
Türkiye genelinde 2022 yılında 485 bin
48 kazada; 2 bin 282 kişi hayatını kaybetti,
291 bin kişi yaralandı. Bursa’daki kazalarda
72 kişi hayatını kaybetti. Türkiye genelinde
hayata geçirilen sıkı tedbirlere rağmen kuralları
çiğneyen sürücüler 2022 yılında da yolları
kan gölüne döndürdü.   n 3. sayfada

Yollarda ağır bilanço!

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde teröristlerce bir üs
bölgesine açılan taciz ateşinde ağır yaralanan ve kal-
dırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş
Selçuk Kurt’un naaşı, Toroslar ilçesi Yalınayak Ma-
hallesi’ndeki babaevi önünde helallik alınmasının
ardından, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat
Camisi’ne götürüldü. Buradaki törene katılan Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan
ve Vali Ali Hamza Pehlivan, şehidin babası Zekeriya,
annesi Hatice, eşi Ebru Kurt ile yakınlarına başsağlığı
diledi. İl Müftüsü Aydın Yığman’ın kıldırdığı cenaze
namazının ardından Kurt’un naaşı, Şehir Mezarlı-
ğı’ndaki şehitliğe defnedildi.  n 7. sayfada

Marmarabirlik’te 2022/2023 iş yılı ürün alım kam-
panyası sona erdi. Birlik ortaklarına toplam 538
milyon TL ayni kredi tahsisatı yaptı. Üretimde
verimli ve ürün alım fiyatları açısından memnuniyetin
yüksek olduğu bir kampanyanın sonuna geldiklerini
belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa,
ürün alımlarının sona ermesiyle gübre, zirai ilaç ve
akaryakıt dağıtımı için de çalışmaların tamamlanmak
üzere olduğunu söyledi.  n 5. sayfada

Marmarabirlik’ten bir kilo
zeytine 10 lira üretim desteği

Yürütücülüğünü Bursa Uludağ Üniver-
sitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nalan Kuru’nun yaptığı ‘Erken Ço-
cuklukta Sürdürülebilir Sosyal Duygusal İyi
Oluşu Desteklemek İçin Bir Anaokulu Model
Önerisi’ isimli projesinin açılış toplantısı
gerçekleştirildi.  n 4. sayfada
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“Sürdürülebilir İyilik İçin 
Anaokulu Modeli” projesi başladı

Mersin’e şehit 
acısı düştü

Bursa ve
sanayi
meselesi!
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2023 başında
Catania’da hizmete
başlayan e-ATAK’ların
geri kalanı ise bu yılın
ortasına kadar 
teslim edilecek.

İtalya ile imzalanan Consip
çerçeve sözleşmesi
kapsamında Karsan, Sicilya
adasında bulunan Catania’dan
aldığı 18 adetlik e-ATAK
sipaşinin 11 adedini teslim etti.

Avrupa’da sürdürülebilir
toplu taşımanın öncü
şirketlerinden Karsan,
hedef pazarlarından
İtalya’daki gücünü
artırmaya devam ediyor.

Karsan e-ATAK’ların Cata-
nia’nın da ilk elektrikli otobüsleri
olduğunu söyleyen Karsan CEO’su
Okan Baş, “Karsan, İtalya’daki var-
lığını günden güne güçlendiriyor.
2023 yılında İtalya’nın en güne-
yinden en kuzeyine kadar dört bir
yanında elektrikli Karsan otobüsleri
hizmet verecek. Karsan olarak İtal-
ya’daki elektrikli toplu taşıma dö-
nüşümünün en önemli oyuncula-
rından biriyiz” dedi.

TESLİMATLAR 
SÜRATLE SÜRÜYOR
Yüksek teknolojili mobilite çö-

zümleriyle ünü Avrupa sınırlarını
aşan Karsan, yurtdışındaki varlığını
güçlendirmeye devam ediyor. Av-
rupa’yı adeta elektrikli mobilite

kavramıyla tanıştıran Karsan, hedef
pazarlarından İtalya’daki teslimat-
larınıson sürat devam ettiriyor. Bu
kapsamda Karsan, İtalya ile imza-
lanan Consip çerçeve sözleşmesi
kapsamında, Sicilya adasında bu-
lunan Catania’dan aldığı 18 adetlik
e-ATAK sipaşinin 11 adedini teslim
etti. 2023 başında Karsan’ın teslim
ettiği 11 adet e-ATAK, bölgede hiz-
mete girdi. Kalan 7 adetlik e-
ATAK’larıise bu yılın ortasına kadar
teslim edilecek.

CATANİA’NIN İLK ELEKTRİKLİ 
OTOBÜSLERİ KARSAN’DAN!
Söz konusu 11 adet e-aracın,

Karsan’ın İtalya’ya teslim ettiği ilk
e-ATAK’lar olduğuna dikkat çeken
Karsan CEO’su Okan Baş, “Bu oto-

büsler Catania’nın da ilk elektrikli
otobüsleri oldu” dedi. Karsan’ın
İtalya’daki varlığını günden güne
güçlendirdiğini söyleyen Karsan
CEO’su Okan Baş, 2023 yılında
İtalya’nın en güneyinden en kuze-
yine kadar dört bir yanında elek-
trikli Karsan otobüslerinin hizmet
vereceğini vurguladı. Karsan’ın Av-
rupa’dakielektrikli toplu taşıma
dönüşümündeki öncü rolüne dikkat
çeken Okan Baş, “İtalya’da da toplu
ulaşım dönüşümünde Karsan ola-
rak en önemli oyunculardan biriyiz”
diye konuştu.

ELEKTRİKLİ MİDİBÜSTE 
HEDEF LİDERLİK!
İtalya’nın Karsan için en

önemli hedef pazarlardan birisi

olduğunu vurgulayan Okan Baş,
“Bu kapsamda İtalya merkezli
Karsan Europe S.R. şirketimizle
2023 itibarıyla varlığımızı daha
da güçlendirecek adımlar atıyoruz.
Karsan e-ATAK ile Avrupa’da elek-
trikli midibüs segmentinin lide-
riyiz. Teslim edeceğimiz yeni si-
parişlerle birlikte e-ATAK mode-
limizin, 2023 yılında da İtalya’da
elektrikli midibüs segmentinin
lideri olacağını öngörüyoruz. Öte
yandan Avrupa’da 6 metreden 18
metreye kadar uzanan elektrikli
ürün gamımız ile toplu ulaşımın
her boyutta ihtiyacına cevap ve-
rebilen ilk ve tek Avrupa marka-
sıyız” dedi.

(BÜLTEN)

n Haberi 6’da

“Her koşulda Cumhur
İttifakı seçimlere

hazır”

Bahçeli:

n Haberi 6’da

“Sevincimize 
tahammül 

edemediklerini 
gördük”

Erdoğan:

Kestel Belediyesi, lisede eğitim gören 3 bin 443 öğ-
rencinin ulaşım masrafını karşılayarak ailelere destek
oldu. Aylık 90 lira olan BuKart abonman bedeli 1 yıl
boyunca Kestel Belediyesi tarafından karşılanacak. Uy-
gulamadan memnun kalan ve ücretsiz Bukart için bele-
diyeye müracaat eden aileler ve öğrenciler, Belediye
Başkanı Önder Tanır’a teşekkür ettiler. 

kestel’de öğrencilere
ulaşım ücretsizKestel

Belediyesi’nden
ilçedeki 3 bin

443 lise
öğrencisine

ücretsiz ulaşım
imkanı sağlıyor.

n 8. sayfada

Yıldırım’da 4 bin 350 ton
atık cam toplandı

Yıldırım Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde, 45
ayda 4 bin 350 ton camı atığı toplayarak bunları yeniden
üretime kazandırdı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne
tam destek veren Yıldırım Belediyesi, 2019 yılından bu
yana ilçe geneline yerleştirdiği 208 atık cam kumbarasından
4 bin 350 ton toplarken 2022 yılında ilçede bin 27 ton atık
cam toplayıp geri dönüşüme kazandırdı. n 2. sayfada



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ta-
rafından yürütülen ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi
Emine Erdoğan himayelerinde baş-
latılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam des-
tek veren Yıldırım Belediyesi, 2019
yılından bu yana ilçe geneline yer-
leştirdiği 208 atık cam kumbarasın-
dan 4 bin 350 ton toplarken 2022
yılında ilçede bin 27 ton atık cam
toplayıp geri dönüşüme kazandırdı.
İlçenin dört bir yanına yerleştirilen
atık cam kumbaraları ile geri dönü-
şüm çalışmalarının kesintisiz devam
ettiğini söyleyen Yıldırım Belediye

Başkanı Oktay Yılmaz, “Doğamızı
koruyarak gelecek nesillerimize en
güzel şekilde bırakmamız gerekiyor.
Atıkları kaynağında ayrıştırma nok-
tasında gerek belediyemizde gerekse
düzenlediğimiz kampanyalarla ha-
nelerimizde önemli çalışmalar yürü-
tüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz geri dö-

nüşüm çalışmaları sayesinde hem
çevremizi koruyor hem de ekono-
mimize artı değer katıyoruz. Yıldırım
Belediyesi olarak, Yıldırım’ı tam an-
lamıyla çevre dostu bir kent haline
getirmek için çalışmalarımızı sürdü-
receğiz” dedi.

(İHA)
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13 Ocak 21.47
Ali Babacan 6’lı masada Kılıçdaroğ-

lu’nun elini güçlendiren Hdpkk desteğine
ortak olmak için bugün de Türk ordusunu
kimyasal silah kullanmakla suçlayan ve
dün tahliye edilen TTB Başkanı Fincancı’ya
geçmiş olsun ziyareti yapmış…adayın
açıklanması biraz daha gecikirse Apo’ya
özgürlük isteyebilir.

13 Ocak 14.06
Son dakika değişiklik olmazsa Erdoğan

21 Ocak Bursa’da miting yapacak …
hava şartları izin vermezse 4 Şubat’ta
olabilir…

12 Ocak 12.02
Kılıçdaroğlu’nun kıytırık (bir

pkk sempatizanı) danışmanı Rudaw
TV ye röpörtaj verirken CHP basın
ofisinde Türk Bayrağını kaldırabili-
yorsa…
Bunlar iktidar olduklarında neler
yapmaz…

10 Ocak 15.24
Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmala-

rında verdiği her seçim vaadi sonrası ak-
lıma takılan soru
6’lı masaya sordumu acaba 

8 Ocak 14.08
Kendi milletvekilinin ağzından 15

Temmuz gecesi fetö darbesinin başarılı
olmasından korktukları için attığı tweti
yumuşattığını öğrendiğimiz Meral Apla’ya
ülke teslim edeceğiz öyle mi…

7 Ocak 23.11
MHP üst yönetimi Sinan Ateş ci-

nayeti konusunda bugüne kadar sürdür-
düğü tavrı değiştirmezse Erdoğan bu or-
taklığı bitirir…bitirmek zorunda kalır 
MHP den kopuşlar ve İyip’ten memnu-
niyetsiz seçmende adresini bulmuş olur.

7 Ocak21.54
Davut Gürkan bu akşam şehit Sinan

Ateş’in evine taziye ziyaretinde bulunup
babasının elini öperek kuran okudu…
Gürkan ayrıca Rahmetlinin Babasına
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
selamlarını ve taziyelerini de iletmiş

8 Ocak 09.56

11 Ocak 21.54
Habertürk te sunucu Davutoğ-

lu’na soruyor bir atama üzerinde an-
laşamadınız diyelim ne olacak 
Davutoğlu _ kriz çıkar 
Kötülük istenmez ama şu İbişlerin
hiç olmazsa bir kaç ay ülkeyi nasıl
idare ettiklerini görmek isterim…
çok farklı bir deneyim olur

10 Ocak 14.31
Ziraat fakültelerimizde toprak-

larımızı kimyasal gübre ve zehirlerle
yok etmenin metodları öğretiliyor.
Bu metodlarla çoraklaştırdığımız top-
raklar her geçen gün daha fazla kim-
yasal gübre ve daha fazla zehir isti-
yor…ve yapılan araştırmalar yeryü-
zünde son 60 hasatımız olduğunu
gösteriyor…
Ziraat fakültelerimizde permakültür
ve doğal tarım metodları da öğretil-
meli…
Tarım bakanlığı yukarıda saydığım
sürdürülebilir tarım metodlarını ara-
zilerinde yaşayarak uygulayan küçük
aile işletmelerine destek vermeli…
Bu metodlarla gıda üreten Ziraat
mühendislerine ise maaş +destek ve-
rilmeli.

12 Ocak 13.19
Fetö’nün 14 kişilik en üst icra heyeti

içinde Bursa’dan #AliKemalTurhan var.
Bu bilgiye rağmen bu fetöcü ne yazık ki.
Komik bir ceza adlı.

N e z i r  A s a r o ğ l u

7 Ocak 21.37
Ortadaki şahıs bir Fetö şirketi olan

#Halıca’nın yönetim kurulu başkanlığını
ağabeyi #EyüpKarakuş fetöden tutuklanıp
sonrasında hüküm giyince devralan #Hu-
lusiKarakuş
Peki MİT Başkanı ile bu fotoğrafı neden
veriyor buna ihtiyaç duyuyor…
Fotoğraftaki bina Bursa Nilüfer’de turizm
ruhsatı ile yapılmış ama Karakuş hastane
yapmak istiyor sağlık bakanlığı imar usul-
süzlüğü sebebiyle ruhsat vermiyor ve şirketin
Fetö geçmişi de var…kurnaz Hulusi bu foto
ile bir yerlere mesaj vermek istiyor…

İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk
İslam Eserleri Müzesi’nin açılma-
sının ardından Kültür ve Turizm
Bakanlığı tarafından başlatılan yeni
müzede çalışmalarda sona gelindi.
Açılış için gün sayan müzeden se-
vindirici bir haber geldi. 14 Ocak
2023 Cumartesi günü itibariyle Ye-
nişehir Kapı’da inşa edilen İznik
Müzesi 1 ay boyunca sabah 8 ile
akşam 5 saatleri arasında ücretsiz
ziyaret edilebilecek. Pazartesi günleri
ise müze kapalı olacak. İznik Be-
lediye Başkanı Kağan Mehmet
Usta konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada “Göreve geldiğimiz
ilk günlerde İznik turizmi-
ne büyük katkısı olan mü-
zelerimiz için girişimler-
de bulunduk. Bu girişim-

ler neticesinde ilk önce 8 yıl kapalı
kalan Nilüfer Hatun İmarethanesi
açılarak Türk İslam Eserleri Müzesi
olarak ilçemiz turizmine katkı sağ-
lamaya başladı. Buranın açılış günü
Kültür ve Turizm Bakanımız Meh-
met Nuri Ersoy’dan ilçemize yeni
bir arkeoloji müzesi sözü aldık.
Hamdolsun bugün bu ese-
rinde bittiğini görü-
yoruz. Açılış için
gün sayan yeni
İznik Mü-
ze’miz 1
a y

boyunca vatandaşlarımızın ücretsiz
ziyaretine açılıyor. İlçe turizmimize
şimdiden hayırlı olmasını temenni
ediyor, emeği geçenlere teşekkür
ediyorum.” dedi.

(İHA)

Balıkesir’in Edremit ilçesinde ya-
şayan ve 11 yaşında kronik böbrek
yetmezliği tanısı konulan 36 yaşın-
daki Cafer Gürbüz, 2002 yılında Ege
Üniversitesi Hastanesinde nakil ope-
rasyonu geçirdikten sonra 3 böbrekle
yaşamına devam etti. Bu böbreğin
de işlevini yitirmesinin ardından
2019’da 2 yaşındaki bir bebeğin böb-
rekleriyle Bursa Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesinde yeniden
nakil olan Gürbüz, ikisi sağlıklı 5
böbrekle hayatını sürdürdü. İd-
rar yolu enfeksiyonu ne-
deniyle tekrar üniversite
hastanesinde tedaviye
alınan hastanın, yeni
böbreklerinin zarar
görmemesi için do-
ğuştan itibaren ken-
disinde ait olan iki
böbreği alındı. 3 böb-
rekle yaşamını sürdü-
ren Gürbüz, yeniden sağ-
lığına kavuştu.Uzun yıllar 5
böbrek ile yaşayan Cafer Gürbüz, “Şu
an 36 yaşındayım ben. 11 yaşında
rahatsızlandım. İlk kronik böbrek
yetmezliği teşhisi teşhisi konuldu.
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde. 5-6
aylık bir tedavi sonucunda 1999 yı-
lında diyaliz tedavisine başladım. Bu
diyaliz tedavisi zorlu bir süreçti benim
için çünkü ilk tedaviye başladığımda
Balıkesir Devlet Hastanesi’nde çocuk
diyaliz olmadığı için Dokuz Eylül
Üniversitesi’ne gidip gelmek zorunda
kaldım. Haftada iki gün. 12 yaşında
bazen tek başıma gidip geldim. Bazen
ailemle gidip geldim. 2002 yılında
Manisa’dan bir abimin organ bağışı
yapmış, onun organ dokuları da bana
uydu. 2002 yılında Ege Üniversite-
si’nde böbrek nakli oldum” dedi.
Uzun yıllar 5 böbrek ile yaşadığının
altını çizen Gürbüz, “2002 yılıyla
2015 yılları arasında nakilli gezdim,
böbrek nakilli olarak. Hayatımın nor-
mal bir şekilde devam ettirdim. Yani
diyaliz tedavisine ihtiyaç görmeden
2015 yılında nakilli böbreğim iflas
etti. Bunun üzerine üç böbrekle ya-
şamaya başladım. Bir tanesi nakilli,
iki tanesi orijinal olmak üzere üç
böbrek. Ama üçü de benim diyaliz
tedavisi görmeden hayatımı devam
ettirmeme yeterli olmadı. 2015 ile
2019 yılları arasında diyaliz tedavisi
aldım. Bu süreçte Uludağ Üniversi-
tesi’ne böbrek nakli için sıraya yazıl-
dım. 2019 yılında Uludağ Üniversi-
tesi’nde iki yaşında bir kardeşimin
böbreği bana uydu. Ailesinin ailesi
organlarını bağışlamış. Onlara ken-
dilerine buradan çok teşekkür edi-
yorum. Allah razı olsun kendilerinden.
Çocuğun böbreği de bana uydu 2019
yılında böbrek nakli olunca Ege Ulu-
dağ Üniversitesi’nde iki tane nakilli

böbrek, bir ayrıyeten eski çalışmayan
nakilli böbrek ve kendi orijinal böb-
reklerim olmak üzere 5 tane böbrek
vücudumda 5 böbrekle yaşadım. Ge-
çen yıla kadar 2022 yılı başlarında
enfeksiyon rahatsızlığı oldu idrar
yolu enfeksiyonu. Bu enfeksiyon ra-
hatsızlığının kendi orijinal böbrek-
lerimden kaynaklanabileceği söylendi
ve bunun üzerine kendi orijinal böb-
reklerim alındı” dedi. Uzun yıllar 5
böbrek ile yaşayan Gürbüz, yaşadığı
enfeksiyon sonucunda kendi böb-
reklerinin alındığını ifade ederek,
“Son bir yıldır üç böbrekle hayatımı
devam ettiriyorum. Ve gayet sağlıklı
bir şekilde yaşıyorum. Enfeksiyon
sıkıntısı da böylece çözüldü. Şu an
üç tane nakilli böbrek, bir tanesi ça-
lışmıyor, iki tanesi çalışıyor. Hayatımı
normal bir şekilde devam ettirmem

için yeterli geliyor.” dedi. Organ
bekleyerek yaşamanın

zorluklarına değinen
Cafer Görbüz “Bir

kere diyaliz hastası
olmak çok zor. Di-
yaliz hastası diyaliz
hastası olarak ya-
şamak zor. Çünkü

diyaliz tedavisi ol-
mayan bir hastalık.

Diyaliz tedavi değil, ya-
şamanı sağlayan bir makine

diyelim. Bu makinede insanı ne öl-
dürüyor, ne güldürüyor” dedi. Organ
bağışlamanın önemine değinen Gür-
büz, “Ben nakilli böbreklerim çalışıyor
olursa ki inşallah benimle beraber
ömür boyu olacak bütün organlarım
bağışlamayı düşünüyorum tabii ki
de. Tüm toplumda, tüm halkımızdan
ricam şudur ki, ricamdır sadece. El-
lerini vicdanlarına koysunlar ve dü-
şünsünler, bugün benim başıma ge-
len, yarın herkesin başına gelebilir.
Organlarınızı bağışlayın, insanlara
hayat verin; can verin. Bugün Türki-
ye’de sadece böbrek için bekleyen
binlerce insanımız mevcut. Bunlar
birer hayat ve bunların içerisinde ço-
cuklar var. Gençler var. Onların da
yaşamaya hakkı var. Organlarınızı
bağışlayın. Bu sizden ricamdır” dedi.
(İHA)

3’ü nakilli 5 böbrekle uzun yıllar yaşayan Cafer Gürbüz: 

“Organlarınızı bağışlayın”
Böbrek yetmezliği nedeniyle iki
kez nakil yapılan ve ikisi sağlıklı
5 böbrekle yaşamını sürdüren
Cafer Gürbüz, geçirdiği
enfeksiyon nedeniyle iki
böbreğinin alınmasının ardından
yeniden sağlığına kavuştu.

Yıldırım Belediyesi,
‘Sıfır Atık Projesi’
çerçevesinde, 45 ayda
4 bin 350 ton camı atığı
toplayarak bunları
yeniden üretime
kazandırdı.

Yıldırım’da 4 bin 350 ton
atık cam toplandı

İznik Arkeoloji Müzesi 1 ay ücretsiz 
İznik’in yeni Arkeoloji
Müzesi açılış öncesi 1 ay
ücretsiz ziyaret edilecek.
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Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

12/3

12/7

8/3

14/9
13/9

12/8

10/6

11/6

8/5

8/6

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

06:41
08:12
13:04
15:25
17:46
19:11

BURSA
PAZAR

12/3

SALI

17/4

PAZARTESİ

14/2

10/7 İMSAKİYE

Yollarda ağır bilanço!
Türkiye genelinde 2022 yılında 485 bin 48 kazada; 2 bin
282 kişi hayatını kaybetti, 291 bin kişi yaralandı.
Bursa’daki kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye genelinde hayata ge-
çirilen sıkı tedbirlere rağmen ku-
ralları çiğneyen sürücüler 2022
yılında da yolları kan gölüne dön-
dürdü. Resmi verilere göre ülke
genelinde geçen sene meydana
gelen 485 bin 48 kazada 2 bin
282 kişi hayatını kaybetti, 291
bin 151 kişi yaralandı. Bursa’da
ise 2022 senesinde meydana gelen
kazalarda 72 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik
Başkanlığı, geçtiğimiz yılın kaza
bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.
Geçtiğimiz Aralık ayında ülke ge-
nelinde 41 bin 70 kazada 183 kişi
öldü, 22 bin 172 kişi yaralandı.
İHA muhabirinin edindiği bilgiye
göre, 2022’de yıl boyunca meydana
gelen 485 bin 48 kazada 2 bin
282 kişi hayatını kaybetti, 291
bin 151 kişi yaralandı. Yıl boyunca
vuku bulan kazalardan 203 bin
923’üne sürücü, 22 bin195’ine
yaya, 901’ine yol ve 2 bin 750’sine
yolcu kusurları sebebiyet verdi.
Kırmızı ışık ihlali yapan 5 bin 691
sürücü de kazalara davetiye çı-
kardı. ’Taşıt giremez trafik işareti
bulunan yerlere’ giren 5 bin 713
sürücü de onlarca ocağın sönme-
sine sebep oldu. Sene boyunca on-
larca ocağın sönmesine sebep olan

bin 801 yaralamalı ve ölümlü ka-
zaya ise alkollü sürücülerin ka-
rıştığı tespit edildi. Hız tutkunu
bin 822 sürücü de kazalara sebep
oldu. Ağustos ayında Gaziantep’te
2 İHA muhabirinin de hayatını
kaybettiği otobüs kazası 16 kişiye
mezar olmuştu. Aynı dönemde
Mardin Derik’teki kazada da 21
kişi hayatını kaybetmişti.

KURAL TANIMAZLARA 
CEZA YAĞDI
Yılın 12 aylık döne-

minde kuralları çiğ-
neyen sürücüle-
re çeza yağdı.
4 bin 714 ya-
yaya kuralla-
rı hiçe say-
dıkları için
ceza yazılır-
ken 23 bin 768
yolcuya da ceza
kesildi. 3 milyon 908
bin 687 sürücüye çeşitli kural
ihlalleri sebebiyle cezai işlem uy-
gulanırken kent güvenliği kame-
relarınca tespit edilen kural ih-
lalleri sebebiyle de 19 milyon 175
bin 738 araç plakasına ceza ya-
zıldı. Alkol alıp direksiyon başına
geçen 213 bin 662 sürücü dene-
timlerde trafik polisine yakalandı.

1 milyon 314 bin 598 araç da çe-
şitli sebeplerden dolayı trafikten
men edildi.

BURSA’DA 72 CAN KAYBI
Kurallara uymayan sürücüler

büyük şehirlerde de yüzlerce ölüm-
lü trafik kazasına karıştı. Resmi
verilere göre geçtiğimiz sene mey-
dana gelen kazalarda Ankara’da
103, İstanbul’da, 129, İzmir’de
110 ve Bursa’da 72 kişi hayatını
kaybetti. Bursa’da geçtiğimiz se-

nenin son ayı olan
Aralık’ta 572 ya-

ralamalı kaza
m e y d a n a

geldi. Bu
k a z a l a r
s o n u c u
kentte 5

kişi hayatı-
nı kaybeder-

ken yaralanan
840 kişi de hasta-

nelere kaldırılarak tedavi
altına alındı. Şehirde yıl boyunca
7 bin 209 yaralamalı kaza meydana
geldi. 72 kişi kaza yerinde hayatını
kaybederken 8 bin 519 kişi de ya-
ralandı. Bursa Emniyet Müdürlü-
ğü, sürücülerin anlaştığı kazaların
ise rakamlara dahil olmadığını
duyurdu. (İHA)

Osmangazi’deki olay Veysel Ka-
rani Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, seyir halin-
deki bir otomobil henüz bilinme-
yen bir sebepten dolayı bir anda

alev aldı. Alevler kısa sürede tüm
otomobili sararken ihbar üzerine
olay yerine polis ve itfaiye ekibi
sevk edildi. Olay yerine gelen it-
faiye ekibi yangına müdahale ede-
rek kontrol altına alırken otomobil
küle döndü. Otomobilin alev alev
yanma anı ise cep telefon kame-
rasına yansıdı. 

(İHA)

Bursa’da servis ve otobüs şofö-
rünün yol verme kavgası kameraya
yansıdı. Osmangazi’deki olay Altı-
parmak Caddesi üzerinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, servis
ile otobüs şoförü arasından yol verme
meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Şoförler araçlarından inerken tar-
tışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Birbirlerine acımasızca vuran şoförleri
diğer sürücüler ve oradan tesadüfen
geçen polis ayırdı. Taraflar birbirle-
rinden şikayetçi olurken kavga anı
cep telefon kamerasına yansıdı. (İHA)

İznik’teki kaza, Mustafa Kemal
Paşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kozan
16 UJ 791 plakalı motosikleti ile
Atatürk Caddesi üzerinde seyir hâ-
lindeyken, 54 HR 919 plakalı oto-
mobil sürücüsü aracıyla karşı yola
geçmeye çalıştı. Motosiklet sürücüsü,
otomobile çarparak durabildi. Çev-
redekiler kazanın etkisiyle ağır ya-
ralanan motosiklet sürücüsünün yar-
dımına koşarken, durumu 112 ekip-
lerine bildirdi. İhbar üzerine gelen
sağlık ekipleri yaralı adamı İznik

Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis
ekipleri kazayla alakalı tahkikat baş-
latırken, o anlar bir işyerine ait gü-
venlik kamerasına saniye saniye yan-
sıdı. Motosiklet sürücüsünün duru-
munun ağır olduğu bildirildi. (İHA)

Bursa’da seyir halindeki bir
otomobil alev alev yandı, 
o anlar kameraya yansıdı.

İznik’e otomobil ile
motosikletin çarpışması
sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
O anlar bir işyerinin güvenlik
kamerasına yansıdı.

Seyir halindeki otomobil

alev alev yandı

Otomobille motosiklet çarpıştı

Şoförler yolu
paylaşamayınca…

Ahırda 
korkutan yangın

Bursa’da bir ahırda çıkan yangın,
itfaiye ekipleri tarafından büyüme-
den söndürüldü.

Osmangazi’ye bağlı Çukurca
Mahallesi’nde bulunan bir evin sa-
man deposunda meydana gelen
yangın korkuttu. Elektrik tellerinden
çıkan kıvılcımlar sonucu alev alan
samanlarla yangın kısa sürede bü-
yüdü. İhbar üzerine olay yerine çok
sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yan-
gın, eve ve hayvanlara sıçramadan
söndürülürken, polis ekipleri yan-
gınla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

Jandarma 
operasyonunda 
el yazması 
Tevrat yakalandı

Bursa’da jandarma ekiplerinin
yaptığı tarihi eser operasyonunda 1
kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı
ekipleri tarafından Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Kanununa Mu-
halefet suçunu işleyen şahısların tes-
piti ve yakalanması için başlatılan
çalışmada A.B. isimli bir kişi gözaltına
alındı. Şüphelinin daha önceden,
resmî belgede sahtecilik, suç işlemek
amacıyla örgüt kurmak, dolandırı-
cılıktan suç kaydı olduğu tespit edildi.
Nilüfer’e bağlı Atlas Mahallesinde
bulunan ikametinde yapılan arama-
larda ise 1 adet tarihi eser niteliğinde
El Yazması Tevrat ele geçirildi. Şüpheli
karakoldaki işlemlerinin ardından
serbest kalırken, kitap Bursa Müze
Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

Jandarmadan
huzur operasyonu

Bursa’da jandarma ekiplerinden
tarafından huzur uygulaması yapıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığına
bağlı ekipler tarafından, kumar, tom-
bala, oyun makineleri ve yasadışı ba-
hise yönelik huzur operasyonu ger-
çekleştirildi. 336 personel ile 163
noktada yapılan uygulama sonucu 5
bin 228 şahıs sorgulanırken çeşitli
suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı.
10 kişiye idari işlem yapılarak 23 bin
132 lira idari para cezası uygulandı
ve 494 iş yeri kontrol edilerek 3 iş ye-
rine ilgili kurumlarca cezai işlem ya-
pılmak üzere tutanak tutuldu. (İHA)
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Bursa son yıllarda aslında önemli
bir tartışmanın içinde. Bir süredir
Bursa sanayiye doydu artık yeni sanayi
bölgelerine ihtiyaç yok ile yeni sanayi
bölgelerinin zorunlu olarak kurulması
gerekir diye ayrılmış durumda. Türki-
ye’nin en önemli üretim üslerinden
biri olan Bursa nereye yürümeli?

Sanayileşmeyle ilgili temel sorun
aslında planlamanın doğru yapılmamış
olması. Her şehirde her sektör yerinde
sektör şehirlerinin oluşması bir türlü
sağlanamadı. Düğme baştan yanlış ilik-
lenince sonrasında da toparlamak o
kadar kolay olmuyor. 

Bursa’da TEKNOSAB ve Soğuk-
su’ya kurulmak istenen sanayi bölgele-
riyle ilgili de zaman zaman hem iş
dünyasında hem de siyaset ve kamuo-
yundan farklı görüşler ortaya konulu-
yor. Peki doğru olan ya da olması

gereken ne? 
Öncelikle bu konuların tüm tarafla-

rın eksiksiz bir araya gelerek düzenle-
yecekleri arama konferansları olabilir.
Bursa için söyleyecek sözü ve bilgisi
olan herkesin görüşlerini ortaya koya-
cağı bir karar mekanizması mutlak su-
retle oluşturulmalı. 

Yani herkesin kendi görüşünü da-
yattığı değil Bursa için en doğrusu
neyse onun olması için bir mutabakat
oldukça önemli. Tartışmalar bir yandan
sürerken bir yandan da sonradan dü-

zeltilmesi çok güç sonuçların fiiliyatta
ortaya çıkması en kötü seçenek olur. 

Bu tecrübe birikim ve mühendislik
yanı sıra uzmanlık gerektiren bir alan.
Öyle olsun böyle olsunla olacak iş
değil. O nedenle bu konuyu bir kenara
bırakarak, Uludağ OSB Başkanı Yunus
Aydın’ın sosyal medya hesabından
gündeme getirdiği bir başka kritik ko-
nuya dönelim. 

Oldukça tecrübeli bir isim olan
Yunus Aydın, yeni boyahane kurmak
isteyenlere karşı bir platform oluştura-
caklarını ve  her türlü eylem ve engel-
leme girişiminde bulunacaklarını ifade
etti. Bunun yapılmaması durumunda
Gürsu ve Kestel yok olmaya doğru git-
tiğini ifade etti. Taraftar olmayı bırakıp
aklı kullanma zamanının geldiğini ak-
taran Yunus Aydın, çok ama çok
önemli bir konuyu gündeme getirdi. 

Boyahaneler gerçekten Bursa’nın
başının belası. Gerek tarım arazileri-
nin, gerek havanın gerekse toprağın
kirlenmesinde en önemli kirleticilerin
başında yer alıyor boyahaneler. Oysa

Bursa’nın tarım topraklarına, havaya
ve suya boyahanelerden çok daha fazla
ihtiyacı var. Yani ticaret için insan ya-
şamını feda edemeyiz. 

Bu tür kirletici sanayi tesislerine
artık izin verilmemesi gerektiği gibi
olanların da başka bölgelere aktarıl-
ması daha doğru olacak. Bursa sanayi
alanında ileri sanayi dönüşümünü sağ-
lamak durumunda. Kirletici sanayiden
bir an önce kurtulup modern ve ileri
teknoloji sanayi tesislerine dönmek
durumunda. 

Yunus Aydın’ın devamında yazdık-
larını da önemsiyoruz. 

“OSB’ler planlı kurulmalı ileri
arıtma, merkezi sistemleri alt yapı baş-
tan yapılıp gerçek organize sanayi ol-
malı, üretimin önü açılması için
organize olmalı. Rantta dayalı OSB’lere
engel olunmalıdır…”

BTSO Başkanı Burkay’ın da seçim
öncesi sunumunda tam bu nokta yer
alıyordu. İleri teknoloji sanayi tesisle-
rine dönüş. Bir başka vurgusu da kent
içinde kalan kirletici tesislerin bir an

önce şehir merkezinden çıkarılması. 
Ortaya devama dönüşümlerin ola-

cağı alanlar çıkıyor bu sayede. Ancak
kentin içinden çıkarılacak olan sanayi
tesisleri için belirlenecek alanlar ol-
dukça kritik. Belirlenecek alanlar mut-
lak suretle toprağı, havayı ve suyu
kirletmeyecek, ileri arıtma, filtreleme
ve altyapı tamamen kontrol altında ve
tavizsiz uygulanacak sistemlerle olmalı. 

Kestel 1. Sanayi Bölgesi gibi ya da
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi ve
civarındaki gibi kural var uyan yok şek-
linde oluşmaya devam edecek sanayi
bölgeleri Bursa’yı çok kısa bir zaman
sonra yaşanmaz, insansız bir bölgeye
dönüştürür. 

Karar verirken insan odaklı kararlar
almaktan başka çare yok. Kamu, özel
sektör, siyaset ve ilgili tüm kesimlerin
ortak hareketiyle ancak sonuç ve yaşa-
nabilir bir Bursa’ya ulaşmak mümkün
olur. Aksi durumda kapital ve rantın
olduğu ancak insanın olmadığı, yaşa-
mın olmadığı bir bölgenin altyapısını
kurmuş oluruz. 

Bursa ve sanayi
meselesi!

Alpaslan 
YILDIZ

alpaslanyldz@gmail.com

BUÜ’lü akademisyen Doç. Dr. Nalan Ku-
ru’nun yürütücülüğünü üstlendiği ve 1001
Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini
Destekleme Programında kabul edilen proje
ile sürdürülebilir sosyal ve duygusal iyi oluşu
desteklemek için anaokulu modeli yürütülecek.
İlk olarak Türkiye genelinde anaokulundaki
eğitim beklentilerinin araştırılacağı çalışmada,
beklentiler doğrultusunda genel bir eğitim
şablonu ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bur-
sa’da seçilecek 4 okulda ise projenin pilot uy-
gulaması yapılacak. Toplam 28 ay sürecek pro-
jenin açılış toplantısına BUÜ Rektörü Prof.
Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fakülte Dekanı Prof.
Dr. Salih Çepni, Milli Eğitim Bakanlığı temsil-
cileri, okul yöneticileri, akademisyenler, öğ-
retmenler ve öğrenciler katıldı.

NİTELİKLİ PROJELER 
ÖN PLANA ÇIKIYOR
Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr.

Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak son
yıllarda projeler konusunda ciddi ataklar yap-
tıklarını vurguladı. Yürütülen çalışmaları artık
nicelik olarak değil, nitelik anlamında değer-
lendirdiklerini kaydeden Prof. Dr. Ahmet Saim

Kılavuz; “Üniversiteler genelinde sosyal bilimler
alanında proje geleneği maalesef çok yaygın
değil. Göreve geldiğimizde belki eğitim fakül-
temizde kısmen proje başvuruları vardı. Ancak
diğer fakültelerimiz ve bölümlerimizde hemen
hemen hiçbir projemiz yoktu. Bunda geçmişte
çatı kuruluşların meseleye bakış açılarının da
sebeplerden birisi olduğunu söyleyebiliriz.
Ancak YÖK Başkanlığımız ve yeni yönetimler
ile bu konulara yeni bir vizyon ile bakılması
sağlandı. Üniversitemizde de bu anlayış otur-
maya başladı ve bugün bizim için son derece
önemli bir projenin başlangıcını gerçekleştiri-
yoruz. Bugün 1001 projesi her anlamda çok
değerli bir çalışmadır” diye konuştu.

REKTÖR KILAVUZ: “DESTEKLER 
BAŞARI GETİRİYOR”
Üniversitenin tarihinde ilk defa Mükem-

meliyet Merkezi projesi koordinatörlüğü almayı
başardığının altını çizen Rektör Prof. Dr.
Ahmet Saim Kılavuz, proje paydaşları arasında
Türkiye’nin çok önemli kurum ve kuruluşlarının
bulunduğuna işaret etti. Pil ve batarya geliştirme
görevini üstlenen bu ekibin toplam 74 milyon
TL’lik projeyi yöneteceğini açıklayan Kılavuz;

“Yine bu üniversitede ilk defa bir Horizon Eu-
rope projesinin koordinatörlüğü alındı. Üstelik
sosyal bilimler alanında bu başarıya erişildi.
Üniversitemiz için son derece önemli bir ge-
lişmedir. Yürütücü olarak ilk kez almayı başardık.
Verdiğimiz destekler, teşvikler ve moral, mo-
tivasyon ile son yıllarda çok güzel sonuçlar
elde ediyoruz. Akademisyenlerimiz de bu des-
tekler ile gerçek anlamda bilimsel çalışmalar
yapmaya ve kendi alanlarında projeler üretmeye
gayret ediyorlar. Bu çalışmalardan son derece
kıymetli makale ve patentlerin çıkacağına da
gönülden inanıyoruz. Başta Nalan hocamız
olmak üzere, projede görev alan tüm ekip üye-
lerine teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını
diliyoruz” açıklamasında bulundu.

MOTİVASYON ŞART!
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salip

Çepni ise konuşmasında üniversitelerin temel
görevlerinden birisinin üreten akademisyenleri
daha fazla motive etmek olduğunun altını
çizdi. Doç. Dr. Nalan Kuru ve ekibini tebrik
eden Dekan Prof. Dr. Salih Çepni; “Ben de
uzun yıllar bu projelerin içerisinde yer aldım.
Ne kadar zor bir süreç olduğunu çok iyi biliyo-

rum. Büyük proje kazanan ve bu alanda çalış-
malar yürüten hocalarımızın daha fazla onur-
landırılması gerektiğine inanıyorum. Böylesine
değerli çalışmaların sonunda gerçekten kıymetli
yayınlar veya makaleler çıkıyor. Bu uzun yol-
culuklarında hocalarımıza kolaylıklar ve başarılar
diliyoruz” şeklinde konuştu. Okul Öncesi
Eğitim ve Özel Öğretim Anabilim Dallarının
akademik önemine de değinen Dekan Çepni,
bu alanlarda yetişecek akademisyenlerin de
kendileri için son derece kıymetli olduğunu
söyledi.

PROJE KOORDİNATÖRÜNDEN 
ÖZEL TEŞEKKÜR
Hazırlanan çalışmanın detaylı bir sunu-

munu yapan Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Nalan
Kuru da kendilerine bu süreçte destek olan
ailesi başta olmak üzere, tüm üniversite ve fa-
külte yöneticilerine teşekkür etti. Doç. Dr.
Nalan Kuru, sunumun ardından ekibiyle birlikte
Türkiye genelinde proje çağrısını paylaştı. Pro-
jenin yurt dışı danışmanlığı görevini üstlenen
Louisse Gilbert de video konferans ile toplantıya
katılarak tüm ekibe başarı dileğinde bulundu.
(İHA)

Bursa’da gençlik ve spor pro-
jeleriyle gençlerin aktivite alan-
larını genişleten Bursa Büyükşehir
Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi’ne
de Gençlik ve Spor Merkezi ka-
zandırıyor.

Kültür merkezleri, millet kı-
raathaneleri, spor tesisleri, yeni
kütüphaneler, sosyal, kültürel,
sanatsal ve sportif etkinliklerle
özellikle genç nüfusa geniş bir
yelpazede hizmetler sunan Bursa
Büyükşehir Belediyesi, gençler
için ayrıcalıklı bir tesisi daha Ye-
nibağlar Mahallesi’ne kazandırı-
yor. İnşaatı devam eden Yenibağ-
lar Gençlik ve Spor Merkezi projesi
bünyesinde 1400 metrekare alanlı
halı saha, 400 metrekare park,
yürüyüş parkuru ve toplamda 200
metrekare iki katlı idari bina inşa
ediliyor. Toplam kullanım alanı
420 metrekare olacak idari binada
alt katta sahaya hizmet verecek
soyunma odaları, antrenör odası,
çay ocağı ve ortak kullanım alan-
ları bulunuyor. Binan üst katında
ise 140 metrekare alanlı kütüp-
hane ve ders çalışma alanları,
idari ofisler ve ortak kullanım
alanları yer alıyor. Bina çevresine
600 metrekare sert zemin oluş-
turulurken, bahçe düzenlemeleri
ve otoparkı ile gençlerin buluşma
noktası olacak merkezde aynı za-
manda haftanın belirli günlerinde
diyetisyen ve psikolojik danış-
manlık hizmetleri de verilecek.

ÖNEMLİ BİR İHTİYAÇTI
Bursa Büyükşehir Belediye

Başkanı Alinur Aktaş, beraberin-
deki AK Parti Osmangazi İlçe Baş-
kanı Ufuk Cömez ve Yenibağlar
Mahalle Muhtarı Adil Gökçe ile
birlikte Yenibağlar Gençlik ve
Spor Merkezi inşaatını inceledi.
Yapılaşma yoğunluğunun giderek
arttığı bölgede özellikle gençlere
hizmet verecek tesisin ciddi bir
ihtiyaç olduğunu hatırlatan Baş-
kan Aktaş, “Bölge gençlerine hiz-
met verecek bir tesisi yapmakla
ilgili sözümüz vardı. Biraz gecik-
meli de olsa inşaata başladık. Spor
yapmak isteyen veya ders çalışmak
isteyen gençlerimiz burada kaliteli
zaman geçirebilecek. İnşallah Ni-
san sonu tamamlayıp, Mayıs gibi
hizmete açmayı planlıyoruz. Tes-
islerimiz şimdiden hayırlı olsun”
dedi. (İHA)

Belediye Meclisinin ocak ayı olağan
toplantısında, Harmancık Belediye Baş-
kanı Yılmaz Ataş tarafından yapılan
öneri üzerine Ekoturizm Tesisleri’nde
konaklama ve yemek, Çardı Mahfel Ka-
feterya’da çay, Kamp ve Karavan Ala-
nı’nda günlük karavan ve kampçı üc-
retlerine zam yapılmayarak sabit fiyat
uygulanması kararlaştırıldı. Konuyla
ilgili açıklamalarda bulunan Belediye
Başkanı Ataş, 2022 yılı mayıs ayında
uygulanmaya başlanan fiyatların geçerli
olacağını bildirdi. İlçeyi hem ekolojik

hem de ekonomik turizmin örnek adresi
yapmaya devam ettiklerini vurgulayan
Ataş, şu ifadeleri kullandı: “Doğaseverlere,
ekolojik turizme ilgi duyanlara, kamp
ve karavancılarımıza destek olmanın,
ilçemizin tanıtımı başta olmak üzere
hem esnafımıza hem de sürdürülebi-
lirliğimize katkı sağladığının bilincin-
deyiz. Ekolojik alanda olduğu gibi eko-
nomik alanda da örnek olmak bizleri
mutlu ediyor. Ekolojik turizm alanı
içinde Spor Toto Teşkilatı Başkanlığının
destekleri ile yapımı sona eren yüzme
havuzu ve basketbol sahalarının yanında
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hima-
yelerinde oluşturduğunuz Bursalı Şüca
Okçuluk Alanı ve halı sahamızı gençle-
rimizin, yerli ve yabancı turistlerimizin
kullanımına ücretsiz açacağız.” (AA)

Bursa’nın dağ bölgesi olarak adlandı-
rılan Keles, Orhaneli, Harmancık ve Bü-
yükorhan ilçesinin köylerinden Bursa’ya
göç eden aileler yüzlerce yıllık gelenekleri
unutulmasın diye Tahtakale semtinde bu-
lunan DAĞDER binasında her hafta danışık
gecesi düzenliyor. Düzenlenen gecede yö-
resel oyunlar oynanırken yörenin yöresel
ürünleri gelecek kuşaklara tanıtılıyor.
Soğuk kış gecesinde yakılan ateşin etrafında

oyun havaları eşliğinde oynayan yörükler
keyifli bir gece geçiriyor. Her hafta bölgedeki
bir köyün danışık gecesi düzenlenirken
bu hafta ise Keles’e bağlı Sorgun köyünün
danışık gecesi düzenlendi. Danışık gecesi
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras
Envanter çalışmaları kapsamında Gele-
neksel Sohbet Toplantıları adı altında
Ulusal Envanterde kayıt altına alındı. Kül-
türlerini yaşatmaktan dolayı çok mutlu
olduklarını ifade eden Sorgun köyü Dernek
Başkanı Muharrem Ulutaş, “Her hafta
düzenlenen danışık gecesiyle yüzlerce yıllık
kültürümüzü büyükşehirde de yaşatıyoruz.
Burada yöresel oyunlar oynayıp geçmişten
gelen yöresel ürünlerimizi gelecek kuşaklara
tanıtıyoruz. Bu keyifli gecelerimize herkesi
bekleriz” dedi. (İHA)

Büyükşehir’den
gençler için bir 
tesis de Yenibağlar’a

Harmancık’ta sosyal
tesis fiyatlarına zam yok
Harmancık’ta belediyeye
ait sosyal tesislerdeki
fiyatlara zam yapılmaması
kararı alındı.

Bursa’nın dağ ilçelerinden
büyükşehire göç eden
aileler yüzlerce yıllık
geleneklerini büyükşehirde
de her hafta yaptıkları
danışık gecesiyle yaşatıyor.

Köylüler büyükşehirde yüzlerce
yıllık geleneklerini yaşatıyor

“Sürdürülebilir İyilik İçin Anaokulu
Modeli” projesi başladıYürütücülüğünü Bursa

Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Eğitim Fakültesi
Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Nalan Kuru’nun yaptığı
‘Erken Çocuklukta
Sürdürülebilir Sosyal
Duygusal İyi Oluşu
Desteklemek İçin Bir
Anaokulu Model
Önerisi’ isimli projesinin
açılış toplantısı
gerçekleştirildi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı’nın verilerine göre 1,5 yılda
Yunanistan’a 2 bin 199 sefer
gerçekleştiren Bursalı Lojistik
Firması, Türkiye 3’üncüsü oldu.

Başta Yunanistan olmak üze-
re, Bulgaristan, Arnavutluk, Ma-
kedonya, Sırbistan ve Kosova’ya
taşımacılık ve lojistik hizmeti
veren Kaderhan Lojistik, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı’nın
açıkladığı verilere göre son Tür-
kiye 3’üncüsü oldu. 1.5 yılda
Yunanistan’a 2199 sefer ger-
çekleştiren firma Bursa’da da
1’inci olarak başarısını gösterdi.
Sefer sayılarının günden güne
arttığını ifade eden Firma Yet-
kilisi Mustafa Kaderhan, “İşle-
rimizin yüzde 90’lık bölümünü
Yunanistan seferleri oluşturu-
yor. Oradaki 3 acentemizle bir-
likte Bulgaristan, Arnavutluk,
Makedonya, Sırbistan ve Koso-
va’ya da hizmet veriyoruz. Bu
yıl içinde sefer hattımıza İtal-
ya’yı da eklemeyi planlıyoruz.
2023 yılında büyüyen araç filo-
muz ve personel sayımızla bir-
likte sefer sayımızı da arttırmayı
hedefliyoruz” dedi.

(İHA)

Üretimde verimli ve ürün alım fi-
yatları açısından memnuniyetin yük-
sek olduğu bir kampanyanın sonuna
geldiklerini belirten Yönetim Kurulu
Başkanı Hidamet Asa, ürün alımla-
rının sona ermesiyle gübre, zirai ilaç
ve akaryakıt dağıtımı için de çalış-
maların tamamlanmak üzere oldu-
ğunu söyledi. Marmarabirlik ortak-
larına, yeni sezon ağaç bakımı ve
üretimde devamlılığın sağlanması
için, organik, organomineral gübre,
üre ve amonyum sülfat gübreleri ile
zirai ilaç sınıfından; bakır sülfat,
hazır bordo, fungusit ve insektisit
gruplarında destek sağlayacak. “Da-
ğıtımı yapılacak olan kimyasal, or-

ganik-organomineral gübre ve zirai
ilaç için ortaklarımıza piyasa koşul-
larından daha uygun şartlarda alma
imkanı sunuyoruz” diyen Asa, “Ama-
cımız üreticimizin zeytin üretiminde
bütün girdilerini temin ederek destek
olmaktır. Tarihe geçecek bir ürün
alım dönemi olarak hatırlayacağımız
bu kampanya, Marmarabirlik ’in üre-
ticisine sahip çıktığı bir yıl olarak da
kayıtlara geçmiştir. Ürün alım kam-
panyasının sonuna geldiğimiz bu
günlerde, bir taraftan ürün alım be-
delleri ödenmekte, diğer taraftan
gübre, zirai ilaç ve akaryakıt
desteği için çalışmalarımız
devam etmektedir. He-
defimiz üreticimizin üre-
tim maliyetlerini azalt-
mak ve üretimde de-
vamlılığı sağlamaktır”
ifadelerini kullandı.
2023 yılı için ortak-
lara tahsis edilen kre-
di limitleriyle ilgili
Başkan Asa şu bil-
gileri verdi: “Mar-
marabirlik Yönetim

Kurulu tarafından ayni kredi limitleri
belirlenirken, 2022 yılında 1 kilogram
zeytinin üretim maliyeti baz alınacak
olup, ortaklarımızın teslim ettiği her
kilogram ürün için 10 TL ayni kredi
desteği verilmesi kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz yıl kg başına
3 lira destek verilmişti.
Üreticilerimize tahsis
edilecek kredi, ortak-
ların kooperatiflerine
üç yıllık teslimat orta-

lamasının 10 TL ile çar-
pımı sonucu be-

lirlenecek-
tir. Verile-
cek olan
ayni kre-
di deste-
ğ i n i n

a n a
taah-
hüdü
500
k g

üzeri olan ortaklara en alt limit 10
bin lira, en üst limiti ise 75 bin lira
olacaktır. 8 kooperatifimiz genelinde
ortaklarımıza verilecek ayni kredi
desteği toplamı 538 milyon liradır.”
Ortakların en önemli gider kalemle-
rinden biri olan akaryakıt desteğine,
şartların elvermesi durumunda Nisan
2023 tarihinde başlamayı hedefle-
diklerini belirten Hidamet Asa, “Son
2 yılda olduğu gibi bu yılda ortakla-
rımıza akaryakıt desteği verilecektir.
Verilecek akaryakıt limit miktarı, da-
ğıtım usul ve esasları Marmarabirlik
tarafından daha sonra açıklanacaktır”
dedi. Öte yandan Marmarabirlik’te
2022/2023 iş yılı ürün alım kam-
panyası sona erdi. Marmarabirlik
toplam 1 Milyar 362 milyon lira tu-
tarında 55 bin 322 ton ürün alımı
gerçekleştirildi. Birlik 31 Aralık 2022-
13 Ocak 2023 tarihleri arasında teslim
ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin
karşılığı olarak, 20 Ocak 2023 Cuma
günü ortaklara 10 milyon TL ödeme
yapacak. Bu ödeme ile birlikte or-
taklara toplam 633 milyon TL ödeme
gerçekleştirilmiş olacak. (İHA)

Marmarabirlik’ten bir kilo
zeytine 10 lira üretim desteği
Marmarabirlik’te
2022/2023 iş yılı ürün
alım kampanyası sona
erdi. Birlik ortaklarına
toplam 538 milyon TL
ayni kredi tahsisatı yaptı.

Proje bazlı devlet yardımlarına iliş-
kin Cumhurbaşkanı kararları yayım-
landı. Yürürlüğe giren kararları de-
ğerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, “ Hedefimiz, katma
değerli üretimle ülkemizi büyütmek.
Bu amaç doğrultusunda adımlar at-
maya devam ediyoruz. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın imzaladığı Resmi
Gazete’de yayımlanan kararlar da bu-
nun bir göstergesi. Yatırım, üretim,
istihdam ve ihracata odaklanarak ül-
kemizi büyüteceğiz. Milli teknoloji
Hamlesi’ne destek verecek bu yatı-
rımlarla ülkemizi kalkındıracağız” dedi.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cum-
hurbaşkanı kararlarına göre, Sarsılmaz
Silah Sanayi, Düzce’de mühimmat, as-
keri tüfek ve yarı otomotik tabanca
üretimi yapacak. 1 milyar 345 milyon
liralık yatırımla 286 yeni istihdam
oluşturacak. Cari açığın kapatılmasına
yılda 105 milyon dolar katkı sağlayacak.
Polyteks Tekstil Sanayi, Bursa’da geri
dönüşümden polyester cips ve POY

iplik üretimi yapacak. Toplam 2 milyar
445 milyon liralık yatırım ile 250 yeni
istihdam oluşturacak. Cari açığın az-
altılmasına yılda 74 milyon dolar katkı
verecek. Merinos Halı, Gaziantep’te
polimer cips üretecek. 3 milyar 672
milyon liralık yatırım, 285 kişiye yeni
iş sağlayacak. Bu yatırımın cari açığın
kapatılmasına katkısı yılda 104 milyon
dolar olacak. Gedik Kaynak Sanayi,
Sakarya’da ileri teknolojili kaynak sarf
malzemeleri yatırımı yapacak. 903
milyon liralık yatırımla 309 kişi iş
sahibi olacak. Bu yatırım ile yılda 285
milyon dolar cari açığın azaltılmasına
katkı sağlayacak. İstanbul Gübre, Ko-
caeli’nde gübre yatırımına 9 milyar
403 milyon liralık yatırım yapacak.
326 kişiyi iş sahibi yapacak bu yatırım,
cari açığın kapanmasına yılda 325
milyon dolar katkı verecek. Valeo Oto-
motiv Sanayi Bursa’da EDC kompresör
yatırımına 4 milyar 250 milyon lira
para harcayacak. Bu yatırımla 600
ilave istihdam oluşturacak. Cari açığın
azaltılmasına yılda 151 milyon dolarlık
katkı sağlayacak. Kalyon Güneş Tek-
nolojileri, Ankara’da fotovoltaik güneş
yatırımında değişikliğe gidecek. Bu
ilave yatırımla kapasite 1000 MWp
iken 2000 MWp’ye çıkacak. 3 milyar
700 milyon liralık yatırım, ile 2 bin
635 istihdam sağlanacak. ilave yatırım,
cari açığın kapatılmasına yılda 364
milyon lira katkı verecek. Proje bazlı
devlet yardımı verilmesi kararlaştırılan
yatırımlar, KDV istisnası, gümrük ver-
gisi muafiyeti gibi teşviklerden yarar-
lanacak.

(İHA)

Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah
seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı
zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf
seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke
ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye’de
27 Ekim 2003’te devreye girerek 20. yılını
doldurmak üzere emin adımlarla ilerliyor.
Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), BES’e
ilişkin istatistiki verileri otomatik katılımın
getirilmesinin ardından “BES istatistikleri”
ve “OKS istatistikleri” şeklinde iki ayrı başlık
altında yayımlıyor.

BES’TEN EMEKLİ SAYISI 
197 BİN 997’YE ULAŞTI
AA muhabirinin EGM verilerinden der-

lediği bilgilere göre, 2022 sonu itibarıyla
sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 801
bin 305 oldu. Söz konusu dönemde
katılımcıların fon tutarı
351 milyar 406 milyon
lirayı bulurken, dev-
let katkısı fon tu-
tarı da 48 milyar
668 milyon lira
olarak gerçekleşti.
Böylelikle katılım-
cıların fon tutarı ile
devlet katkısı fon tutarının
toplam büyüklüğü 400 milyar 74
milyon lira oldu. 2022 yıl sonu itibarıyla
BES’ten emekli olan kişi sayısı da 197 bin
997’ye ulaştı.

KATILIMCILARIN BİRİKİMLERİNİN 
YAKLAŞIK 100 MİLYAR LİRASI 
FAİZSİZ FONLARDA
BES katılımcı fon tutarının 271 milyar

72,4 milyon lirası faizli fonlarda, 80 milyar
334,1 milyon lirası ise faizsiz fonlarda de-
ğerlendirilirken, devlet katkısı fon tutarının
43 milyar 572,4 milyon lirası faizli, 5 milyar
95,2 milyon lirası da faizsiz fonlarda bulu-
nuyor. OKS katılımcılarının fon tutarı ile
devlet katkısı fon tutarının toplam büyük-
lüğü de 33 milyar 330,2 milyon liraya ulaştı.
OKS’deki 6 milyon 719 bin 441 çalışanın
biriktirdiği 31 milyar 787,6 milyon liralık

fon tutarının 12 milyar 565,8 milyon lirası
faizli fonlarda, 19 milyar 221,8 milyon
lirası faizsiz fonlarda yer alırken, OKS’deki
1 milyar 542,6 milyon liralık devlet katkısı
fon tutarının da 574,8 milyon lirası faizli,
967,8 milyon lirası faizsiz fonlarda. BES ve
OKS katılımcı fonlarının 283 milyar 638,2
milyon lirası faizli, 99 milyar 555,9 milyon
lirasının faizsiz fonlarda değerlendirildiği
görülüyor.

TOPLAM FON BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ 
ARTIŞ 189 MİLYAR LİRAYI AŞTI
2021 sonunda BES’teki katılımcı sayısı

7 milyon 92 bin 20, katılımcıların fon tutarı
da 205 milyar 573,4 milyon lira olarak kay-
dedilmişti. Devlet katkısı fon tutarı 22
milyar 238 milyon lira, emekli olanların
sayısı da 167 bin 275 olarak gerçekleşmişti.
Söz konusu dönemde OKS’ye bakıldığında,
çalışanların biriktirdiği fon tutarı 15 milyar
740,2 milyon lira, devlet katkısı ise 735
milyon 476 bin lira olmuştu. 2021 yıl sonu
itibarıyla Bireysel Emeklilik Sistemi’nin

toplam büyüklüğü 244 milyar
287,1 olarak gerçekleşti.

Aradan geçen 1 yılda,
BES’teki katılımcı

fon tutarı 145
milyar 833,1 mil-
yon lira artış gös-

terirken, söz ko-
nusu dönemde dev-

let katkısı fon tutarı 26
milyar 429,6 milyon lira arttı.

Aynı dönemde OKS katılımcılarının bi-
riktirdiği fon tutarı 16 milyar 47,4 milyon
lira, devlet katkısı fon tutarı da 946 milyon
176 bin lira arttı. BES ve OKS’deki katılım-
cıların fon tutarı, devlet katkısı fon tutarları
dikkate alındığında 2022’de toplam fon
büyüklüğünde 189 milyar 256,3 milyon li-
ralık artış görüldü. Aynı dönemde 30 bin
722 kişi de emekliler arasına katıldı. BES
katılımcılarının fon tutarı ile devlet katkısı
fon tutarının toplam büyüklüğü olan 400
milyar 74 milyon lira ile OKS’deki devlet
katkısıyla birlikte toplam fon büyüklüğü
olan 33 milyar 330,2 milyon lira dikkate
alındığında, 2022 yılında sistemin toplam
büyüklüğü 433 milyar 404,2 milyon liraya
ulaştı. BES ve OKS katılımcılarının toplam
sayısı da 14 milyon 520 bin 747 oldu. (AA)

Bakanlıktan 7 projeye
26 milyar lira destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bursa,
Gaziantep ve Ankara’da 6’sı
yeni, 1’i ilave olmak üzere
toplam 7 yatırıma proje bazlı
destek verecek. Toplam tutarı,
yaklaşık 26 milyar lira olan
yatırımlar, 4 bin 691 kişiye
ekmek kapısı olacak. Bu
yatırımlar, cari açığın
azaltılmasına her yıl 1,4 milyar
dolarlık katkı verecek.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nin
(BES) sistemin toplam
büyüklüğü 2022 yılında 433
milyar 404,2 milyon liraya ulaştı.

BES’teki fon büyüklüğü
433 milyar lirayı aştı

Pancar fiyatları
açıklanmazsa;
üreticiler ekim
yapmayacak

Bursa’da şeker pancarının eki-
minin arttırılması için üreticiler
ve yetkililer bir araya geldi. Üre-
ticiler Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’dan pancar ekiminden önce
fiyatların açıklanmasını istiyor.

Yenişehir Ziraat Odası Baş-
kanlığı tarafından düzenlenen
toplantıya çok sayıda pancar üre-
ticisi ile Susurluk Şeker Fabrikası
Müdürü ve özel şirket yetkilileri
katıldı. Ekimden önce pancar fi-
yatlarının belli olmasını talep
eden pancar üreticileri ve yetki-
lilerin katıldığı toplantıdan bir
sonuç çıkmadı. Konuyla ilgili açık-
lama yapan Bursa Ziraat Odaları
İl Koordinasyon Başkanı ve Ye-
nişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi
Aktaş, “ Bölgemizde eskiden çok
ekilen şeker pancarının yeniden
eski günlerine kavuşması için bir
toplantı düzenledik. Günümüzde
para kazandırmayan şeker pan-
carının önümüzdeki sezon üre-
ticinin para kazanması için dü-
zenlediğimiz bu toplantıda pan-
carın ekimden önce fiyatının belli
olması talep ediliyor. Bu yüzden
üretici pancar ekimine sıcak bak-
mıyor. Tarım Bakanımız ve Cum-
hurbaşkanımızdan ekim öncesi
pancar fiyatlarının açıklanması
istiyoruz. Eğer Cumhurbaşkanı-
mız Şubat ayından önce şeker
pancarı fiyatını açıklarsa ekim
artacaktır. Pancar ekimi toprak-
larımıza, ekonomiye, hayvancıya
iyi olacaktır. Bunun için Cum-
hurbaşkanımızdan yardım bek-
liyoruz” diye konuştu. (İHA)

Yunanistan’a en
çok sefer yapan 
3. firma Bursa’dan
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Bahçeli, Merkez Disiplin Kurulu (MDK)
ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri
ve milletvekilleriyle “seçim çalışmalarını”
değerlendirmek üzere bir araya geldiği Kı-
zılcahamam’da, gazetecilerle sohbet sırasında
gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Toplan-
tıda, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ka-
laycı’nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temi’nin uygulamalarını MHP’nin progra-
mında, seçim beyannamelerinde vadettikleri
ile karşılaştırmalı olarak verdiğini belirten
Bahçeli, “Tabii 3600’den tutun diğer konu-
larla örtüşüyor bazı şeyler. Türkiye’de sadece
soğan ve patates tartışması ötesinde çok
şey oldu. Güfte ve beste örtüşmüştür. Bizim
programımız ile Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi uygulamalarını karşılaştırdı-
ğımızda çok şey birbirlerini örtüyor. Yani
güfte ile beste örtüşmüş oldu.” dedi. Ba-
şörtüsüne anayasal güvence getiren deği-
şiklik teklifine ilişkin Bahçeli, “Anayasa’nın
3 maddelik olan başörtüsü mevzusu per-
şembe günü komisyonda görüşülecek. Biz
onları dikkate almadan yolumuza devam
ediyoruz. Cumhur İttifakı o değişikliği yap-
makta kararlı. Meclis’te 400’ün üzerinde
bir oyla çıkarsa çok daha sağlıklı olur ama
olmazsa da bu sefer referanduma gitme
hali doğar.” ifadelerini kullandı.

“BİZİ BAŞKALARI İLGİLENDİRMİYOR”
Cumhur İttifakı’nın genişleyip genişle-

meyeceği yönündeki soruya Bahçeli, “İtti-

faklar kurulmuş, hepsi 85 milyonu kucak-
lamaya çalışıyor. Genişleyebildikleri kadar
genişlesinler. 85 milyon az bir rakam değil.”
yanıtını verdi. DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan’ın adaylıkla ilgili açıklamalarının
hatırlatılması üzerine, “Bizim adayımız
belli, kararımız net. Bizi başkaları ilgilen-
dirmiyor. Ben bir formülünü buldum. Onun
formülü şu, altı çarpı sıfır eşittir sıfır. 6’lı
masa bugüne kadar 10 toplantı yaptı. Yeni
bir toplantı yapacaklar. Bu denklemi o top-
lantının sonucu üzerine kurdum.” dedi.

“HER KOŞULDA CUMHUR 
İTTİFAKI SEÇİMLERE HAZIR”
Seçim tarihine ilişkin soru üzerine Bah-

çeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
nasıl bir değerlendirme yaparsa onu bekle-
mek lazım. Her koşulda Cumhur İttifakı
seçimlere hazır.” diye konuştu. Partisinin,
“Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Ay-
dınlatma” ve “Adım Adım 2023, İl İl Anadolu”
ile “Adım Adım 2023, Ahilerle Gününüz
Bereketli Olsun” temalı program ve etkin-
liklerini de anımsatan Bahçeli, “Bizim il il
toplantımız oldu. 936 ilçeye arkadaşlarımız
gittiler. Sonra köy köy toplantılarımız oldu,
Ahi Evran toplantıları...” ifadesini kullandı.

“BİZ KENDİ MİTİNGLERİMİZİ 
YAPIYORUZ”
Daha önce yapılan il mitinglerinin anım-

satılması üzerine Bahçeli, “9 il merkez
olmak üzere, her ilde de merkeze bağlı 5 il
temsilcileri de katıldı. Demek ki 45
ile ulaşıldı. Şimdi seçim süreci
açıklanırsa o zaman her gün bir
yerde olacağız.” dedi. Bahçeli,
seçim dönemi ortak miting olup

olmayacağı yönündeki soruya, “Altılı gan-
yanla bizi karıştırıyorsunuz.” yanıtını verdi.
Aynı sorunun yinelenmesi üzerine Bahçeli,
“Ona bir şey diyemiyorum. Biz kendi mi-
tinglerimizi yapıyoruz. Diğerleri de her gün
bir miting gibi geçiyor. Cumhurbaşkanı bir
yere tesis açarken en az bir miting kadar
coşkulu kalabalık topluyor.” dedi.

CUMHURİYETİN 
100. YILINA ÖZEL YÜZÜK
Bahçeli, sohbet sırasında gazetecilerin

dikkatini çekmesi üzerine, Cumhuriyetin
100. yılına özel kendisinin tasarladığı ve
üzerinde “Türkiye Cumhuriyeti 1923-2023”
yazılı, yanlarında çift başlı kartal ile kurt
kabartması bulunan yüzüğünü gösterdi.
Toplantının ilk oturumunda MHP Grup
Başkanvekili Erkan Akçay Meclis çalışma
ve faaliyetlerine ilişkin, MHP Genel Başkan
Yardımcısı Mustafa Kalaycı ise Cumhur-
başkanlığı Hükümet
Sistemi’nin uy-
gulamalarını
MHP’nin se-
çim beyan-
namele-
rinde vaat
ettikleri ile
karşılaştıran
bir sunum
yaptı. (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adliye Sarayı
yanındaki miting alanında Marmaris-Datça
Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve
Bodrum Devlet Hastanesi ile Yapımı Ta-
mamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış
Töreni’nde konuştu. Marmaris ziyaretleri
dışında epeydir Muğla’yla hasret gidere-
mediklerini belirten Erdoğan, Muğlalılara
“Sizleri özlemişiz.” diye seslendi. Bugün
hem özlem gidermeye hem de şehre ka-
zandırdıkları eser ve hizmetlerin resmi açı-
lışlarını yapmaya geldiklerini ifade eden
Erdoğan, “Karşımda muhteşem bir katılım
görüyorum. Bugün Muğla bir başka.” dedi.

“BİZİM BAKTIĞIMIZ 
TEK YER MİLLETİMİZDİR”
Şimdi daha büyük hedeflerle, daha

büyük bir öz güven ve güçle yönlerini gele-
ceğe dönmüş durumda olduklarını belirten
Erdoğan, “Bundan 12 yıl önce 2023 he-
deflerimizi ilk açıkladığımızda zihinlerini
geri kalmışlık ve faşizm kapanına hapsetmiş
birileri, kendi akıllarınca bizi küçümsemiş,
alaya almışlardı. Hep yaptıkları gibi 2023
hedeflerimizi hayata geçirmek için başlat-
tığımız her programa, her projeye, yatırıma
ne diyorlardı? ‘Yapamazsınız.’ diyorlardı.
Böyle engellemeye çalıştılar ve bu onlar
için hezeyandı ama bunu dün gibi hatırlı-
yoruz.” diye konuştu. Yatırımlara karşı çı-
kanlara kulak asmadıklarını belirten Er-
doğan, şöyle devam etti: “Tabii biz AK
Gençlik’le, AK kadrolarla bunlara yüz ver-
medik. Hiç kulak asmadık. Bizim baktığımız
tek yer milletimizdir, milletimizin özlem-
leridir, milletimizin talepleridir, milletimizin
ihtiyaçlarıdır. Hamdolsun her seçimde bize
en güçlü şekilde destek veren milletimiz
sayesinde sadece ülkemizi eşi benzeri gö-
rülmemiş eser ve hizmetlere kavuşturmakla
kalmadık aynı zamanda terör örgütlerinden
darbecilere, küresel vesayetçilerden eko-
nomik tetikçilere kadar istiklalimize ve is-
tikbalimize göz dikenlerin tamamının da
hakkından geldik. Kendi milletinden umu-
dunu kesenlerin, ülkemizin kutlu yürüyü-
şünü engellemek için sergiledikleri kepa-
zeliklere rağmen Cumhuriyetimizin 100.

yılına coşkuyla, gururla, heyecanla girdiğimiz
bir döneme ulaştık.” Cumhurbaşkanı Er-
doğan, havaalanından buraya gelene kadar
yol boyu tıklım tıklım olduğunu aktardı.

“SENİN HAYATINDA, SENİN 
AKLINDA BÖYLE BİR ŞEY VAR MI?”
Müstemleke zihniyetlilerin kepazelik-

lerinin bitip tükenmek bilmediğini ifade
eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvet-
lerinin gücüne güç katacak bir savunma
sanayi projemizin açılışında, ordumuzun
komutanlarıyla birlikte yaşadığımız sevince
tahammül edemediklerini hep birlikte gör-
dük. Bay Kemal, Sakarya Arifiye’de bu or-
dunun başkomutanı olarak Tayyip Erdoğan
ne yaptı? Orada Fırtına obüslerinin teslim
törenini yaptı. Senin hayatında, senin ak-
lında böyle bir şey var mı, böyle bir şey ya-
pabilir misiniz? Altay tanklarının teslimini
yaptık Bay Kemal. Bunlarla ordumuz çok
daha güçlü. Ordumuz bunlarla o terör ör-
gütlerini ne yaptı? İnlerine gömdü inlerine.
Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek
dirseğe dolaştın. Cezaevlerindeki teröristleri
de nasıl çıkarırız diye bunun gayreti içeri-
sindesin. Boşuna uğraşma, o teröristler
öyle oralardan çıkamazlar. Ama bu şimdiden
vadediyor. Yahu, Diyarbakır’da 51 vatan-
daşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş
değil miydi? Şimdi çıkmış bu, ‘onları çıka-
racağım’ diyor. Bu millet sana bu yolu
açmaz. Bu millet terörden beslenenlere,
kan emicilere bu ülkede yol vermez.” Millete
güvendiğini ve millete inandığını vurgulayan
Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: “Bu
yolda böyle yürüyeceğiz. El ele yürüyeceğiz,
omuz omuza yürüyeceğiz. Hak ve özgürlük
denilince biz milletimizle el ele olmayı an-
larız, kan emicilere asla prim vermeyiz.
Ama bu zihniyet önce Sakarya Arifiye’deki
fabrikanın bu seviyeye gelmesini sağlayan
yatırımlarımızı sabote etmek için yap-
madığını bırakmadı. Her türlü yalan
ve iftirayı kullanarak yürüttüğü
bu ihanet kampanyasında başarılı
olamayan bu habis zihniyet,
bu defa doğrudan kahraman
ordumuzu ve şerefli komu-
tanlarımızı hedef alarak asıl
niyetini gösterdi.” “Muğla
seninle gurur duyuyor” slo-
ganları üzerine Erdoğan,
“Ben de sizinle gurur duyu-
yorum. Gönüllerde köprüler
kuralım ve destanları beraber ya-

zalım.” karşılığını verdi.
“BUNU BEN SÖYLEMİYORUM 
ANAYASAMIZ SÖYLÜYOR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kay-

detti: “Her gün sınırlarımızı taciz eden Yu-
nanistan’a, elinde on binlerce masumun
kanı olan PKK’ya, ülkemizin son dönemde
gördüğü en büyük ihanet çetesi olan FE-
TÖ’ye, egemenliğimizi hedef alan ülkelere,
velhasıl Türkiye ve Türk milleti düşmanlarına
göstermediği, gösteremediği tepkiyi, ordu-
muzun komutanlarına fütursuzca sergileyen,
seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin
siyasetçisi olabilir mi? Kardeşlerim anaya-
samıza göre bu kardeşiniz, bu ordunun
başkomutanıdır. Bunu ben söylemiyorum
anayasamız söylüyor.” Cumhurbaşkanı Er-
doğan, alandakilerin “Bir gece ansızın ge-
lebiliriz.” sloganları üzerine de “Aynen öyle,
bir gece ansızın gelebiliriz ve geleceğiz.”
ifadesini kullandı.

“HERKES AYRI BAŞ ÇEKİYOR, 
HERKES AYRI HESAP YAPIYOR”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

altılı masaya ilişkin, “Bir masa kurmuşlar,
etrafındaki herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes
ayrı baş çekiyor, herkes ayrı hesap yapıyor.
Bunlar Anayasa’yı da hiç okumamışlar. Sen
nasıl oluyor da daha
seçilmemişsin ve
seçilmediğin halde
nasıl oluyor da
‘hemen seçi-
me gide-
r i z ’
diyor-
sun?”
dedi.

Muhalefetin, ülkenin ve milletin hangi
menfaatini savunacağını ve hangi hedefini
hayata geçirebileceğini soran Erdoğan,
“Tabii biz bunların asıl karın ağrılarını çok
iyi biliyoruz. Bunlar Arifiye’deki atıl fabri-
kanın, ülkenin savunma sanayiinin en
önemli üretim tesislerinden biri olmasından
rahatsızlar. Bunlar karasından havasına,
denizinden siberine kadar savunma sana-
yiinin her alanında kendi tasarımını, kendi
üretimini yapabilen Türkiye gerçeğine ta-
hammül edemiyorlar. Bunlar, terörü sınırları
içinde bitirmekle kalmayıp sınırları ötesinde
de teröristlerin başını ezen Türkiye fotoğ-
rafına dayanamıyorlar.” dedi. Muhalefetin,
küresel krizler karşısında diz çöküp teslim
olmak yerine krizleri fırsata dönüştüren
Türkiye tablosunu içlerine sindiremediğini
belirten Erdoğan, şöyle devam etti: “Çünkü
bunların tüm hayatları, vesayetçilerin ve
darbecilerin yönetimini kendilerine altın
tepside sunduğu ülke hayaliyle geçmiştir.
Rahmetli Menderes’i idam sehpasına gön-
derip ülkenin başına böyle çullandılar. Rah-
metli Demirel’i muhtıralarla yıpratıp ülkenin
başına böyle çöreklendiler. Rahmetli Özal’ı
binbir yalan ve iftirayla devreden çıkartıp
ülkenin başına böyle musallat oldular. İk-
tidara geldiğimiz ilk günden itibaren bize
de aynısını yapmak için çok uğraştılar.

Ülkeye ve millete daha büyük hiz-
metler kazandırmak için har-

camamız gereken vaktimizin
ve enerjimizin bir kısmını,
bunlarla mücadeleye ayır-
mak mecburiyetinde kaldık.
Partimizi kapatmaya teşeb-
büs etmekten sokakları ka-
rıştırmaya, terör örgütlerini
cesaretlendirmekten dar-
becilere alkış tutmaya kadar

her yolu denediler. Dışa-
rıda ve içeride Türkiye’yi

hedef alan kim
v a r s a

hepsinin yanında bunlar yer aldılar. Ne ya-
parlarsa yapsınlar, işte ben şu anda kar-
şımdaki bu muhteşem kalabalığın, az önce
resmi rakamını sordum, dedim ne kadar?
Resmi rakamı aldım, elhamdülillah 50 bine
varan bir katılımla bugün buradayız. Bunlar
bir tek kendi ülkelerinin, kendi insanlarının
mücadelesine destek olmadılar. Şimdi de
aynı kafayla, yeni oyunlar peşinde koşu-
yorlar.”

“BİR MASA KURMUŞLAR 
HERKESTEN BAŞKA SES ÇIKIYOR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masaya

değinerek, “Bir masa kurmuşlar, etrafındaki
herkesten ayrı ses çıkıyor. Herkes ayrı baş
çekiyor, herkes ayrı hesap yapıyor. Bunlar
Anayasa’yı da hiç okumamışlar. Sen nasıl
oluyor da daha seçilmemişsin ve seçilmediğin
halde nasıl oluyor da ‘hemen seçime gideriz’
diyorsun? Neyse, olanlar oldu. Bunların,
‘Allah bir’ dediğine inanın, başka hiçbir
şeye inanmayın. Çünkü Allah bir.” dedi.
“Masanın altında, üstünde sakladıkları, gö-
zükmeyen ortakları ayrı telden çalıyor.”
ifadesini kullanan Erdoğan, “Daha ortada
fol yok, yumurta yok. Sizin deyiminizle
şerlenmelerinden, şımarmalarından yan-
larına varılmıyor. Çünkü bunlar sadece
zarar dostudur. Ülkenin ve milletin iyiliğini
istedikleri tek bir örnek görülmemiştir. Ül-
kemize 20 yıldır kazandırdığımız her eser
ve hizmeti, demokrasi ve kalkınma atılım-
larımızın tamamını nasıl bunlara rağmen
yaptıysak inşallah Türkiye Yüzyılı vizyonunu
da aynı şekilde hayata geçireceğiz.” değer-
lendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, alandakilere, “Bunun için şimdi
Muğla’dan destek istiyoruz. Öyle bir ses
verin ki altta Akdeniz’in, üstte Marmara’nın
her karışından duyulsun. Muğla, 2023’te
güvenli, huzurlu, müreffeh Türkiye’nin yo-
lunu bir kez daha açmaya hazır mıyız?
Muğla, Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa
etmeye hazır mıyız? Muğla, dışarıda Türkiye
düşmanlarının, içeride onların maşalarının
heveslerini bir kez daha kursaklarında bı-
rakmaya hazır mıyız? Muğla, bir olarak,

iri olarak, diri olarak, kardeş olarak hep
birlikte Türkiye olarak 2023’te Cum-
huriyetimizin yeni asrını karşılamaya

hazır mıyız?” diye seslendi. Alanda-
kilerin hep bir ağızdan “Evet” kar-
şılığını vermesinin ardından Er-
doğan, “Rabbim sizlerden razı ol-
sun.” dedi.

(AA)

“Sevincimize tahammül
edemediklerini gördük”

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan,

“Türk Silahlı
Kuvvetlerinin gücüne

güç katacak bir
savunma sanayi

projemizin açılışında,
ordumuzun

komutanlarıyla
birlikte yaşadığımız

sevince tahammül
edemediklerini hep

birlikte gördük.” dedi.

Soylu, Muğla’da Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla
Menteşe Atatürk Bulvarı Adliye Sa-
rayı yanında düzenlenen toplu açılış
töreninde yaptığı konuşmada, Muğ-
la’nın Ege’nin incisi, Türkiye’nin gü-
zel yeri, asil insanlarının memleketi
olduğunu söyledi. Recep Tayyip Er-
doğan’ın dava adamı olduğunu ifade
eden Soylu, “Recep Tayyip Erdoğan
ay yıldızlı bayrağın davasının ada-
mıdır. Erdoğan, mazlumun, mağ-
durun davasının, Filistin da-
vasının adamıdır. Recep Tay-
yip Erdoğan, Türkiye’yi te-
röre bulaştırmaya karşı di-
renenlerin davasının ada-
mıdır. Türkiye yüzyılı dava-
sının adamıdır.” dedi. “2023
seçimlerinde şu Kılıçdaroğ-
lu’nu tekrar tuş etmeye
hazır mısınız?” diye soran
Soylu, konuşmasını
şöyle sürdürdü: “Bir
tarafta Erdoğan
bir tarafta Kılıç-
daroğlu. Neymiş
altılı masa. Altılı
masa değil

Amerika da Avrupa da gelse yenile-
ceksiniz. Üç tane otobüsü bitireme-
yenler, ekmek fırını açamayanlar,
Türkiye’nin yönetimine talipler. Bu-
gün Tendürek, Cudi, Amanoslar ter-
temiz Allah’ın izniyle. Huzurunuzda
söz veriyorum. Cumhuriyet’in 100.
yılında bu ülkenin dağlarında bir
tek terörist kalmayacak. Çıldırma-
sınlar mı? Bir taraftan Karadeniz’de
gaz çıkıyor. Bir taraftan Gabar’da
petrol çıkıyor. Doğu Karadeniz’de
burnumuzu bile sokmamızı isteme-
dikleri yerde Türkiye enerji, gaz arı-
yor. Kendi arabamız Togg’u yaptık.
Çıldırmasınlar mı? Erdoğan Türki-
ye’nin sorunlarını tek tek ortadan
kaldırdı.” Soylu, dünyadaki enerji
ve tahıl krizine, coğrafyasının ateş
topu olmasına rağmen Türkiye’nin
istikametinde gittiğini belirtti. Seçim
akşamı, bugün Türkiye’ye çelme tak-
maya çalışan dünyanın tüm liderle-

rinin Erdoğan’ı arayıp ‘zaferiniz
kutlu olsun’ demek için sıraya
gireceklerini kaydeden Soylu,

Türkiye’ye gelen turist sayısı
ve ihracat rakamlarıyla ilgili
bilgi verdi. Türkiye’nin sı-

kıntıları ve dertleri de oldu-
ğunu belirten Soylu,

“Bunu altılı ma-
sada masanın
altında birbi-
rini tekmele-
yenler değil
Recep Tayyip
Erdoğan çö-
zer.” ifadesini
kullandı. (AA)

Soylu: “100. Yılda dağlarda
tek terörist kalmayacak”
İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, “Bugün Tendürek,
Cudi, Amanoslar tertemiz
Allah’ın izniyle.
Huzurunuzda söz veriyorum.
Cumhuriyet’in 100. yılında bu
ülkenin dağlarında bir tek
terörist kalmayacak.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, seçim tarihine ilişkin,
“Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi nasıl bir değerlendirme
yaparsa onu beklemek lazım.
Her koşulda Cumhur İttifakı
seçimlere hazır.” dedi.

“Her koşulda Cumhur İttifakı
seçimlere hazır”



Kurt’un (35) naaşı, Toroslar ilçesi
Yalınayak Mahallesi’ndeki babaevi önün-
de helallik alınmasının ardından, tören
için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Ca-
misi’ne götürüldü. Buradaki törene ka-
tılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yar-
dımcısı Ömer Fatih Sayan ve Vali Ali
Hamza Pehlivan, şehidin babası Zekeriya,
annesi Hatice, eşi Ebru Kurt ile yakınla-
rına başsağlığı diledi. İl Müftüsü Aydın
Yığman’ın kıldırdığı cenaze namazının
ardından Kurt’un naaşı, Şehir Mezarlı-
ğı’ndaki şehitliğe defnedildi. Şehidin an-
nesi, eşi ve bazı yakınları tören sırasında

Kurt’un Türk bayrağına
sarılı tabutu başında
gözyaşı döktü. Törene
şehidin 7 yaşındaki
oğlu Ömer Faruk Kurt
da katıldı. Törene, şe-
hidin yakınlarının yanı
sıra Deniz Kuvvetleri Ak-
deniz Bölge ve Garnizon
Komutanı Tuğamiral Fuat Ge-

dik, AK Parti Mersin
Milletvekilleri Ali
Cumhur Taşkın ve
Hacı Özkan, CHP
Mersin Milletvekil-
leri Alpay Antmen

ve Cengiz Gökçel,
Büyükşehir Belediye

Başkanı Vahap Seçer, İl
Jandarma Komutanı Tuğ-

general Necip Çarıkcıoğlu, askeri ve
mülki erkan, diğer kent protokolü üyeleri
ile vatandaşlar da katıldı. Milli Savunma
Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölge-
si’nde bölücü terör örgütü mensuplarınca
bir üs bölgesine açılan taciz ateşinde
ağır yaralanan Kurt’un hastaneye sevk
edilerek tedavisine başlandığını ancak
müdahalelere rağmen şehit olduğunu
bildirmişti. (AA)
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İstanbul’da Haliç Köprüsü’nde
çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere
göre bir kişi yaşamını yitirdi, yaralılar
hastaneye kaldırıldı.

Haliç Köprüsü’nde Edirne isti-
kametinde seyreden iki otomobilde
bulunan kişiler, henüz belirleneme-
yen nedenle karşılıklı ateş açtı. Çıkan
çatışmada otomobildeki C.A. hayatını
kaybederken, plakası olmayan diğer
araçtaki D.K. ise bacağından yara-
landı. Ambulansla hastaneye kaldı-
rılan yaralı, tedavi altına alındı. Polis
ekipleri olay yerinde yaptığı çalış-
mada D.K’nin içerisinde bulunduğu
otomobilde tabanca ile aracın yakı-
nında uzun namlulu silah ele geçirdi.
Olaya karışan bir otomobilin de
daha sonra kaçtığı tespit edildi.
Ekiplerin, zanlıların yakalanması
için başlattığı çalışma sürüyor. Öte
yandan köprüdeki incelemenin ta-
mamlanmasının ardından ulaşım
normale döndü. (AA)

Dağa kaçırılan çocukları için HDP
il binası önünde oturma eylemi ya-
pan Diyarbakır anneleri, evlat nö-
betini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasın-
dan HDP’yi sorumlu tutan ailelerin
3 Eylül 2019’da başlattığı oturma
eylemi, 1230’uncu gününde devam
ediyor. Fotoğraflarını taşıdıkları ev-
latlarının yolunu gözleyen anneler-
den Bedriye Uslu, oğlu Mahmut
için oturma eylemi yaptığını söyledi.
Oğlunun kandırılarak dağa gönde-
rildiğini belirten Uslu, oğluna yaklaşık
13 yıldır hasret olduğunu dile getirdi.
Evladını çok özlediği ifade eden
Uslu, “Mahmut’umu almadan bu
çadırı terk etmeyeceğim. Bizi perişan
ettiler, ağlamaktan gözlerimizde yaş
kalmadı. Ne hakları vardı bize bunu
yapmaya. PKK hem Kürtlerin hem
de Türklerin ciğerini yaktı.” dedi.
Oğlunun teslim olmasını isteyen
Uslu, “Mahmut’um eğer beni görüyor
ve duyuyorsan gel güvenlik güçlerine,
devletimize, Türkiye Cumhuriyeti’ne
teslim ol. Eve gel, bu çilemiz, hasre-
timiz bitsin.” ifadelerini kullandı.
Baba Necmettin Biçer de kızı Gül-
can’a kavuşma ümidiyle başladığı
evlat nöbetinin 4. yılına girdiğini
belirtti. Eylemlerinde kararlılık vur-
gusu yapan Biçer, şöyle konuştu:
“Çocukların gittiği adres burasıdır.
Buradan gitmeyeceğiz. Kızım gelse
dahi bu çadırı terk etmeyeceğim.
Diğer çocuklar için de mücadele
edeceğim. Hepsi bizim çocuklarımız.”
Biçer, kızı Gülcan’a teslim olması
çağrısında bulundu. (AA)

Mersin’e şehit acısı düştü
Fırat Kalkanı Harekat
Bölgesi’nde
teröristlerce bir üs
bölgesine açılan taciz
ateşinde ağır yaralanan
ve kaldırıldığı
hastanede şehit olan
Tankçı Uzman Çavuş
Selçuk Kurt’un
cenazesi, Mersin’de
toprağa verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat
Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine
saldıran 11 PKK/YPG’li teröristin
etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
şu ifadelere yer verildi: “Tek amaç-
ları bölgeyi kana bulamak olan
PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri
gibi müdahale etmeye devam edi-
yoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı
bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li
terörist etkisiz hale getirildi. Te-
röristler kazdıkları hendeklere gö-
mülmekten kurtulamayacak.” (AA)

Suriye’nin kuzeyinde
11 PKK/YPG’li
terörist etkisiz 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
son yılların en kurak kışını geçirirken,
sınır hattı ve ötesinde görev yapan Meh-
metçiğin, zorlu arazinin yanı sıra soğuk
hava ve karla mücadelesi ise iki aydır

devam ediyor. Milli Savunma
Bakanlığı kaynaklarından

alınan bilgiye göre, Kara
Kuvvetleri Komutanlığı-

na bağlı yurt içi ve sı-
nır ötesin-

deki üs bölgelerinin 300’den fazlasında
kar kalınlığı yarım metrenin üzerine çıktı.
Hakkari kırsalında 3 bin 450 rakımlı Şehit
Muhammet Koç Üs Bölgesi’nde ise kar
kalınlığı 440 santimetre olarak ölçüldü.
Üs bölgelerinin yarısından fazlasında sı-
caklık değerleri sıfırın altında ölçülürken,
vatan nöbetindeki en soğuk gece sıfırın
altında 20 derece ile Ardahan’daki Çıldır
Hudut Karakolu’nda yaşandı. Burayı sıfırın
altında 15 derece ile Hakkari kırsalındaki
Dikilitaş Üs Bölgesi, sıfırın altında 14
derece ile Irak’ın kuzeyindeki Nirvaseytü
Üs Bölgesi takip etti. Milli Savunma Ba-
kanlığı yetkilileri, zorlu hava şartlarına
ilişkin personel kıyafetleri ve diğer ihti-
yaçlarla ilgili hazırlıkların önceden ta-
mamlandığını kaydetti. Hazırlıklarla bu
zor hava ve arazi şartlarına karşı Meh-
metçiğin faaliyetlerine aralıksız devam et-
tiğini belirten yetkililer, bulundukları böl-
gelerde düzenli olarak devriye ve pusu,
dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk
Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, operas-

yonlarını artan tempoda sürdür-
düğünü bildirdi.        (AA)

Şoför açığının kapatılması ve gençlerin
istihdamına katkı sağlanması amacıyla büyük
otobüs kullanacak sürücülerde ehliyet yaş
sınırı 26’dan 24’e indirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazır-
lanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yö-
netmelikle, görme engelli yolcular için rehber
köpeklerin gerekli şartları sağladıktan sonra
otobüslerde bulundurulabilmesine imkan sağ-
landı. Diyaliz merkezlerinde tedavi gören
engelli bireylerle bunların velilerini taşıyan
firmalar için yetki belgesi alma şartları kolay-
laştırıldı. Yolcu taşımacılığında asgari kapasiteyi
sağlayacak taşıt yaş şartı 12’den 15’e çıkarıldı.
Yolcu acenteliği hizmeti yürütenlerin hizmet
verebilecekleri firma sayısı 10’dan 20’ye yük-
seltilerek uluslararası yolcu acenteliği hizmeti
verenlerin yurt içi taşımacılara da hizmet ver-
melerine imkan sağlandı. Yolcu taşımacılığında
mücbir sebepler nedeniyle yapılamayan seferler
veya yolcu talepleri doğrultusunda konulmak
istenilen ek seferlerin bildirimlerinde kolay-
laştırıcı düzenlemeler yapıldı.
Ayrıca yolcu taşımacılığı ya-
pacak firmalar için prosedür-
lerin hızlandırılmasına yönelik
düzenlemeye gidildi. Bu kap-
samda şoför açığının kapatılması
ve gençlerin istihdamına katkı
sağlanması için büyük otobüs
kullanacak şoförler için ehliyet
yaş şartı 26’dan 24’e indirildi. Ter-
minal işletmeciliği faaliyetlerinde
bulunanlar için uygulamalardan

kaynaklanan sorunların çözülmesi adına kısa
unvan, logo ve amblem kullanımında kolaylık
sağlandı. Mesleki saygınlık kriterlerini karşı-
layamayan firmalar için yetki belgesi iptali
yerine geçici olarak faaliyet durdurma uygu-
lamasına geçildi. Eşya ve kargo taşımacılığı
faaliyeti yürüten taşımacıların U-ETDS siste-
mine uyumlarını teminen verilen süre yeniden
düzenlendi. Ayrıca, Kovid-19 salgını sonrası
dönemde eşya taşımacılığı sektöründeki bü-
yüme ve uluslararası kara yolu taşımacılığının
ülke ekonomisine katkıları dikkate alınarak,
sektörde kurumsal yapının güçlendirilmesi
ve kayıt dışılığın engellenmesi amacıyla bazı
düzenlemeler yapıldı. Buna göre, uluslararası
eşya taşımacılığı faaliyeti yürütmek isteyenler
için sektöre girişlerde aranan şartlar yeniden
belirlendi. Uluslararası eşya taşımacılığı faali-
yetlerinde suistimallerin önüne geçilmesi ama-
cıyla, göstermelik olarak taşıt satışı yapılarak
yüzde 60’ın altında kapasiteyle haksız yere
belge alınarak faaliyet gösterilmesi engellendi.
Son 3 yıllık dönemde başka bir firma bünye-
sinde sözleşmeli taşıtı bulunanlara geçici sü-

reliğine indirimli olarak K1 veya
L2 yetki belgesi alabilme im-
kanı sağlandı. Aynı dönemde
yurt içi taşımacılık yapan fir-
malara geçici süreliğine indi-
rimli olarak uluslararası eşya
taşımacılığı yetki belgesi ala-
bilme imkanı getirildi. Tehlikeli
madde faaliyetlerinde mükerrer

cezanın önüne geçilmesine
yönelik de düzenleme

yapıldı. (AA)

AA muhabirine değerlendirmelerde bu-
lunan Türkeş, 2022’de sonbaharın hem sıcak
hem de uzun süreli ortalamalara göre kurak
geçtiğini, kışın başlamasının ardından aralık
ayının ilk yarısında yağış alındığını ve sıcak-
lıkların düştüğünü söyledi. Meteoroloji Genel
Müdürlüğünün raporlarına göre, Türkiye
geneli sonbahar mevsimi yağış normali (1991-
2020 ortalaması) 132,7 milimetreyken 2021’de
105,6 milimetre, 2022’de ise 96,3 milimetre
olarak gerçekleştiğini belirten Türkeş, sonbahar
yağışlarının normale kıyasla yüzde 27, 2021’in
aynı mevsimine kıyasla da yüzde 9 azaldığını
vurguladı. Türkeş, 2022’de normaline göre
en fazla azalmanın yüzde 54 ile yaşandığı
Marmara Bölgesi’nde sonbahar yağışlarının
son 40 yıllık süreçte en düşük seviyede ger-
çekleştiğini aktardı. Aralık ayının ikinci yarı-
sından itibaren hava sıcaklıklarının yeniden
uzun süreli ortalamaların üzerine çıktığını,
kuraklığın da sürdüğünü dile getiren Türkeş,
“Yaz kuraklığını da eklerseniz 6 aydan daha
uzun bir süredir Türkiye’nin özellikle kuzey-
batısında, Batı Anadolu ve Marmara, Batı
Karadeniz, Kuzey Ege dahil olmak üzere İç
Ege ve İç Anadolu’nun kuzey ve batısında
kuvvetli ve şiddetli kuraklık yaşıyoruz.” dedi.

“YENİ BİR KURAK DEVREYE GİRİLDİ”
Marmara Bölgesi’nin Çanakkale’nin de

bulunduğu büyük bölümünde aşırı kuraklığın
hakim olduğunu belirten Türkeş, 3 aylık ve 6
aylık kuraklık zaman dilimlerine bakıldığında
ise önceki kurak dönem de sayıldığında son
3 yılda nemli periyotlar yaşandığını ancak
yeni bir kurak devreye girildiğinin anlaşıl-
dığını ifade etti. Bundan sonraki sürece
ilişkin yağış beklentilerine değinen Türkeş,
şöyle konuştu: “Uzun süreli mevsimlik
hava tahminleri açısından büyük
bir olasılıkla ocak, şubat ve mart
aylarında Türkiye’nin önemli
bir bölümünde; Karadeniz, Ku-
zeydoğu Anadolu dışında yine
Çanakkale’nin de içinde yer
aldığı bir bütün halinde, Batı
Anadolu, Marmara, Kuzey
Ege, belki İç Anadolu ve İç
Anadolu’nun yine batısı ve

Akdeniz’in bir bölümü ile Doğu ve Güneydoğu
Anadolu’da yağışlar yüzde 50 ila 65 olasılıkla
uzun süreli ortalamaların altında bekleniyor.
Önümüzdeki 3 ayda da yağış olmayacak de-
miyorum ama yaşadığımız kuraklığı hafifletecek
bir yağış, mevsimlik tahminlerde gözükmüyor.
Batı Anadolu’dan İç Anadolu’ya doğru yağmur,
iç bölgelerde yükseklerde kar, bazı kentlerde
kuşkusuz yağmur ve karla karışık yağmur şek-
linde yeni bir yağışlı ve görece soğuk bir hava
kitlesi birkaç gün etkili olacak ama çok etkili
bir yağış ne yazık ki gözükmüyor.”

“AKDENİZ İKLİMİ GÖRÜLEN 
BÖLGELERDE KIŞ KURAKLIKLARININ 
SIKLIĞI VE ŞİDDETİ ARTTI”
Prof. Dr. Türkeş, mevsimlik tahminlere

göre yağışlı günlerin olacağını ancak uzun
süreli kuraklığı ortadan kaldıracak derecede
yağışların ufukta görünmediğini bildirdi. Uzun
süreli ortalamalardan daha sıcak koşulların
yaşandığına işaret eden Türkeş, “Bu ağırlıklı
olarak Kuzey Afrika kökenli, bu mevsimde ol-
maması gereken tropikal hava sistemlerinin
kuzeye doğru sokulmasıyla bağlantılı. Hava
sıcaklıklarının ortalamalardan daha yüksek
olması, kışın 15, 16 hatta 19 derece gibi günlük
en yüksek sıcaklıkların yaşanması, buharlaşma
ve terlemeyle su kaybını da artırıyor. O yüzden
buharlaşma, sıcaklık ve yağışı içeren indislerde
aslında kuraklık şiddeti Marmara Bölgesi’nde
ve Çanakkale yöresinde çok daha kuvvetli.”
ifadelerini kullandı. Türkeş, ortalamalara göre
gelecek aylarda yağışlardaki azalmanın özellikle
tarım ve su kaynakları, kentsel içme ve kullanma
suyu konusunda olumsuzluklara yol açabile-
ceğini dile getirdi. Çanakkale’de büyük ölçekte
nehirlerin değil küçük havzaların olduğunu,
Sarıçay’ın beslediği kentte sadece Atikhisar
Barajı’nın bulunduğunu anlatan Türkeş, şunları
kaydetti: “Çok şiddetli alarm uyarısı vermiyoruz
ama mevcut kuraklıkla hem yaşadığımız ku-
raklığı hem de önümüzdeki aylarda yine ku-
raklığın sürebileceği olasılığını dikkate alarak
suyu etkili, yeterli ve verimli kullanmayı şim-
diden başlatmamız gerekiyor. Hep öyle yaşa-

mamız gerekiyor ama iklim değişikliği
ve kuraklığı dikkate aldığımızda daha
az etkilenebilmek için çok zorunlu
alanlar dışında su tüketiminde bir kı-

sıntıya gitmemiz gerekli olabilir. Bu
uzun süreli insan kaynağı, iklim de-

ğişikliğinin etkisiyle bir küresel
ısınma yaşıyoruz. Bir yandan
da yağış rejimi değişiyor.
Özellikle Türkiye bölgesinde
Akdeniz iklim bölgesinin
egemen olduğu bölgelerde
kış kuraklıklarının sıklığı-
nın, şiddetinin arttığına
ilişkin gözlemler de söz ko-

nusu.” (AA)

Haliç Köprüsü’nde
çıkan silahlı kavgada
bir kişi öldü

Diyarbakır annelerinin
evlat nöbeti kararlılıkla
devam ediyor

İklim Değişikliği ve Politikaları
Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Murat Türkeş, son 40
yılda en kurak sonbaharın
ardından Marmara başta olmak
üzere ülkece suyun yeterli ve
verimli kullanılmasının
önemine dikkati çekti.

Büyük otobüsler için
ehliyet yaş sınırı düşürüldü

Mehmetçik kar altında
vatan nöbetinde!
Hakkari kırsalında 3 bin 450
metre rakımlı Şehit Muhammet
Koç Üs Bölgesi’nde kar, 5
metreye yaklaştı. Vatan
nöbetindeki en soğuk geceyi ise
sıfırın altında 20 derece ile
Çıldır Hudut Karakolu’ndaki
Mehmetçik yaşadı.
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Yazı İşleri Müdürü
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12
SAYI: 2694

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

Kestel Belediyesi, lisede eğitim gören
3 bin 443 öğrencinin ulaşım masrafını
karşılayarak ailelere destek oldu. Aylık
90 lira olan BuKart abonman bedeli 1
yıl boyunca Kestel Belediyesi tarafından
karşılanacak. Uygulamadan memnun
kalan ve ücretsiz Bukart için belediyeye
müracaat eden aileler ve öğrenciler,
Belediye Başkanı Önder Tanır’a teşekkür
ettiler. Geçtiğimiz aylarda üniversite
öğrencilerinin de ulaşım masraflarını
bir yıllığına karşılama kararı alan be-
lediye, ilçe halkı tarafından büyük takdir
kazandı. Başkan Tanır’ın ulaşım desteği,
lise öğrencileri ve ailelerini mutlu eder-
ken başvurular 5 Ocak 2023 itibariyle
tarihinde başladı. İHA’ya açıklama yapan
aileler, “Öğrencilere yapılan uygulama
çok güzel. Ne mutlu Kestel Belediyesine,
ücretsiz yapmaları gerçekten iyi olmuş.
Çok işimize yaradı. Otobüse binerek
giden okuluna giden yüzlerce öğrenci
var” diye konuştu. Kendilerine yapılan
uygulamayı çok güzel bulduklarını be-
lirten öğrenciler ise, “Öğrenci olduğu-
muz için belli masrafları karşılayabili-
yoruz. Öğrencilere böyle bir destek
sağlanması güzel oldu. Devamının gel-
mesini bekliyoruz. 3 çocuğu olan aileler
için çok güzel. Maaşların belli bir kısmı
yol masrafına gidiyor” dedi. Başkanı

Önder Tanır da, projeye ilişkin yaptığı
acıkmalara şu cümlelere yer verdi;
“2022-2023 eğitim-öğretim döneminin
başında örgün üniversitelerde lisans
veya ön lisans eğitimi gören öğrenci-
lerimizin yıllık abonman kartlarını Kes-
tel Belediyesi olarak üstlenmiştik. Güzel
bir memnuniyet oluştu. Daha sonra
gelen talepleri değerlendirmek suretiyle,

liseli kardeşlerimiz için de uygulamak
istedik. İlçe meclisimizde almış oldu-
ğumuz kararla ilçemizde ikamet edip,
ilçe dışında okuyan liseli öğrencilerin
de ulaşım giderlerini BURULAŞ’a ait
abonman ücretini belediyemiz tarafın-
dan karşılama kararı aldık. Yaklaşık
ilçe dışında okuyan 2 bin ailemize ve
gencimize dokunacak bu hizmet hayırlı

olsun. Kıymetli öğrencilerimize ve de-
ğerli ailelerine bir nebze katkımız ol-
duysa ne mutlu bizlere. Her zaman ve
her yerde dile getirdiğimiz gibi ülke-
mizdeki, şehrimizdeki, ilçemizdeki, ma-
hallemizdeki öğrencilerimize sahip çık-
malıyız. Desteklerimizi her zaman his-
settirmeliyiz” diye konuştu. 

(İHA)

Uludağ Koleji ev sahipliğinde organize
edilen sertifika törenine; Nilüfer Kayma-
kamı Dr. Mustafa Özarslan, Nilüfer İlçe
Milli Eğitim Müdürü Ömer Aydın, TSE
Bursa Bölge Müdürü Mehmet Hüsrev,
KALBİR Başkanı Mustafa Karaman, Kalite
Birliği Onursal Başkanı Prof. Dr. Erkan
Işığıçok  ve Uludağ Koleji öğretmenleri
ile öğrencileri katıldı. 14 hafta devam
eden “Temel Kalite Dersi” eğitimlerinin
sertifika töreninde konuşan KALBİR Baş-
kanı Mustafa Karaman, “Kaliteyi biz an-
latmalıyız, genç neslimize kaliteyi öğret-
meliyiz diyerek çıktığımız yolculuğumuza
devam ediyoruz. Bu duygu düşüncelerle
ve hedefimizle 14 hafta boyunca genç
kardeşlerimize, öğrencilerimize temiz ka-
lite dersini verdik. Bunun akabinde okul
yönetimi ile kurulan komisyon dahilinde
dersleri başarıyla bitiren öğrencilerimize
sertifikalarını veriyoruz. Arzu ediyoruz
ki Türkiye’de bir gün okullarda, özellikle
de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda
gençlerimize kalite dersinin verilmesi ve
temiz kaliteyi, temiz dimağlarını yerleştiren
öğrencilerimizin bu ülkenin geleceğine
mühür vursunlar. Bu noktadaki inancı-
mızda asla vazgeçmedik, çünkü biz temiz

kalite savunan bir sivil toplum kurulu-
şuyuz. Biz temiz kaliteyle bu ülkenin ya-
rınlarına daha güvenli varacağına inanan
bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bu konuda
duyarlı davranan Uludağ kolejine ve yö-
neticilerine teşekkür ediyorum. Temiz
kaliteyi ülkemizin geleceği olan tüm genç-
lerimizle buluşturma hedefiyle yolumuza
devam ediyoruz” dedi.

DEĞİŞİM VURGUSU
Kalite Birliği Derneği’nin Uludağ Koleji

ile gerçekleştirdiği işbirliğinin çok değerli
olduğunu ve kurumların sürekli değişime
odaklanmasının önemine vurgu yapan
Nilüfer Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan
şöyle konuştu; “Kendiliğinden kurumlar
değişmez ve dönüşmez. Hedeflediğimiz
kaliteli değişim ve dönüşüme ulaşmaz.
Asıl olan yapılar, binalar değil, öğretme-
lerimiz ve öğrencilerimizdir.  Bütüncül
resmin içinde yer alan herkesin birer
birer değişmesi lazım. Bu değişimle birlikte
kurumsal değişim oluyor. Bu değişimi
gören KALBİR ve Uludağ Koleji bir gö-
revdeşlik oluşturmuş.  Temel kalite dersi
bu anlamda çok değerlidir.  Doğru bir
dernek ve doğru kolejin işbirliği. Burada
olmaktan çok mutlu oldum. Kalite Birliği
Derneği’nin yöneticilerine teşekkür edi-
yorum. Uludağ Koleji’ne de başarılar di-
liyorum.”

“KALİTE BİLİNCİ HOMOJEN 
AKTIRILMASI LAZIM”
Kalitenin her sektör için çok önemli

olduğunu ve temel kalite derslerinin öğ-
rencilere verilmesinin desteklenmesinin

gerekliliğine vurgu yapan TSE Bursa Bölge
Müdürü Mehmet Hüsrev de, “Kalite gü-
nümüz dünyasının vazgeçilmezidir. Kalite
güçtür, kalite düşük maliyettir ve her
şeyden önce muasır medeniyetlerin se-
viyesidir.  Bu nedenle kalite bilincinin
homojen olarak aktarılması çok önemlidir”
ifadelerini kullandı.   

“YENİ NESİL DERSLERİ 
MÜFREDATIMIZA KATTIK”
KALBİR’e teşekkür eden Uludağ Koleji

Kampüs Müdürü Kadir Sezer ise “Uludağ
Bilim Koleji öncülüğünde Türkiye’de bir
ilk olan yeni nesil dersleri müfredatımıza
kattık ve başarıyla sürdürmeye devam
ediyoruz. Bu kapsamda Türkiye’de hiçbir
okulda ders olarak verilmeyen; sosyal
duygusal beceri, iletişim ve beden dili,
zaman yönetimi, problem çözme ve ana-
litik düşünme, çocuklarla felsefe, yazma
becerileri, okuma becerileri ve temel kalite
derslerini Uludağ Koleji Eğitim Akademisi
çatısı altında öğrencilerimizle buluşturduk.
Bu çalışmaları kapsamında Kalite Birliği
Derneği ile gerçekleştirilen protokol an-
laşması çerçevesinde yeni nesil dersler
müfredatına bu yıl temel kalite dersini
de ekledik. Emeği geçen herkese teşekkür
ederim” diye konuştu. Tören, 14 hafta
devam eden “Temel Kalite Dersi” eğitim-
lerini başarıyla bitiren öğrencileri sertifi-
kalarının takdimi ve Kalite Birliği Onursal
Başkanı Prof. Dr. Erkan Işığıçok tarafından
verilen  “3.Göz İstatistik” eğitimiyle son
buldu. (bülten)

Büyükşehir Belediyesi’nin İl
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle
düzenlendiği Çocuk ve Sanat Et-
kinlikleri, farklı okullardan 500’e
yakın öğrenciyi sanatın farklı
branşları ile buluşturdu.

Daha donanımlı bir nesil ye-
tişmesi amacıyla okul öncesi eği-
timden üniversiteye kadar eğitimin
her kademesine yönelik birbirinden
farklı etkinliklere imza atan Bursa
Büyükşehir Belediyesi, 7-11 yaş
arası çocukları da Çocuk ve Sanat
Etkinliklerinde buluşturdu. Bü-
yükşehir Belediyesi Kütüphaneler
Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Ar-Ge Birimi işbirliğiyle
düzenlenen Çocuk ve Sanat Et-
kinlikleri Tayyare Kültür Merke-
zi’nde yapıldı. Osmangazi, Yıldırım
ve Nilüfer ilçelerindeki 20 ilk ve
orta okuldan 7-11 yaş arası 500’e
yakın öğrenci ve öğretmen, sanatın
farklı dallarını yakından görme
ve bizzat uygulama imkanı buldu.
Etkinlikler kapsamında düzenle-
nen drama, resim, masal ve müzik
atölyelerine katılan öğrenciler sa-
natın bu dallarını bizzat uygula-
yarak öğrendi. Etkinliklerin so-
nunda düzenlenen masal dinletisi,
konser ve sinema gösterimine ka-
tılan öğrenciler gönüllerince bir
gün geçirdi. (Bülten)

Liseli öğrenciler, Nilüfer Belediyesi’nin
düzenlediği etkinlikte hem Müzik Ens-
trümanları Müzesi’ni gezdi hem de dü-
zenlenen ritim atölyesine katılarak mü-
zikle dolu keyifli anlar yaşadı.

Nilüfer Belediyesi  Dr. Hüseyin Parkan
Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi,
öğrencileri müzikle buluşturuyor. Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2022 yı-
lının başından bu yana her ay iki kez dü-
zenlediği etkinlik kapsamında lise öğ-
rencileri önce müzeyi gezerek buradaki
müzik enstrümanlarını tanıma fırsatı
buluyor ardından da müze ortamında
düzenlenen ritim atölyesine katılıyor.
2023 yılının ilk ritim atölyesi de öğren-
cilere farklı bir deneyim  yaşattı. Feriha
Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’nden müziğe ilgi duyan öğrencilerin
katıldığı etkinlikte, müze görevlisi Murat
Alihan, öğrencilere rehberlik etti. Dün-
yanın farklı bölgelerinden müzik ens-
trümanlarını tanıma fırsatı bulan öğ-
renciler, daha sonra Nilüfer Belediyesi
Ritim Eğitmeni Akın Togay ile Ritim
Atöylesi’ne katıldı. Ritim öğrenen öğ-
renciler, okuldaki ders yoğunluğuna da
keyifli bir ara vermiş oldu.

(Bülten)

Yaşlı kadın evinde
yanarak öldü

Bursa’da yaşlı kadın, yalnız ya-
şadığı evinde ölü bulundu.

Yıldırım’a bağlıKaraağaç Mahallesi
Savcıbey Sokağı’ndaki bir evden du-
man çıktığını gören komşuların ihbarı
üzerine adrese itfaiye, polis ve 112
Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri
giren ekipler, evde tek başına yaşayan
Semiha İldem’in (87) mutfakta oturur
vaziyette hayatını kaybettiğini be-
lirledi Dumana, çalışır durumdaki
çamaşır makinesinin elektrik aksa-
mından çıkan kıvılcımlar nedeniyle
yanan kabloların sebep olduğu tespit
edildi. İlk belirlemelere göre duman-
dan etkilenerek yaşamını yitirdiği
öğrenilen kadının cansız bedeni, has-
tane morguna gönderildi. (AA)

İznik’te bir kişinin aracında silahla
öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan
şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş
Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği
ile İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri,
Hüseyin Zümrüt’ün katil zanlısı Or-
han K’nin (42) yakalanması için ça-
lışma başlattı. Orhan K, Yıldırım il-
çesinde evinin yakınında saklandığı
adreste yakalandı. Zanlının, 2009
yılında arazi anlaşmazlığı sebebiyle
kardeşi Mustafa K’yi öldüren ve bir
süre önce cezaevinden çıkan Züm-
rüt’e, aralarındaki husumet nedeniyle
ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Em-
niyetteki işlemlerinin ardından ad-
liyeye sevk edilen Orhan K, çıkarıldığı
nöbetçi sulh ceza hakimliğince “kas-
ten öldürme” suçundan tutuklandı.
İznik’te dün Yeni Sanayi Sitesi giri-
şinde yavaşlayan Hüseyin Zümrüt’ün
(70) kullandığı 16 H 8168 plakalı
hafif ticari araca, yanına yaklaşan
başka bir hafif ticari araçtan silahla
ateş açılmıştı. İndikten sonra taban-
cayla yeniden Zümrüt’e ateş ederek
ağır yaralayan saldırgan kendi aracıyla
kaçmış, ağır yaralanan Zümrüt ise
kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesinde
yaşamını yitirmişti. (AA)

İznik’te sokakta
infaz zanlısı 
tutuklandı

Çocuk
gözüyle sanat

Kestel’de öğrencilere
ulaşım ücretsiz

Kestel Belediyesi’nden
ilçedeki 3 bin 443 lise

öğrencisine ücretsiz
ulaşım imkanı sağlıyor.

Müzede 
ritim atölyesine
katıldılar

Öğrenciler ‘kalite ordusu’ için yetişiyor

Kalite Birliği ve Uludağ
Koleji işbirliğinde
düzenlenen  “Temel Kalite
Dersi” eğitimlerine katılan
öğrencilere sertifikaları
törenle verildi.
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Tahıl sevkiyatı kapsamında Uk-
rayna limanlarından 17 milyon 254
bin tondan fazla tahılın taşındığı
bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapı-
lan açıklamada, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş
Milletler Genel Sekreteri Antonio
Guterres riyasetinde 22 Temmuz
2022’de imzalanan Karadeniz Tahıl
Girişimi belgesi kapsamında kuru-
lan Müşterek Koordinasyon Merkezi
çalışmalarıyla bugüne kadar Uk-
rayna limanlarından 17 milyon 254
bin tondan fazla tahılın ihtiyacı olan
ülkelere emniyetle sevkinin sağlan-
dığı belirtildi. Açıklamada, sevkiyat
kapsamında 643 geminin Ukrayna
limanlarından tahıl yüklü olarak
çıkış yaptığı kaydedildi. (AA)

Ukrayna’dan taşınan
tahıl 17 milyon 
254 bin tonu geçti

Etiyopya’nın kuraklığa bağlı olarak
dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle
karşı karşıya olduğu bildirildi.
Uluslararası sivil toplum örgütü
Save The Children’dan yapılan açık-
lamada, ülkedeki 3,9 milyon çocu-
ğun ciddi derecede yetersiz
beslendiği kaydedildi. Açıklamada,
yetersiz yağışların gıda krizine
neden olduğu belirtilerek Eti-
yopya’nın dünyadaki en şiddetli
gıda krizi ile karşı karşıya olduğu
vurgulandı. Etiyopya’da 5 sezondur
yetersiz yağış olduğu ve toplamda
12 milyon kişinin gıda krizi yaşa-
dığı kaydedilen açıklamada, 4 mil-
yondan fazla çiftlik hayvanının can
vermesinin de gıda krizini artırdığı
vurgulandı. Birleşmiş Milletler
(BM), Etiyopya, Kenya ve Soma-
li’deki kuraklığın 1981’den beri en
şiddetli şekilde yaşandığını ve 13
milyondan fazla kişinin açlık tehli-
kesiyle karşı karşıya olduğu uyarı-
sında bulundu. (AA)

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye
F-16 satışıyla ilgili kararını ön in-
celeme için Kongre’nin ilgili komi-
telerine iletti.
Anadolu Ajansına (AA) konuşan
kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanlığı-
nın, Türkiye’ye yeni F-16 satışı ve
mevcut F-16’ların modernizasyon
kitleriyle ilgili kararını, Temsilciler
Meclisi ve Senato’nun ilgili komi-
telerinin başkan ve kıdemli üyele-
rine ön inceleme için ilettiğini
bildirdi. Kaynaklara göre, ABD Dış-
işleri Bakanlığının, ilgili kararını
Kongre’ye ilettiğini gelecek hafta
resmi olarak duyurması bekleni-
yor. ABD’de askeri satış onayları-
nın gerçekleşmesi için Kongre’nin,
NATO üyesi ülkelere yönelik 15
gün, NATO dışındaki ülkelere yö-
nelik ise 30 gün içerisinde itiraz et-
memesi gerekiyor. (AA)

Etiyopya dünyadaki
en şiddetli gıda 
kriziyle karşı karşıya

F-16 satışıyla ilgili
süreç işliyor

10

White, Gazze’deki ekonomik ve insani
koşullar, ilaç ve finansal sıkıntı ile Tür-
kiye’nin UNRWA’ya verdiği destekle ilgili
AA muhabirine açıklamada bulundu.
UNRWA’nın 2023’e, geçen yıldan kalan
yaklaşık 80 milyon dolarlık mali yüküm-
lülükle girdiğini dile getiren White, Aralık
2022’de çalışanlarının maaşlarını öde-
mekte zorlandıklarını aktardı. White,
Ajansın yaşadığı bütçe açıklarının Gazze
Şeridi’ndeki çalışmalarını ciddi anlamda
etkilediğine işaret ederek UNRWA’nın
24 Ocak’ta Filistinli mültecilere yardım
bütçesi için acil çağrıda bulunacağı bil-
gisini paylaştı.

UNRWA’NIN 
FİNANSMAN SIKINTISI
UNRWA Gazze Operasyonları Di-

rektörü White, “UNRWA’nın yaşadığı
mali kriz, çalışanların sayısını düşürmeye
sebep oldu ve bunun sonucunda sağlık
alanında hizmet veren personel yoğun
baskı altında kaldı. Bu bağlamda bir sü-
redir öğretmenlerden sınıflarına daha
fazla öğrenci almalarını istiyoruz.” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun
2022’nin sonunda UNRWA’nın çalışma-
larını 3 yıl uzatmayı oyladığını aktaran

White, görev süresinin uzatılmasından
sonraki atılacak en önemli adımın, Ajan-
sın finanse edilmesi olduğuna dikkati
çekti. İsrail’in 16 yıldan uzun süredir
devam eden ablukası neticesinde Gaz-
ze’deki insani durumun kötüleşmeye
devam ettiğini hatırlatan White, “Gaz-
ze’deki ekonomik kaynaklar sınırlı ve
bölgede işsizlik oranları çok yüksek. Ör-
neğin Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki yok-
sulluk oranı yüzde 90’ın üzerinde.” diye
konuştu.

GIDA GÜVENSİZLİĞİ
Giderek kötüleşen ekonomik koşul-

ların Gazze’de gıda güvensizliği
oranlarında artışa yol açtığı
ve Filistinli ailelerin günlük
gıda ihtiyaçlarını karşıla-
yamaz hale geldiğini be-
lirten White, İsrail’in son
olarak Ağustos 2022’de
Gazze’ye düzenlediği saldı-
rının insani durumun daha
da kötüleşmesine sebep ol-
duğunu kaydetti. Gazze
Şeridi’ndeki yaşam ko-
şullarının oldukça
zorlaştığı ve bu bağ-
lamda UNRWA’nın
Filistinli mülte-
cilere hizmet
y ü k ü n ü n

ağırlaştığını aktaran White, Gazze’de
gıda yardımlarını ulaştırdıkları Filistinli
mülteci sayısının bir milyon 100 bine
ulaştığını ve her 3 ayda bir olmak üzere
yılda 4 kez gıda yardımı dağıtımı yap-
tıklarını dile getirdi. UNRWA’nın dağıttığı
gıda yardımlarının bir kişinin günlük
gıda ihtiyacının ancak yüzde 50’sini kar-
şılayabildiğini anlatan White, “Gazze’deki
çoğu aile, gıda eksiklerini kapatacak du-
rumda değil.” dedi. UNRWA Gazze Di-
rektörü, 2022 yılında dünyadaki gıda
fiyatlarında yaşanan yüksek artışlardan
sonra un başta olmak üzere Filistinli
mültecilere temel bazı gıda maddelerini
temin etmekte zorluk yaşadıklarını dile

getirdi. Un fiyatlarındaki artışlar yüzde
40’ı bulmasına rağmen mülteciler için
hedefledikleri miktarı temin edebil-
diklerini söyleyen White, Gazze’de
yaşanan mali krizin, Ajansın hiz-

metlerini sürdürmesini etkileyebi-
leceğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ
Türkiye’nin bu nok-
tada devreye girdiğine

işaret eden White,
sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Türkiye,
Ajansın yaptığı
gıda yardımları
kapsamında un
temin ediyor.
Bu bakımdan
T ü r k i y e
UNRWA için
önemli bir

ortak. Bu yardımlardan Gazze’deki 1
milyon 100 bin mülteci istifade ediyor.
Türkiye’nin gönderdiği unları, her 3 ayda
bir yaptığımız gıda yardımları kapsa-
mında dağıtıyoruz.” White, Türkiye ile
ortaklık çerçevesini geliştirmeyi arzu et-
tiklerini dile getirdi.

SAĞLIK KRİZİ
Gazze’deki ekonomik krizin halk sağ-

lığına etkisine de değinen White, fiyatların
yüksek olması nedeniyle mülteci ailelerin,
UNRWA’nın klinikleri dışındaki yerlerden
ilaç satın alamadığına, yetersiz beslenme
nedeniyle çocuklarda kansızlık vakalarında
artış yaşandığına dikkati çekti. White,
sağlık sektörünü desteklemeye çalıştık-
larını ve düzenli olarak 1,2 milyon Filis-
tinliye temel sağlık hizmeti verdiklerini
ifade etti. Ekonomik kriz ile süregelen
İsrail ablukasının halkın psikolojisini de
etkilediğine vurgu yapan White, UNRWA
bünyesindeki okullarda eğitim alan birinci
sınıf öğrencilerinin yüzde 42’sinin ruhsal
bozukluk yaşadığını belirtti. White, okul-
larda danışmanlarla öğrencilere resim ve
spor gibi aktiviteler yaptırarak psikolojik
destek verdiklerini kaydetti. İsrail’in Gaz-
ze’ye düzenlediği saldırılarda yıkılan bi-
naların imarıyla ilgili de konuşan White,
ajansın bu konuda gereken desteği ve fi-
nansı bulmaya çalıştığını dile getirdi.
White, UNRWA’nın gelecek aylarda 7
binden fazla binayı imar edeceğini sözle-
rine ekledi. İsrail, yaklaşık 2 milyon Filis-
tinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni 2006’dan
bu yana kara, deniz ve havadan abluka
altında tutuyor. (AA)

“Türkiye UNRWA
için önemli bir ortak”

Birleşmiş Milletler
Filistinli Mültecilere

Yardım Ajansı
(UNRWA) Gazze

Operasyonları
Direktörü Thomas
White, Türkiye’nin

UNRWA için önemli
bir ortak olduğunu ve

bu ortaklığın
sürmesini ümit

ettiklerini söyledi.

Dünyada son 8 yılda kaydedilen en sıcak
yıllar yaşandıAlmanya’nın Hessen eyaletindeki
Waldeck kentinde yer alan Eder gölünde su
seviyesinin düşmesi ile ahşap iskele ve balıkçı
kayıklarının, karaya oturduğu görülüyor. Kü-
resel ısınma dünyanın en büyük sorunlarının
başında gelmeye devam ediyor. Küresel ısın-
maya bağlı meydana gelen iklim değişikliği
nedeniyle sıcaklar her geçen gün artıyor. Sı-
caklıkların artması da kuraklıkların yaşan-
masına neden oluyor. Avrupa Orta Vadeli
Hava Tahmin Merkezi’ndeki (ECMWF) Co-
pernicus İklim Değişikliği Servisi (ERA5)
göre, dünyada 2016 en sıcak yıl olarak
kayıtlara geçmişti. 2022 yılı ise ölçümlenen
en sıcak beşinci yıl olarak kayıtlara geçti.
Dünyada son 8 yıl ise en sıcak 8 yıl olarak
kaydedildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi veri
seti ERA5 küresel değerlendirme verilerine
göre en sıcak yıllar şöyle oluştu:

Sıralama En sıcak yıllar
1. 2016
2. 2020
3. 2019
4. 2017
5. 2022
6. 2021
7. 2018
8. 2015
9. 2010
10. 2013
“ARTAN SICAKLIKLAR SU 
İHTİYACIMIZI ARTIRIYOR”
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak

ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, dünyada hava sıcaklıklarının her
10 yıl, bir önceki 10 yıldan daha yüksek ol-
duğunu ve sıcaklıkların artmaya devam
ettiğini söyledi. 1850 yıllarındaki sanayileş-
meyle fosil yakıt kullanımının arttığını belirten
Toros, “Enerjiyle beraber teknoloji gelişiyor.
Gelişen teknolojiyle birlikte yer altından
daha kolay fosil yakıtlar elde ediyoruz. Üretim
arttıkça atmosfere daha fazla kirletici salıyoruz.
Bu durum sıcaklıklarını artmasına neden
oluyor.” diye konuştu. Prof. Dr. Toros, sıcaklığın
artmasının dünyada birçok sorunu da bera-
berinde getirdiğinin altını çizerek, şöyle
devam etti: “Artan sıcaklıklar dünyada sıcak
hava dalgalarının oluşmasına neden oluyor.
Bu nedenle dünyada her yıl insanlar hayatını
kaybediyor. Aşırı yağışlar yüzünden ani sel
baskınları artıyor, taşkınlar oluyor. Bu sel
olayları can ve mal kayıplarına yol açıyor.
Artan sıcaklıklar su ihtiyacımızı artırıyor. Sı-
caklıktaki ve kuraklıktaki artışı hepimiz his-
sediyoruz. Sıcakların artması buzul ve karla
kaplı alanların azalmasına ve okyanustaki
su seviyesinin yükselmesine yol açıyor. Dün-
yada ortalama sıcaklıklar kuzeybatı Sibirya’da
ortalamanın 3 derece üzerine çıktı. ERA5
verilerine göre Güneybatı Avrupa ve An-
tarktika Yarımadasındaki sıcaklıklar ortala-
manın 2 derece üzerine ulaştı veya aştı.”

“YÜKSEK BASINÇ, 
HAVALARIN SICAK VE KURAK 
GEÇMESİNE NEDEN OLDU”
Türkiye’nin de artan sıcaklardan et-

kilendiğini anlatan Toros, özellikle 2022
yılının çok sıcak geçtiğini belirtti. Prof.
Dr. Toros, aralık ayının Türkiye’de son 52
yılın en sıcak ayı olduğunu dile getirerek,
“Bunu özellikle Marmara Bölgesi’nde ol-
dukça hissettik. Uzun süren yüksek basınç
alanları etkisi altında kalıyoruz. Yüksek
basınç, havaların sıcak ve kurak geçmesine
neden oldu. Küresel ölçekteki bu son yıl-
lardaki sıcaklık artışının ülkemize de yan-
sıdığını, ülkemizde de son yıllarda daha
sıcak hava durumlarıyla karşı karşıya kal-
dığımızı görüyoruz.” ifadelerini kullandı.
(AA)

Dünyayı sıcak bastı

Hava sıcaklıklarının her 10
yıl, bir önceki 10 yıldan
daha yüksek olduğu
belirtilen dünyada son 8 yıl,
alete dayalı sıcaklık
ölçümlerinin yapıldığı 1960
yılından bu yana kaydedilen
en sıcak 8 yıl oldu.

Ülke basınındaki haberlere göre, şid-
detli fırtınalar çok sayıda evi tahrip eder-
ken binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı.
Georgia eyaletinin Butts bölgesinde 5
yaşındaki çocuk, ağacın seyahat ettiği
aracın üzerine düşmesi sonucu yaşamını
yitirdi, ebeveynlerinden biri ağır yaralandı.
Alabama eyaletinin Autauga bölgesinde
ise 7 kişi öldü. Alabama Valisi Kay Ivey,

sosyal medya platformu Twitter’dan yap-
tığı açıklamada, Autauga, Chambers,
Coosa, Dallas, Elmore ve Tallapoosa böl-
geleri için olağanüstü hal ilan edildiğini
duyurdu. ABD’deki elektrik kesintilerini
takip eden “PowerOutage.us” isimli web
sitesine göre, dün Alabama’da 14 bin
255, Georgia’da ise en az 18 bin 700 kişi
enerjisiz kaldı. (AA)

ABD’nin güney eyaletlerinde
şiddetli fırtına ve hortumlar
nedeniyle ilk belirlemelere
göre 8 kişi hayatını kaybetti.

ABD’de fırtına en az
8 can aldı

Japonya, dünya gerçeklerinin daha
iyi yansıtılabilmesi için Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi ve
geçici üye koltuk sayısının artırılması
gerektiğini bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yo-
şimasa, ABD gezisi kapsamında katıldığı
Birleşmiş Milletler oturumunda, hukukun
üstünlüğü ve kurala dayalı düzenin öne-
mini vurguladı. Rusya-Ukrayna krizine
değinen Hayaşi, BM’ye bağlı Uluslararası
Adalet Divanı’nın Mart 2022 kararı doğ-
rultusunda, Rusya’nın Ukrayna’dan ta-
mamen çekilmesini talep etti. Uluslararası
barış ve güvenliğin korunmasının, “ulus-

lararası hukuka saygı gösterilmeden ba-
şarılamayacağını” kaydeden Hayaşi, “Bir
kez daha hukukun üstünlüğü ilkesi et-
rafında birleşelim. ‘Hukukun üstünlüğü’
bizim için anahtar kelimeler olmalı” ifa-
desini kullandı. “Çok taraflılığın ve hu-
kukun üstünlüğünün kalesi” olarak
BM’nin işlevselliğini geliştirmenin hayati
önem taşıdığını kaydeden Hayaşi, konsey
reformunu “acil görev” olarak niteledi.
Hayaşi, “dünya gerçeklerini daha iyi yan-
sıtılabilmesi” için özellikle Afrika’dan ol-
mak üzere, BMGK’nin daimi ve geçici
üye koltuk sayısının artırılması gerektiğini
savundu. (AA)

Japonya’da “dünya
beşten büyüktür” diyor
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İspanya’nın en prestijli organizasyonlarından
olan Süper Kupa’nın sahibi bugün oynanacak
El Clasico mücadelesi ile belirlenecek.

İspanya’da geçtiğimiz günlerde oynanan yarı
final mücadelelerinin ardından finalin ismi El
Clasico oldu. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da
oynanacak olan Real Madrid-Barcelona mücade-
lesinde ilk düdük bu akşam saat 22.00’da çalıyor. 

BARCELONA PENALTILARLA FİNALDE
Geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayarak

Süper Kupa’da oynamaya hak kazanan Katalan
ekip Barcelona, Real Betis ile oynadığı yarı final
mücadelesini penaltılarla kazanarak adını finale
yazdıran ekip oldu. Normal süresi 1-1, uzatma
dakikaları ise 2-2 biten mücadelede Barcelona,
seri penaltıları 4-2 kazandı. İspanya Süper Ku-

pası’nı 13 kez kazanarak kupanın en başarılı
takımı olan Barcelona, 4 yıllık kupa hasretine
son vermek istiyor. Tüm kulvarlarda oynadığı
son 8 maçı kaybetmeyerek rüzgârı arkasına alan
Xavi’nin öğrencileri, El Clasico galibiyetinin
yanında İspanya Süper Kupası’nı kazanarak ga-
libiyet serisine devam etmek istiyor.

REAL MADRİD KUPA SAYISINI 
EŞİTLEMENİN PEŞİNDE
La Liga’nın ve Süper Kupa’nın son sahibi Real

Madrid, Riyad’da, King Fahd Stadyumu’nda
galibiyet için sahaya çıkıyor. İspanya Kral Kupası’nda
geçtiğimiz sene Real Betis’e karşı final oynayan
Valencia ile yarı finalde karşılaşan ve berabere
biten mücadeleyi penaltılarla kazanan Real Madrid,
Carlo Ancelotti yönetiminde İspanya Süper Ku-
pası’nın peşinde. Kupayı 12 kez müzesine götüren
Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona ile kupa sayısını
eşitlemek istiyor. Birçok kulvarda birbiriyle yarışan,
dünyanın en büyük derbilerinden biri olarak
sayılan “El derbi Espanol, El Classic”, Real Mad-
rid-Barcelona mücadelesi, 15 Ocak Pazar akşamı
saat 22.00’da Tivibu ekranlarından Tivibu Spor 1
(78. Kanal) kanalından canlı yayınlanıyor. (İHA)

Okçulukta hedef
Avrupa
şampiyonluğu
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah
Topaloğlu, 13-18 Şubat tarihlerinde Samsun’da
düzenlenecek Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası’nda
milli takım olarak birinciliği hedeflediklerini söyledi.

Topaloğlu, AA muhabirine,
2023 yılının ilk uluslararası tur-
nuvasının, Samsun’da şubat ayında
yapılacak Okçuluk Salon Avrupa
Şampiyonası olduğunu belirtti.
Şampiyonaya en iyi şekilde hazır-
lanacaklarını dile getiren Topaoğlu,
“Salon Avrupa Şampiyonası’na 28
ülkeden yaklaşık 300 sporcu katı-
lacak. Bu şampiyona için milli ta-
kım seçmelerimiz yine Samsun’da
gerçekleşecek. Hedefimiz, her za-
man olduğu gibi Okçuluk Salon
Avrupa Şampiyonası’nda da ülke-
mizi en iyi şekilde temsil etmek
ve yarışmaları takım olarak birinci
bitirmek.” dedi. Samsun’daki ok-
çuluk salonunun Avrupa standart-
larında olduğunu vurgulayan To-
paloğlu, şöyle devam etti: “Hatta
Avrupa’da olmayan bir salona sa-
hibiz. Samsun’da 10 günde fede-
rasyon olarak birkaç turnuva ya-
pacağız. 6-13 Şubat tarihlerinde
milli takımımızın kampı olacak.
Sonrasında 13-18 Şubat tarihle-
rinde Avrupa Şampiyonası gerçek-
leşecek. Tüm Samsunluları Avrupa
Şampiyonası’nda tribünlere milli
takımımızı desteklemeye davet
ediyorum. Samsun’da okçuluğun
çok ciddi boyutlara ulaştığını da

görüyoruz.”
“SPORCU SAYIMIZ HER 
GEÇEN GÜN ARTIYOR”
Topaloğlu, Türk okçuluğunun

altyapısının gelişmesine büyük
önem verdiklerine işaret ederek,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türk okçuluğunun gelişme-
sinde ve sporcu sayısının
artmasında Mete Gazoz’un
olimpiyat altın madalyası-
nın çok büyük önemi var
ama temel nedenimiz,
2013 yılında
başlattığımız
p r o j e d i r .
Mete Ga-
zoz da za-
ten o pro-
jenin için-
den çık-
mış bir
s p o r c u -
m u z d u r.
O projede
gençlere,
yani altya-
pıya verdi-
ğimiz de-
ğer, bugün
okçuluğu
bu duru-

ma getirmiştir. İlgiden çok mem-
nunuz ve mutluyuz. Sporcu sayımız
ve kulüp sayımız her geçen gün
artıyor. Bunlar memnuniyet veri-
cidir. Tabii burada federasyonu-
muzun gençlere yönelik ça-

lışmaları, Gençlik ve
Spor Bakanlığımızın
federasyonumuza
verdiği destek çok
önemli etkenler. Ba-

kanımıza da şükran-
larımızı sunuyo-

ruz. Onla-
r ın

bu büyük desteğine cevap vermeye
çalışıyoruz. Türk okçuluğunu tüm
dünyada en iyi şekilde temsil et-
menin çalışmaları içerisindeyiz.”

2024 PARİS OLİMPİYAT
OYUNLARI’NIN SON KOTA

YARIŞMASI TÜRKİYE’DE
Türkiye’nin okçu-

luktaki başarılarının
devam edeceğinin al-

tını çizen Topaloğlu,
şunları kaydetti:

“Türkiye, ok-
çuluk olarak
d ü n y a
mar-

kası çoktan oldu. Bunun en güzel
örneği, Mete Gazoz’un olimpiyat
şampiyonluğu ve ondan önce Tür-
kiye’de düzenlediğimiz uluslar-
arası yarışmalardır. Türkiye, dün-
yada okçuluk anlamında saygın
ülkelerin başında, hatta en ba-
şında gelir. Son olarak Antalya’da

Dünya Okçuluk Federasyonu-
nun yönetim kurulu toplan-
tıları yapıldı. Bu toplantılar
sonucunda 2024 Paris Olim-
piyat Oyunları’nın son kota
yarışmasının Antalya’da yapıl-

masına karar verildi. Bu,
bizim açımızdan çok

ciddi başarıdır. Çün-
kü o yarışmaya tüm
ülkeler talipti, her-
kes yarışmayı or-
ganize etmek için
sıraya girmişti ama
bizler yaptığımız
kulis çalışmasıyla
yarışmayı Türki-
ye’ye, Antalya’ya
almayı başardık.
Bu da Türk okçu-
luğunun dünyada-

ki yerini ve saygın-
lığını gösteren en
iyi başarıdır.” (AA)

Bursaspor, lige verilen arada
hazırlıklarını sürdürürken, dün
antrenmanda yarı sahada çift
kale maç yaptı.

Devre arası çalışmalarını Öz-
lüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde
sürdüren Bursaspor, dün çalış-
maları sürdürdü. Teknik Direktör

İsmail Ertekin gözetiminde ya-
pılan idman, ısınma hareketleri
ve pas oyunlarıyla başladı. İkinci
bölümde taktik çalışmalar yapan
yeşil-beyazlılar, çalışmayı yarı
sahada çift kale maç yaparak ta-
mamladı. 

(İHA)

Bursaspor
hazırlıklarını
sürdürüyor

ING Kadınlar Basketbol Süper
Ligi’nin 15. haftasında Bursa Ulu-
dağ Basketbol, kendi evinde Rize
Belediyespor’a 85-82 yendi.

Salon: Naim Süleyma-
noğlu

Hakemler: Mehmet Şa-
hin, Sertan Kırklar, Safa
Halit Çakır

Bursa Uludağ Basketbol:
Pivec 14, Gizem Mürüvet Uca
7, Carter 11, Gonca Karataş 2,

Özge Kavurmacıoğlu 23, İlsu Da-
rıcıoğlu 4, Ferda Yıldız 8, Fluker

13
Rize Belediyespor: Niray

Sena Aral 4, Brown 17, Mor-
gan 17, Deniz Üstün 3, Arzu
Asiye Özdemir 17, Benson
23, Sümeyya Özcan 4

1. Periyot: 15-27
Devre: 35-50

3. Periyot: 58-69
(AA)

Bursa Uludağ Basketbol evinde yıkıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 20. hafta maçında
Karacabey Belediyespor, deplasmanda Bucaspor
1928’e berabere kaldı. Karacabeysporn’da karşılaş-
manın hakemine büyük tepki var. 

Stat: Yeni Buca
Hakemler: Ahmet Ecevit xx, Mahmut Güler

xx, Efe Kurtuluş xx
Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Mazlum

Demir xx, Lokman Gör xx, Alper Kadir Duruk xx,
Enes Alıç xx, Furkan Çil xx (Ahmet Aslan dk. 81 ?),
Saruhan Fındıkcı xx (Onur Özcan dk. 89 ?), Taşkın
Çalış x (Adem Eren Kabak dk. 65 xx), Berke Bıyık x
(İlhan Depe dk. 46 xx), Erhan Çelenk xx, Erhan
Şentürk xx (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 66 x)

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan xx, Yusuf
Erdem Gümüş xx, Bekir Can Kara xx (Abdullah
Balıkçı dk. 87 ?), Ömer Kuşan x (Devrim Taşkaya
dk. 79 x), Hakan Demir xx, Kadir Turhan xx, Uğur
Mustafa Türk x (Ata Kurtuluş dk. 79 x), Mustafa
Diler xx, Onur Karakabak xx, Ulaş Zengin xx,
Sadık Arda Yılmaztürk xx (Ahmet Eren dk. 67 x)

Kırmızı kart: Lokman Gör (dk. 88) (Bucaspor
1928)

Sarı kartlar: Mazlum Demir, Onur Özcan (Bu-
caspor 1928), Bekir Can Kara, Uğur Mustafa Türk
(Karacabey Belediyespor) (İHA)

Karacabey deplasmandan
1 puanla dönüyor

İspanya Süper Kupası El Clasico ile sahibini buluyor
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Pakistan’da bir kasabada yüzeye yakın
çıkan doğal gaz, yıllardır yerel halkın ge-
liştirdiği iptidai yöntemlerle evlerde kulla-
nılıyor. Doğal gazı çıkarmak için sondaj
yerine hortumun, rafineri yerine barakanın
bulunduğu kasabada, doğal gaz milyar do-
larlık boru hatları yerine 25 kuruşluk po-
şetlerle taşınıyor. Pakistan’ın Hayber Pah-
tunhva eyaletindeki Banda Davud Şah ka-
sabasında doğal gaz, konvansiyonel me-
totlarla büyük altyapı ve sondaj çalışmala-
rıyla aranırken değil, rastlantı eseri tarlalarda
bulundu. Yoksulluğun yaygın olduğu bölgede
halk, kasabalarından çıkan gazı, evlerinde
canları pahasına kullanıyor. Yerel halk, im-
kansızlıklar nedeniyle doğal gazda kendi-
lerine has çıkarma, taşıma ve ölçü birimi
geliştirdi. Herhangi bir altyapının bulun-
madığı bölgede doğal gaz, rafineri yerine
barakadan dağıtılıyor, boru hatları yerine
poşetle taşınıyor. Ölçü birimi metreküp
değil; plastik poşet. Kasabanın girişindeki
“baraka rafineriden” ellerinde “uçan ba-
lonlarıyla” (büyük poşetlerle) koşturan ço-
cuklar dikkati çekerken bu devasa silindir
poşetler ilk bakışta çocukların eğlencesi
gibi görünse de aslında ahalinin akşam ye-
meklerini pişireceği yakıt... AA muhabiri,
doğal gazın bu tehlikeli yolculuğunu gö-
rüntüleyerek kasaba sakinleriyle görüştü.
Yerel halk, “uçan balon” gibi görünen,
kulağa eğlenceli gelen bu taşıma yönteminin
tehlikesinin farkında. Zira bölgede bu ne-
denle daha önce birçok ölümler ve yara-
lanmalar yaşanmış. Ancak halk, pahalılık
ve yoksulluk nedeniyle boyutuna göre 5-
10 bin Pakistan rupisi (Yaklaşık 410-820
Türk lirası) olan mutfak tüpleri yerine,
yüzde 70-80 daha ucuz, “uçuran balonları”
tercih ediyor. Banda Davud Şah kasabası
sakinleri, kendi arazilerinde çıktığı için
doğal gaza ücret ödemiyor. Arazilerinde

doğal gaz bulunmayanlar ise
ihtiyaçlarını kasaba dışın-

daki derme çatma bir
barakadan kar-

şılıyor. Ba-
raka-

da bekleyen çocuklar, kasabalıların torba-
larına doğal gaz dolduruyor. Ev halkı, aile
reisinden günlük mutfak ihtiyacı listesindeki
nan (ekmek) ve dalçananın (nohut) yanı
sıra bir poşet gaz da istiyor.

20 DAKİKADA DOLUYOR, 
2 SAATTE BİTİYOR
Toprağa gömülü bir hortum vasıtasıyla

çıkarılan doğal gaz, kaçağı engellemek için
poşetlerin ağzına geçirilen küçük bir vana
aracılığıyla torbalara dolduruluyor. Poşet-
lerin uçan balon gibi havalanmaması için
diğer ucu yerde taşa bağlanıyor. Bir poşet,
ortalama 20-25 dakikada doluyor. “Poşet
gazını” evlerinde kullanmak için 2 bin
rupilik (yaklaşık 165 Türk lirası) bir elektrikli
pompa yeterli. Bu pompa vasıtasıyla ev-
lerdeki ocaklarda poşet gazından yemek
pişirilebiliyor. Bir poşet gaz, iki saatlik tü-
ketime eşdeğer.

POŞETTEN İKTİSAT, 
CANDAN TASARRUF
Daha çok çocukların taşıdığı “uçan ba-

lonlar”, en küçük bir dikkatsizlikte “uçuran
balonlara” dönüşebiliyor. Çocukların doğal
gazı evlerine poşetlerde taşıması yetmezmiş
gibi bazı naylon torbalardaki küçük yamalar
dikkati çekiyor. Zira poşetlerin tek kulla-
nımlık olmadığı, üzerlerindeki yamalara
bakılınca onlarca kez kullanıldığı anlaşılıyor.
Dünyanın her yerinde mutfak tüpleri, doğal
gaz dolum tesisleri ya da bunları taşıyan
tankerlerin üzerinde “Ateşle yaklaşma, Dik-
kat patlayıcı madde, Elektronik cihazları
kapatın” gibi uyarılar dikkati çekerken ço-
cukların ellerindeki “poşet gazların”
dolumu, taşınması ve tüketimi sı-
rasındaki aşamalar tamamen “or-
ganik”. Poşetten dışarı sızması ha-
linde ise gazda koku verici sülfür
içerikli madde bulunmadığı ve en
saf hali solunacağı için fark etmeden
zehirlenme tehlikesi çok yüksek.
Dolum ve poşetli taşımada da pat-
lama, bir manyetoya ya da kıvılcıma
bakıyor. Evde doğal gazı poşet ba-
lonlardan küçük elektrikli pompayla
ocağa aktarma işlemi de büyük ka-
zalara gebe. Bu nedenle iki saatlik

yemek pişirme işi, Banda Davud
Şahlılar için bir “ölüm kalım

meselesi”. (AA)

Pakistan’da bir
kasabada yüzeye yakın
çıkan doğal gaz,
yıllardır yerel halkın
geliştirdiği iptidai
yöntemlerle evlerde
kullanılıyor.

Kasaba sakinlerinden Hazret Canan, AA
muhabirine, bölge halkının zor günlerden
geçtiğini; ihtiyaç sebebiyle halkın plastik tor-
balarda gaz taşıdığını ve bunun tehlikesinin
farkında olduklarını söyledi. Canan, hükümetten
kendilerine doğal gaz altyapısı sağlamalarını
istediğini vurguladı. Kasaba halkının her gün bu
şekilde gaz aldığını aktaran Canan, “Ocağa bağlı
bir pompayla bu gazı kullanıyoruz ancak çok
tehlikeli. Sonuçta yemek pişirirken bu torbalar
ateşin hemen yanında yer alıyor.” dedi. Canan, çok
sayıda kaza yaşandığına işaret ederek “Doğal
gazımız olmasına rağmen bunu güvenli şekilde
kullanamıyoruz. Bir evde patlama oldu, bir kişi
öldü. Bir anne ve kızında yanıklar oluştu.” diye
konuştu. Suhana Katak da bu gazın kendilerine
güvenli yollardan sağlanmamasından şikayetçi.
Erkekler çalıştığı için kadın ve çocukların her gün
plastik torbalarla gaz taşıdığını anlatan Katak,
zaman zaman çocuklarını gaz almaya
gönderdiğini ancak olası kazalardan da
korktuğunu dile getirdi. Katak, doğal gazı ev-
lerinde güvenli kullanmak istediğini vurguladı.
Navab Han ise 1 veya 1,5 saat kullanabildikleri
bu plastik torbalardaki gazla sadece çay ve roti
(bir çeşit ekmek) yapabildiklerini, güvenli olmasa
da buna mecbur olduklarını ifade etti.

“GAZ GÜVENLİ
YOLLARDAN
SAĞLANMALI”

Dünyanın yörüngesinde bulunan
uydular, iletişim, navigasyon ve gözlem
başta olmak üzere ekonomik ve sosyal
yaşama sunduğu faydalarla insanlık
için vazgeçilmez araçlar haline geldi.
Son yıllarda uydularda yer alan faydalı
yüklerin yeteneklerinin artması ve fır-
latma maliyetlerinin düşmesi sebebiyle

uzaydaki insan varlığı giderek daha
hızlı artıyor. Bu alandaki fizibilite ça-
lışmalarına göre, 2027 yılında yörün-
gedeki aktif uydu sayısının 8 bini aşacağı
ve toplam uzay ekonomisinin 1 trilyon
dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.
Uzaydaki değerin katlanarak artması,
buradaki varlıkların durum takibinin
yapılması ve etkilerinin değerlendiril-
mesini daha da önemli kılıyor. Yörün-
gedeki uydular kadar uydulardan kopan
parçalar ve çarpışma olaylarından sonra
ortaya çıkan uzay çöpü de hızla artıyor.

5 binden fazla aktif uyduya ek olarak,
görevini tamamlamış uydu ve bu uy-
dulardan kopmuş parçaların sayısı mil-
yonlar seviyesine ulaşıyor. Özellikle
alçak yörünge (LEO-Low Earth Orbit:
200-2.000 km) doyuma ulaşmış olarak
nitelendiriliyor. 2012 ve 2016 yıllarında
fırlatılan Göktürk-2 ve Göktürk-1 gibi
uydular bu yörüngede görevini sürdü-
rüyor. 2021 yılında fırlatılan Türksat
5A uydusu ve diğer haberleşme uyduları
ise daha yüksek irtifada yer alan GEO’da
görev yapıyor. İnsanlığın GEO’daki var-
lığı alçak yörüngelere göre daha az olsa
da buradaki uyduların değeri çok daha
yüksek seviyede bulunuyor. Bu kap-
samda, özellikle bu irtifadaki varlıklar
için çarpışma olasılığını sıfıra indirmek
kritik önem taşıyor. Uzay sistemlerine
çarpışma erken ikazı için tespit, takip
ve kataloğa eklenecek cisimlerin türü
(uzay aracı, roket kalıntısı, çarpışma
sonrası saçılmış parça, doğal gök cismi
ve benzeri), sayısı ve bu cisimlerin bu-
lunduğu irtifalar oldukça geniş bir yel-
pazede tanımlanıyor. Böyle bir kütüp-
haneyi oluşturup idame ettirmek için
kapsamlı bir uzay alanı farkındalık sis-
tem mimarisine ihtiyaç duyuluyor. Or-
tamdaki insan yapımı ve doğal nesne-
lerin takibine ilave olarak uzay havasının
izlenmesi de uzay alanı farkındalığı
konseptine dahil bulunuyor. Uzay ha-
vası, uzay sistemlerinin operasyonları

ile bu sistemlerden sunulan hizmetlerin
kalitesi yanında satıh sistemlerinin
performansı üzerinde de olumsuz etkiler
yaratabiliyor, bazı hizmetlerin kesil-
mesine neden olabiliyor. Bazı durum-
larda sistemlerin kalıcı olarak gayrı faal
duruma düşmesine dahi yol açabiliyor.
Uyduların görevini yerine getirmesin-
deki bir başka büyük zorluksa haber-
leşme sırasında diğer uzay sistemle-
rimden kaynaklı sinyal girişine uğra-
malarından kaynaklanıyor. Çevre ko-
şulları sebebiyle halihazırda çok zor
bir ortamda görev yapan uzay sistem-
lerinin bunların dışındaki dış etmenler
sebebiyle görevlerini sürdürmesi her
geçen gün giderek daha zor hale geliyor.
Bu sebeple, uyduların görevlerinin ba-
şarısından emin olmak için uzaydaki
diğer varlıkların bilgilerine azami ölçüde
sahip olmak kritik önem taşıyor. Uy-
duların görevini güvenle yapması, nihai
olarak operatörlerin ve milli kuruluş-
ların yetenekleri ve elde edebildikleri
bilgiyle sınırlı bulunuyor. Bu sebeple,
uzay alanı ile ilgili elde edilecek en
küçük verinin dahi kullanılması gere-
kiyor. Özellikle uzayda yüksek miktarda
varlığı bulunan ülkeler, yüksek güve-
nilirlikte veri sağlamak ve yerel un-
surları için erken ikaz bilgisi üretmek
adına ulusal uzay gözlem ve durumsal
farkındalık sistemlerini oluşturuyor,
geliştiriyor. (AA)

Türkiye’nin uzaydaki varlığı YAKUD
ile güvende olacakASELSAN, Türkiye’nin

uzaydaki varlığının
güvende olmasını
sağlamak için yürüttüğü
projede ilk çıktıları aldı.

UZAY RESMİ OLUŞTURULACAK, 
UZAY TRAFİĞİ GÖZLEMLENECEK
Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketi
ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda,
Türkiye’nin uzaydaki hızlı büyüyen
varlığını gözeterek hava savunma, ko-
muta kontrol, uydu görev yükleri, uydu
yer istasyonları, radyo frekansı
uygulamaları, radar, elektro-optik
alanlarındaki tecrübesine dayanarak
2020 yılında Yakın Uzay Durumsal
Farkındalık (YAKUD) Projesi’ni başlattı.
Proje kapsamında temel mühendislik ak-
tivitelerine ilave olarak uzay alanında
tecrübe sahibi ve üniversitelerin geo-
matik mühendisliği, astronomi ve uzay
bilimleri gibi bölümlerinde görevli
akademik personellerle ortak çalışmalar
hayata geçirildi. Projede dış kaynak
verisiyle üretilen ilk karar destek çıktıları

alındı. YAKUD Projesi ile LEO yörünge
başta olmak üzere uzay durumsal
farkındalığına odaklanıldı. Böylece uydu-
lar ve uzay çöplerinin yörünge bilgi-
lerinin üretilmesi ve güncellenmesi
hedefleniyor. Uzay alanında farkındalığın
elde edilmesi için gerekli veri, dış kay-
naklardan ve yüksek teknolojideki radar,
teleskop ve benzeri sensörlerden elde
edilebiliyor. Bu verilerin sağlıklı şekilde
akışının sağlanması ve anlamlandırılıp
birleştirilmesi gerekiyor. Birleştirilmiş
veriyle uzay resminin oluşturulması, uzay
trafiğinin gözlemlenmesi ve nihai olarak
değerli varlıkların çarpışmadan kaçınma
manevrası yapması veya yeni fırlatılacak
uydunun yörüngeye istendiği şekilde
oturması gibi konularda yarar
sağlanacak. 


