakanı'nın (Torres)

görevden alınmasına karar verdim, tüm
güvenlik güçlerini olaylara müdahale etmesi
için sokaklara çıkardım." açıklamasını yap-
mıştı. Twitter hesabından olaylara ilişkin
açıklamada bulunan Bolsonaro, "Hukuk
çerçevesinde barışçıl gösteriler demokra-
sinin bir parçasıdır. Ancak bugün olduğu
gibi, 2013 ve 2017'de solun uyguladığı
vandalizm ve kamu binalarına yönelik iş-
galler bu kuralın dışındadır." ifadelerini
kullandı. Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula
da Silva'nın, protestocuları Bolsonaro'nun
tahrik ettiği yönündeki sözlerine de cevap
veren Bolsonaro, Lula'nın "temelsiz suçla-
malarda" bulunduğunu savundu. Bolsonaro,
"Görevim boyunca her zaman Anayasa'nın
dört satırına bağlı kaldım ve yasaları, de-
mokrasiyi, şeffaflığı ve kutsal özgürlüğü-
müzü savundum." ifadesine yer verdi.

Brezilya'da, Ulusal Kongre ve
Devlet Başkanlığı Sarayı'nı
basan eski Devlet Başkanı Jair
Bolsonaro destekçileri bu
binalardan çıkartılıp kontrol
sağlandı. Yüksek Mahkeme,
baskının ardından sonra
Brasilia Federal Bölgesi
Valisini görevden aldı.

Avusturya'da "ortak takvime"
göre ibadet edilecek
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TOFAŞ seriyi
eşitlemek

istiyor
TOFAŞ Basketbol

Takımı, FIBA
Basketbol Şampiyonlar

Ligi Play-in serisi 2.
maçında Yunanistan
temsilcisi AEK B.C.

karşısında seriyi 1-1’e
getirmek istiyor. Bugün

Nilüfer TOFAŞ Spor
Salonu’nda oynanacak

bu önemli maç saat
20.00’de başlayacak.

FIBA Basketball Champions League (BCL) Play-
in eleme turu serisinin ikinci maçında TOFAŞ, evinde
AEK B.C.’yi konuk ediyor. Yunanistan’da oynanan
ilk maçı 73-70 kaybederek seride 1-0 geriye düşen
Mavi Yeşilliler, sahasında oynayacağı serinin ikinci
maçını taraftarının desteğiyle kazanarak son 16’ya
kalma şansını Yunanistan’daki son maça taşımayı
hedefliyor. Sakat olan Mustafa Kurtuldum dışında
eksik oyuncusu bulunmayan TOFAŞ Basketbol Takımı,
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde hafta sonu
Frutti Extra Bursaspor ile oynadığı Bursa derbisini
82-83 kaybederken, AEK B.C. de Yunanistan liginde
deplasmanda Olympiacos B.C.’ye 111-71 mağlup
oldu. Bu karşılaşma sonunda seride eşitlik olması
halinde TOP 16’ya yükselecek takımı belirleyecek
serinin üçüncü ve son maçı 18 Ocak’ta Atina’da oy-
nanacak. Tofaş – AEK B.C. arasındaki play-in serisi
2. maçı bugün saat 20.00’de başlayacak. Nilüfer
TOFAŞ Spor Salonu’ndaki karşılaşma Tivibu Spor’dan
canlı olarak ekranlara gelecek. Müsabakayı Fransa’dan
Yohan Rosso, Polonya’dan Wojciech Liszka, İtalya’dan
Beniamino Manuel Attard hakem üçlüsü yönetecek.
TOFAŞ Basketbol Takımı, bu mücadelenin ardından
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi 15. haftasında ise 14
Ocak Cumartesi günü saat 18.00’de deplasmanda
Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak. 

Bademlispor ikinci
yarıya galibiyetle
başladı

Süper Amatör küme C grubunda
zirve umutlarını sürdüren Badem-
lispor ikinci yarıya galibiyet ile
başladı.

Bağlarbaşı sahasında konuk et-
tiği Kelesspor'u 2-0 mağlup ederek
ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptı.
Sezona iddialı bir şekilde başlayan
Burak Sözübir başkanlığında güçlü
bir kadro kurarak lige giren Ba-
demlispor üst üste puan kayıpla-
rının ardından teknik ekip deği-
şiklikleri ve bir türlü istediği so-
nuçları alamamıştı. Daha sonra-
sında takımın başına geler Teknik
Direktör Alper Kadiroğlu, Yardım-
cısı Gökhan Yılmaz ve Kaleci an-
trenörü Eser hoca ile son 6 maçta
5 galibiyet ve 1 beraberlik ile iyi
bir seri yakalamış ve devre arasın-
dan sonra da ikinci yarının ilk ma-
çında seriye devam ederek 23 puan
ile 5. Sırada yer aldı. Başlangıçta
zor bir fikstürü bulunan Badem-
lispor'un hedefi seriyi devam etti-
rerek zirveyi yakalamak olacak.
Ara tranferde de takviyeler yaparak
kadrosunu daha da güçlendiren
Bademlispor'da çalışmalar devam
ediyor. 
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Akran Gemlik nefes aldı

İlk iki periyodu geride tempoyla
başlayan Akran Gemlik üçüncü çey-
rekte temposunu yakalandı ve Ha-
remsporu geçti, Kıyasıya mücadelenin
yansıttığı Yüksek tansiyon dolu da-
kikalarda Harem spor koç Adem Ören
diskalifiye edildi. Haremspor potaya
yakın, doğru atışlar bularak 5. daki-
kada 16-8 öne geçti. Üç sayı bölge-
sinden isabet bulamayan (0/9) Akran
Gemlik skor üretmekte zorlandı ve
ilk periyodu konuk Haremspor 23-
14 önde bitirdi. Akran Gemlik ikinci
periyodda daha iyi hücum etti, ancak
sayılar karşılıklı geldiği için farkı ka-
patamadı. İlk devre 43-34 Haremspor
üstünlüğü ile sona erdi, Donte Clark

16 ve Utku Saraloğlu 10 sayıyla çift
hanelere ulaştı.  İkinci periyodun 3.
dakikasında Gemlik, Ege Demir ile
farkı 4 sayıya (48-44) çekti, 5. dakikada
Umut Pelit ile yakaladı 50-50), aynı
dakikada Jeremy Sheppard ile öne
geçti: 53-52. Skor 57-54 iken Ha-
remspor Koçu Adem Ören faul itirazı
sırasında hakemin üzerine yürüyünce
diskalifiye edildi. Umut Pelit'in son
saniye üçlüğü ile Gemlik son periyoda
69-61 önde girdi (Periyod skoru 35-
18). Bitime 7 dakika kala Gemlik farkı
çift hanelere (78-67) çıkardı ve farkı
10 sayı civarında kontrol edip 90-81
galip geldi. Akran Gemlik: Ege Demir
13 sayı, 6 ribaund, Utku Pelit 12 sayı
(3/5 üçlük), 2 ribaund, 4 asist, Gökhan
Şirin 16 sayı, 7 ribaund, 2 asist, Jeremy
Sheppard 18 sayı, 6 ribaund, 8 asist.
Depomaxx Haremspor: Donte Clark
31 sayı, 3 ribaund, 4 asist, Utku Sa-
raloğlu 12 sayı, 10 ribaund, 3 asist,
Gligorije Rakocevic 12 sayı, 16 ribaund,
2 asist, İzzet Türkyılmaz 16 sayı, 10
ribaund, 3 asist.

Türkiye Basketbol Ligi 14.
Haftasında Akran Gemlik,
Depomaxx Haremspor'u 90-81
yendi, üç hafta sonra ilk kez
kazanıp galibiyet sayısını üçe
çıkaran Akran Gemlik ve 
14. sıraya yükseldi.

Karacabey Belediyespor
EVİNDE RAHAT KAZANDI

Karacabey Belediyespor - Tuzla Ge-
lişim Spor Kulübü karşılaşması önceki
gün saat 15:00'te  Karacabey Atatürk
Spor Salonu'nda oynandı. Ev sahibi Ka-
racabey Belediyespor ilk seti 25-15, ikinci
seti 25-12 ve son setide 25-16 kazanarak
maçı 3-0 kazandı. Karşılaşmayı tribünden
izleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali
Özkan "TVF 2. Lig 1. Grup Voleybol kar-
şılaşmasında Tuzla Gelişim Spor Kulübü
karşısında 3-0 galip gelen Karacabey Be-

lediyespor Voleybol takımımızı tebrik
ediyorum." mesajı yayınladı.

HAFTAYA BURSA DERBİSİ
TVF 2. Lig 1. Grup 11. hafta müca-

delesi  Bursa derbisine sahne alacak. Ka-
racabey Belediyespor, 15 Ocak Pazar
günü saat 15:30'de İnegöl Belediyespor
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

TVF 2. Lig 1. Grup'ta
mücadele eden Karacabey
Belediyespor konuk ettiği
Tuzla Gelişim Spor Kulübü
3-0 mağlup ederek
Fenerbahçe takibini
sürdürdü.



Human Movie Team'in geçen yıl
sosyal medyadan duyurduğu kam-
panyaya katılan hayırseverlerin ba-
ğışlarıyla inşa edilen 40 briket evin
ailelere teslimi dolayısıyla Afrin'in
Şarran beldesinde tören düzenlendi.

Human Movie Team insani film
ekibinin sorumlusu Tülay Gökçi-

men, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, kar üstünde çıplak

ayakla duran ve üşüdüğü
belli olan bir çocuğun fo-
toğrafından yola çıkılarak
briket ev kampanyasının
bir yıl önce başlatıldığını
söyledi. Gökçimen, kam-
panya ile Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Er-
d o ğ a n ’ ı n
başlattığı

100 bin briket ev projesine katılım
sağladıklarını belirterek, "Aileler, yıl-
lardır acı çekmiş. Farklı yerlerden gel-
mişler, her birinin hüzünlü hikayeleri
var. Bir çadırda yaşamanın ne demek
olduğunu ben yıllardır buralara gelerek
görüyorum. Onlarla birlikte bunu ya-
şadım ve hissediyorum." ifadelerini
kullandı. Her insanın onurlu bir hayatı
hak ettiğini dile getiren Gökçimen,
"Allah razı olsun, burada okuluyla,
camisiyle, her şeyiyle tam bir kompleks
yapılmış." dedi. Gökçimen, 40 briket
evin 2+1 şeklinde olduğunu, her evin
ayrı su deposu ve elektrik kaynağının
bulunduğunu belirterek, özellikle ka-
dınların evlerinin girişlerinde yapılan
kapalı bir avluda istedikleri gibi günlük
hayatlarını geçirebileceklerini anlattı.

"ŞEHİT DÜŞEN 
ASKERLERİMİZİN 
ADINI VERDİK"
Savaş nedeniyle fark-

lı bölgelerden kaçıp ken-
di topraklarında mül-
teci konumuna düşen
insanların yıllardır ça-
dırlarda hayatlarını de-
vam ettirmeye çalıştık-
larına dikkati çeken Gök-
çimen, “Biz projeye başla-
dığımızda İdlib’de yapıla-
cağını düşünmüştük. Briket
evlere İdlib'de 2021’de şehit
düşen askerlerimizin adını
verdik. Onların isimlerini ya-
şatmak istedik.” dedi. (AA)

Zi-
yarete açıl-

dığı 2018 yılında
üst koruma çatısı ya-

pım çalışmaları nedeniyle
bir kısmı ziyarete kapalı kalan

ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi
ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan
etmesiyle Göbeklitepe, 412
bin 378

zi-
ya re tç i y i

ağırlayarak önemli
bir sayıya ulaşmayı ba-

şardı. Ziyaretçi sayısının 2020'de
artması beklenirken Kovid-19 salgını

nedeniyle bu hedef tutmadı ve ören
yerini sadece 197 bin 912 kişi ziyaret
edebildi. Göbeklitepe, 2021'de 567 bin
453 kişiyi ağırlayarak 4 yılın en yüksek
ziyaretçi sayısına ulaştı. Tarihi ören yeri,
2022 yılında ise 850 bin misafire ev sa-
hipliği yaparak ziyaretçi rekorunu kırmayı
başardı.

GÖBEKLİTEPE ZİYARETÇİ 
SAYISINDA KENDİ 

REKORUNU KIRDI
Şanlıurfa Arkeoloji Mü-

zesi Müdürü Celal Uludağ,
AA muhabirine, Göbekli-
tepe kazılarının 1995 yı-
lında Kültür ve Turizm
Bakanlığı himayesinde
başlatıldığını ve çok
önemli bu-

luntuların gün yüzüne çıkarıldığını söy-
ledi. Göbeklitepe'yi diğer anıtlardan
ayıran en önemli unsurun 12 bin yıllık
tarihi olduğunu ifade eden Uludağ, şöyle

konuştu: "Göbekli-
tepe kazı-

ları devam etmektedir. Kazılarda bir-
çok alanın ortaya çıkarılmasıyla Göbek-
litepe'ye olan ilgi her geçen gün artmak-
tadır. Göbeklitepe'nin en önemli süreç-
lerinden birisi de UNESCO Dünya Mirası
Listesi'ne alınması ve sonrasında Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
2019'u 'Göbeklitepe Yılı' ilan etmesidir.
Bunlarla birlikte Kültür ve Turizm Ba-
kanlığınca tanıtım için çok önemli
adımlar atıldı. Dünyanın her tarafında
Göbeklitepe'nin tanıtımına yönelik
faaliyetler yürütüldü. Belgesel filmler,
konferanslar ve dergilerde önemli
yer almıştır. Bir dönem Kovid-19
salgını nedeniyle ziyaretlerde bir
azalma olsa da diğerleriyle kıyasla-
dığımızda iyi bir ziyaretçi yoğunluğu
yaşanmıştı. 2022 yılı sonunda zi-
yaretçi sayılarını analiz ettiğimizde
Göbeklitepe 850 bin kişiyi ağırlamış
ve bu anlamda kendi rekorunu
kırmıştır. Bundan sonra da yürü-
tülen çalışmalarla ziyaretçi yo-
ğunluğunun artacağını düşünü-
yoruz." Kültür ve Turizm Bakan-
lığınca 2023 yılında yapılacak
Dünya Neolitik
Kongresi'nin

Şan-

lıurfa'da düzenlenmesinin planlan-
dığını ve dünyadan çeşitli bilim insan-
larının bu kongreye katılacağını dile ge-
tiren Uludağ, özellikle neolitik çağ ile
ilgili merak edilen bütün soruların bu
kongrede cevap bulacağını sözlerine ek-
ledi. (AA)

Şanlıurfa'da 12 bin
yıllık geçmişiyle

"tarihin sıfır noktası"
olarak nitelendirilen ve
UNESCO Dünya Mirası

Listesi'nde yer alan
Göbeklitepe, 2022

yılında 850 bin kişiyi
ağırlayarak, açıldığı
günden bu yana en
yüksek ziyaretçi
sayısına ulaştı.
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Afrin'de 40 aile daha
EVİNE KAVUŞTU
Human Movie Team ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım
Vakfı, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen
Afrin'de 40 briket evi yerlerinden edilen savaş mağduru ailelere teslim etti.


