
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv 
endüstrisinin 2022 yılı ihracatı bir önceki 
seneye göre yüzde 5,7 artışla 30 milyar 996 
milyon dolar oldu. Tarihindeki en yüksek 
ikinci ihracat rakamına ulaşan sektör, ülke 
ihracatında ise ikinci sırada yer aldı. Otomotiv, 
geçen yıl euro/dolar paritesi kaynaklı 3 

milyar dolarlık kayıp da yaşadı. 
OİB Yönetim Kurulu Başkanı Ba-
ran Çelik, “En büyük pazarımız 
Avrupa başta olmak üzere eko-
nomide yaşanan yavaşlama ve 
talep değişimlerine rağmen gerek 
aralık ayında gerekse 2022 yı-
lında ihracat artışı kaydettik. 
İhracatımızda Euro/dolar pa-
ritesi kaynaklı 3 milyar dolarlık 
bir kayıp söz konusu. Bu nedenle 
geçen yılı yaklaşık 31 milyar 
dolar ile kapatıyoruz. Cumhuri-

yetimizin 100.yılı şerefine bu yıl 
hedeflediğimiz 34 milyar dolarlık 

ihracatla otomotiv endüstrisinde 
tüm zamanların ihracat rekorunu kır-

mayı hedefliyoruz” dedi. 
EN BÜYÜK ÜRÜN GRUBU  
TEDARİK ENDÜSTRİSİNDE  
YÜZDE 10 ARTIŞ 
Otomotiv sektörünün en büyük ürün 

grubu olan tedarik endüstrisi ihracatı 2022 
yılında geçen yıla göre yüzde 10 artarak 
12 milyar 983 milyon dolar olurken, aldığı 
pay da yüzde 41,9 olarak gerçekleşti. 2022 
yılında otobüs-minibüs-midibüs ihracatı 
yüzde 16, çekiciler ihracatı yüzde 71 artış 
gösterdi. Ülke grupları bazında en büyük 
pazar olan ve yüzde 64,7 pay alan AB ül-
kelerine 20 milyar 55 milyon dolar ihracat 

yapıldı. Yine diğer Avrupa ülkelerine yüzde 
8, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine 
yüzde 16, Ortadoğu ülkelerine yüzde 20 
ihracat artışı, Afrika ülkelerine yüzde 19 
ihracat düşüşü yaşandı. 

ARALIK AYINDA EN YÜKSEK  
İHRACAT RAKAMI 
Geçen yılın son ayında otomotiv en-

düstrisi yüzde 6,7 artışla 3 milyar 157 
milyon dolarlık ihracata imza atarak Türkiye 
ihracatında yine ilk sırada yer aldı. Endüs-
trinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 
13,8 oldu. Otomotiv, aylık bazda tarihindeki 
en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Aralıkta 
en çok ihracat gerçekleştirilen ürün grubu 
tedarik endüstrisi olurken, binek otomo-
biller, çekiciler ve otobüs-minibüs-midibüs 
ihracatı çift haneli artış gösterdi. Ayrıca 
Polonya, Belçika, İsrail ve Rusya’ya yönelik 
çift haneli ihracat artışları dikkat çekti. 

TEDARİK SANAYİNDE YÜZDE 7,  
BİNEK OTOMOBİLLERDE  
YÜZDE 19 ARTIŞ 
Aralıkta en büyük ürün grubunu oluş-

turan tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 7 
artarak 1 milyar 122 milyon dolar oldu. 
Binek otomobil ihracatı yüzde 19 artışla 1 
milyar 112 milyon dolar, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 30 
azalarak 438 milyon dolar, çekiciler ihracatı 
yüzde 58 artarak 227 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Tedarik endüstrisinde en fazla 
ihracat yapılan ülke Almanya’ya ihracatta 
yüzde 1 oranında düşüş görülürken, önemli 
pazarlardan Rusya’ya yüzde 56, İtalya’ya 
yüzde 13, Fransa’ya yüzde 18, İspanya’ya 
yüzde 37, Çekya’ya yüzde 33, Ukrayna’ya 
yüzde 79 ihracat artışı, Mısır’a yüzde 29 
ve Fas’a ise yüzde 34 ihracat düşüşü görüldü. 

Binek otomobillerde önemli pazarlardan 
olan Fransa’ya yüzde 19, İtalya’ya yüzde 
25, Birleşik Krallık’a yüzde 44, Almanya’ya 
yüzde 24, İsrail’e yüzde 140, Polonya’ya 
yüzde 235, Portekiz’e yüzde 157 ihracat 
artışı görülürken, İspanya’ya yüzde 13, İr-
landa’ya yüzde 28, İsveç’e yüzde 19, Hol-
landa’ya yüzde 15, Mısır’a yüzde 84, ABD’ye 
yüzde 97 düşüş yaşandı. Eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık’a 
yüzde 44, İtalya’ya yüzde 32, Belçika’ya 
yüzde 23, Fransa’ya yüzde 31, Slovenya’ya 
yüzde 39, Almanya’ya yüzde 11 ihracat 
düşüşü, İspanya’ya yüzde 96, ABD’ye yüzde 
100 ihracat artışı yaşandı. Çekiciler ürün 
grubunda ise başlıca pazarlarımız olan Bel-
çika’ya yüzde 713, Fransa’ya yüzde 67, 
İtalya’ya yüzde 54 ihracat artışı yaşanırken, 
Almanya’ya yüzde 21 ihracat düşüşü gö-
rüldü. Diğer ürün grupları arasında yer 
alan otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise 
aralık ayında yüzde 37 artmış ve 203 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

ARALIKTA FRANSA  
EN BÜYÜK PAZAR OLDU 
Aralıkta en büyük pazar olan Fransa’ya 

yüzde 15 artışla 506 milyon dolarlık ihracat 
yapıldı. Geçen yılın son ayında ikinci büyük 
pazar olan Almanya’ya yüzde 3 artışla 358 
milyon dolarlık ihracat yapıldı. Yine üçüncü 
büyük pazarımız olan İtalya’ya ise yüzde 
11 artışla 318 milyon dolar ihracat kayde-
dildi. Aralık ayında önemli pazarlardan Po-
lonya’ya yüzde 32, Belçika’ya yüzde 24, 
İsrail’e yüzde 78, Rusya’ya yüzde 47, Ro-
manya’ya yüzde 32, Portekiz’e yüzde 108 
ihracat artışı, Birleşik Krallık’a yüzde 15, 
ABD’ye yüzde 26, Slovenya’ya yüzde 18, 
Hollanda’ya yüzde 23 ihracat düşüşü ya-
şandı. (Bülten)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK 
Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin 
sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından dün AK Parti Genel 
Merkezi’nde kabul edildiği hatırlatılarak gö-
rüşmeye ilişkin soru üzerine Akar, “Sayın Cum-
hurbaşkanımızla her zaman olduğu gibi peri-
yodik, olağan bir görüşme yaptık. Son gelişmeler 
hakkında kendilerine bilgi sunduk, talimatlarını 
aldık. Herhangi olağanüstü bir durum söz ko-
nusu değil” diye konuştu. n 7. sayfada

Konya’da askeri aracın tıra arkadan çarpması 
sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. 
Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde 
seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 
42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 
bir astsubay ve bir er şehit oldu, araçta bulunan 
iki asker de yaralandı. Yaralı askerler, Konya 
Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedbir amaçlı yol 
trafiğe kapatıldı.  n 7. sayfada

Türkiye’nin önde gelen sanayi kentlerinden Bursa’dan 
geçen sene 16 milyar 162 milyon 737 bin dolarlık 
ihracat yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden 
yapılan derlemeye göre, ihracatta İstanbul ve Ko-
caeli’nin ardından 3’üncü sırada yer alan Bursa, 254 
milyar 209 milyon 535 bin dolar olan Türkiye’nin 
toplam dış satımından yüzde 6,35 pay aldı. 2021’de 
15 milyar 230 milyon 971 bin dolar olarak kaydedilen 
Bursa’nın ihracatı 2022’de yüzde 6,1 artışla 16 milyar 
162 milyon 737 bin dolara ulaştı.   n 5. sayfada

Bursa’nın ihracatı 
16,1 milyar dolar

BEBKA,2022’de açıklanan 100 milyon TL’lik fon çağrısıyla 
TR41 Bölgesindeki girişimcilik ekosistemini harekete geçi-
rirken,  2023’te de girişimcilik çalışmaları ve bölge 
planına odaklanacak. Kurulduğu günden bu yana 
TR41 Bölgesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) hayata 
geçirdiği projeler ve sağladığı desteklerle bölgesel 
kalkınmaya büyük katkılar sunan Bursa Eskişehir 
Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), 2022’de geniş 
yankı uyandıran 100 milyon TL’lik fon 
çağrısıyla bölgesindeki girişimcilik eko-
sistemini harekete geçirirken 2023’te 
de genç istihdamı, girişimcilik ve 
bölge planı odaklı çalışmalarına de-
vam edecek.   n 8. sayfada
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Kalkınmanın odağında 
yine BEBKA yer alacak

Konya’da askeri araç 
kaza yaptı: 2 asker şehit

Memur  
ve emekliye 
5 puan daha!

n Haberi 6’da

“2022 yılında  
1220 terörist  
etkisizleştirildi”

Soylu:

CHP’de 
işler çok 
karışık!

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

İzmir Adliyesi'nde  
şehit edilen  
kahraman polis
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“Rusya ile ortak  
devriyeleri geliştirebiliriz”

n Haberi 6’da

Hac kayıtları 
bugün başlıyor

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptıracak veya kayıt-
larını güncelleyecek adaylar, işlemlerini bugünden 
itibaren yapabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan 
duyuruya göre, e-Devlet üzerinden yapılacak ön 
kayıt başvuruları, 26 Ocak’a kadar devam edecek. 
n 7. sayfada

Bursa’nın kemankeşleri 
Yıldırım’da yetişiyor

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geleceğin okçularını yetiş-
tirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de son yıllarda büyük gelişmeler kaydeden 
Geleneksel Türk Okçuluğu gençlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. 
Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2023’e “Ya Hak” diyerek girdi. 
Okul bünyesinde oluşturulan Geleneksel Türk Okçuluk takımı antrenör 
Osman Bacılı liderliğinde talimlere başladı. 20 Öğrenciden oluşan Yıldırım 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okçuluk takımı öğrencileri gerçekleşti-
rilecek müsabakalara katılmaya hazırlanıyor. n 2. sayfada

Otomotivde 2023 hedefi Otomotivde 2023 hedefi 
34 milyar dolar

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv 
endüstrisinin 2022 yılı ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 5,7 artışla 30 milyar 996 milyon 
dolar oldu. Geçen yılın son ayında ise yüzde 6,7 artışla 3 milyar 157 milyon dolar ihracata 
imza atan sektör, böylece aylık bazda tarihindeki en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

Oto-
motivde 

en büyük ülke 
grubu olan ve yüzde 

66,4 pay alan Avrupa Bir-
liği ülkelerine ihracat yüzde 11 

artışla 2 milyar 87 milyon dolar ile 
oldu. Geçen ay Bağımsız Devletler 
Topluluğu’na yüzde 41, Ortadoğu 
ülkelerine yüzde 46 ihracat artışı, 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Böl-
gesine yüzde 29, Afrika ülkelerine 
yüzde 35 ihracat düşüşü yaşandı. 

AB ÜLKELERİNE 
İHRACAT  
YÜZDE 11 ARTTI



ursa İl Sağlık Müdürü 
Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, 
verem hastalığı ile il-
gili toplumun bilgilen-
dirilmesi ve bu hasta-
lığa karşı toplumun 
bütün kesimlerinin 

dikkatinin çekilmesi amacıyla her 
yıl Ocak ayının ilk pazar günü ile 
başlayan hafta ‘Verem Eğitimi ve 
Farkındalık Haftası’ çerçevesinde 
açıklamalarda bulundu. Verem et-
keninin “Mycobacterium tubercu-
losis” adı verilen basil oldu-
ğunu dile getiren Dr. Ya-
vuzyılmaz, “Verem basili 
hasta insanlardan öksür-
me ve hapşırma ile orta-
ma yayılan mikrobun so-
lunum yolu ile alınması 
sonucu bulaşır. Hava yolu 
ile bulaştığı için de tüm dün-
yada hala önemini ko-
ruyan bir enfeksiyon 
hastalığıdır” dedi. 
Hastalığın belirtileri 
arasında; halsiz-
lik, iştahsızlık, 
kilo kaybı, 

çocuklarda kilo alamama, ateş, gece 
terlemesinin olabileceğini belirten 
Dr. Yavuzyılmaz, “Solunum sistemi 
ile ilgili belirtileri ise, öksürük, bal-
gam, öksürükle kan tükürme, gö-
ğüs-sırt-yan ağrısı, nefes darlığıdır. 
Verem, bildirimi zorunlu bir has-
talıktır. Sağlık kuruluşlarında tanı 
konulan hastaların 24 saat içinde 
ilgili ilçe sağlık müdürlüğüne bil-
dirilmesi gereklidir. Tanı konulan 
tüm verem hastaları verem savaş 
dispanserinde kaydedilir” şeklinde 
konuştu. Tedavide kullanılan bütün 
ilaçların verem savaş dispanserle-
rinden ücretsiz verildiğini vurgu-
layan Dr. Yavuzyılmaz, “Tedavide 
verilen ilaçların düzenli içilmesi 
çok önem taşıyor. Çünkü hastaların 
bir kısmı tedaviyi terk etmekte ve 
toplumda basil saçmayı sürdür-
mektedirler. Verem hastalığının te-
davisi tanı konulduğu anda baş-

lanmalıdır. Hastaların aylık ta-
kiplerinin dispanserde yapıl-
ması gerekmektedir. Hastala-
rın ilaçlarını tedavinin ba-
şından sonuna kadar bir gö-
zetmen eşliğinde içmesi te-

davinin başarılı 
olması ve top-
lum sağlığı-
nın korun-
ması için 
çok önemli-
dir’ ’ diye 
k o n u ş t u . 
(İHA)
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Bursa Şehir Hastanesindeki sınıf 
açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Ser-
kan Gür, Nilüfer İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi, 
İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut 
Karakaya, Bursa Şehir Hastanesi Baş 
Hekimi Dr. Öğretim Üyesi Dursun 
Topal, Hastane yönetimi ve proje 
ekibi katıldı. Hastane sınıfının açılı-
şında konuşan Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürü Serkan Gür, “Hayata geçiren 
projeyle çocuklarımız hastanede ol-
dukları süre içerisinde eğitimlerinden 
geri kalmazken aynı zamanda psi-
kolojik olarak da kendini iyi hisset-
melerini sağlamak istedik. Bizlere 
bu süreçte destek olan başta il sağlık 
müdürümüz olmak üzere emeği ge-
çen herkese çok teşekkür ediyorum. 
Bu bir gönüllülük hareketi herkes 
gönlünü ortaya koyarak güzel bir 
eser ortaya çıkarıyor. Hayatta bıra-
kılabilecek en önemli eserlerden 
birini ortaya koyan herkese çok te-
şekkür ediyorum. Var gücümüzle bu 
sınıflarımızın sayısını artırmaya ça-
lışacağız. Hastane sınıfımızın, Bur-
sa’mıza, öğrencilerimize ve aileleri-
mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu 
sınıflarımız için her zaman elimizden 
gelen desteği sağlamaya çalışacağız.” 
dedi. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

AR-GE Birimi tarafından yürütülen 
“Yarınlara Işık Ol” projesi ile 
Bursa İl Sağlık Müdür-
lüğüne bağlı kamu 
hastanelerinde 
uzun süreli te-
davi nedeniyle 
yatan çocuk-
ların eğitim 
şar t lar ının 
iyileştirilme-
si, eğitim içe-
riklerinin geliş-
tirilmesi, ailelere 
yönelik düzenlenen 
eğitimlerle çocukların 
psikososyal iyilik durumlarının 
yükseltilmesi, tedavisi evde devam 
eden ve evde eğitim gören öğrencilere 

yönelik eğitim içeriklerinin gelişti-
rilmesi ve hastane sınıfı olmayan 

kamu hastanelerinde sınıf 
açılması amaçlanıyor. 

Dörtçelik Çocuk 
Hastanesinde geç-

tiğimiz aylarda 
imzalanan “Has-
tane Sınıfında, 
Hastanede Eği-
tim” temalı iş 

birliği protokolü 
ile kamu hastane-

lerinde yatan, sağlık 
problemi nedeniyle ör-

gün eğitim kurumlarından 
doğrudan yararlanamayacak du-

rumda olan çocuklara hastanede ya-
tarak tedavi gördüğü sürede verilecek 

eğitim hizmetlerinin yürütülmesi ile 
ilgili usul ve esaslar düzenlendi. Bur-
sa’da Dörtçelik Çocuk Hastanesi, 
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Hastanesi, Şevket Yılmaz Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi ve Bursa 
Şehir Hastanesinde bulunan “Has-
tane Sınıfları” ile çocuklar tedavi 
gördükleri süre içerisinde eğitim ve 
öğretimlerine devam ediyor. Hastane 
sınıflarındaki çocuk hastalara eğitim 
hizmeti dışında, belirli gün ve haf-
taları kutlama etkinlikleri, refakat 
eden annelerin okuma ve yazma öğ-
renmeleri, çocukları ve aileleri bu 
süreçte moral ve motive etmek için 
çeşitli atölye ve sergi çalışmaları gibi 
pek çok etkinlik çalışmaları da yü-
rütülüyor. (İHA)

Türkiye’de veremle savaşın yüz yıldan 
daha uzun süredir yürütüldüğünü be-
lirten Medicana Bursa Hastanesi Genel 
Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı, 
“Cumhuriyetin ilan edilmesi sonrasında 
verem savaşında önemli bir gelişme ya-
şandı. Savaşlar, göçler, yoksulluk, zor-
luklar halen devam ediyor. Bütün bu so-
runlar, tüberküloz kontrolünde ciddi 
olumsuz etkiler yapıyor. Zaten sağlık 
altyapısı ve personeli eksikliği, ekonomik 
zorluklar, yoksunluklar yaşayan Afrika 
ve Asya ülkeleri, bugünün artan sorun-
larıyla daha ciddi bir tüberküloz tablosu 
gösteriyor. Dünyada 2021 yılında 10,6 
milyon verem hastası ortaya çıktı. Yaklaşık 
1,6 milyon verem hastası da öldü. Tü-
berkülozun teşhisi kolay, tedavisi ucuz 
ve mümkün olan bir hastalık olmasına 
rağmen verem hastalığının kontrol altına 
alınamaması, ölümlerin sürmesine, has-

talık sebebiyle ekonomik ve sosyal sorun 
yaşayan insanların acı çekmesine sebep 
olmaktadır. Dünyada en çok verem has-
tası Hindistan’dadır ve yaklaşık 3 milyon 
kişide hastalık vardır” diye konuştu. 
Mevcut verem savaşının, dünyadaki çok 
yönlü ve büyük boyutlu bu sorunu çö-
zebilecek durumda olmadığını belirten 
Karşı, “Türkiye’de tüberküloz kontrolünde 
verem savaşı dispanserleri önemli bir 
rol üstlenmektedir. Yaptıkları hizmetler 
ücretsizdir. Teşhis, tedavi, kayıt, temaslı 
muayenesi, koruyucu tedavi, risk grup-
larının taranması, halka yönelik eğitim, 
yaptıkları hizmetlerin önde gelenleridir. 
Bu dönemde, hasta sayısı hızla düşüş 
göstermiştir. Her yıl hasta sayısı yaklaşık 
yüzde 5 düşmektedir. Türkiye’de kayıtlı 
verem hastası sayısı 2018 ve 2019 yılla-
rında yıllık 11 binden fazla iken 2020 
ve 2021 yıllarında yaklaşık yıllık 9 bindir. 
Salgın döneminde verem savaşı dispan-
serlerinin muayene sayıları, röntgen film 
sayıları, bakteriyoloji çalışmaları, temaslı 
muayeneleri düşmüştür. Verem savaşı 
dispanserlerinin düzenli çalışması önem-
lidir. Bunun için, çalışanların desteklen-
mesi, aynı konumdaki birinci basamak 
personeli ile eşit ekonomik koşullar sağ-
lanması gereklidir. Verem ile ilgili hiz-
metler, özel bir faaliyet alanıdır. Çalı-
şanların bu alanda eğitim almalarına ih-
tiyaç vardır” dedi. (İHA)

Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi geleceğin okçularını yetiştirmeye 
hazırlanıyor. Türkiye’de son yıllarda bü-
yük gelişmeler kaydeden Geleneksel Türk 
Okçuluğu gençlerin ilgi odağı olmaya 
devam ediyor. Yıldırım Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi 2023’e “Ya Hak” diyerek 
girdi. Okul bünyesinde oluşturulan Ge-
leneksel Türk Okçuluk takımı antrenör 
Osman Bacılı liderliğinde talimlere baş-

ladı. 20 Öğrenciden oluşan Yıldırım Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi okçuluk 
takımı öğrencileri gerçekleştirilecek mü-
sabakalara katılmaya hazırlanıyor. Bur-
sa’da Geleneksel Türk Okçuluğu bran-
şında öğrenci yetiştiren 41 kulüp ulusal 
ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi 
temsil ediyor. Okul sporlarına verdikleri 
destekleri daima sürdürdüklerini belirten 
Okul Müdürü Ömer Yılmaz, “Öğrenci-
lerimizi teorik derslerin yanında futbol, 
voleybol, tekvando, okçuluk gibi farklı 
spor branşlarına yönlendirerek hem zi-
hinsel hemde bedensel gelişimlerine 
katkı sağlıyoruz. Bu yıl ilk defa kurdu-
ğumuz ve öğrencilerimizin de yoğun il-
giyle karşıladığı Geleneksel Türk Okçu-
luğu takımımız eğitimlerine başladı. Öğ-
rencilerimiz aldıkları eğitimlerin ardından 
girecekleri ulusal ve uluslararası müsa-

bakalarda okulumuzu temsil edecekler. 
Antrenörümüz Osman Bacılı’ya ve öğ-
rencilerimize başarılar diliyorum” dedi. 
Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi okçuluk takımı antrenörü Osman 
Bacılı “Minikler, küçükler yıldızlar ve 
gençler kategorilerinde yapılan müsa-
bakalarda 2023’te de tüm heyecanıyla 
devam edecek. 2023 sezonuna sıkı bir 
şekilde hazırlanan takımımızın hedefi 
madalya ve kupalardan daha ziyade ön-
celikle kemankeşte olması gereken dav-
ranış ve tutumları edinmek olacak. Genç 
kemankeş adaylarına başarılar diliyoruz” 
ifadelerini kullandı. İlk defa 2022 yılında 
okul sporlarının içinde yer alan Gele-
neksel Türk Okçuluğu branşı Türkiye 
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu 
yarışma talimatları çerçevesinde yürü-
tülüyor. (İHA)

Bursa’nın kemankeşleri Yıldırım’da yetişiyor

Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 

yürütülen “Yarınlara 
Işık Ol” projesi 

çerçevesinde Bursa 
Şehir Hastanesinde 

“Hastane Sınıfı” açılışı 
gerçekleştirildi.

Tedavi gören çocuklar 
için sınıf açıldı

Veremden 
1,6 milyon 
kişi hayatını 
kaybetti 

Dünyada 2021 yılında 10,6 
milyon verem hastası ortaya 
çıktığını ifade eden Medicana 
Bursa Hastanesi Genel Müdürü 
Dr. Öğr. Üyesi Remzi Karşı, 
tedavisi ucuz ve mümkün olan 
bu hastalıktan ise yaklaşık 1,6 
milyon kişinin hayatını 
kaybettiğini söyledi.

Veremin görülme sıklığının her 
geçen yıl azaldığını dile getiren 
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, buna 
karşın hava yolu ile bulaştığı 
için hala önemini koruyan bir 
hastalık olduğunu belirtti.

Veremin görülme 
sıklığı azalıyor…

Dağ başındaki köyü 
bungalovlarla tanıttı

Bursa’da çiftçilikle uğraşan 
vatandaş köyünde açtığı turizm 
işletmesiyle köyünü Türkiye’ye 
tanıttı. Orman içindeki 10 ah-
şap ev, yüzlerce kilometre öte-
den misafirlerini ağırlıyor. 

Büyükorhan’a bağlı Düğün-
cüler köyünde yaşayan Şahin 
Emik, köyünü tanıtmak için gi-
rişimlerde bulundu. Köyüne 10 
tane Bungalov ev yapan Emik, 
doğa severlere kiralamaya baş-
ladı. Doğa harikası köyüne yap-
tığı bungalov evlere çok sayıda 
turist gelmeye başladı. Günlüğü 
750 liradan kiraladığı evler bü-
yük beğeni almaya başladı. Dü-
ğüncüler köyünün doğasına 
hayran kalan ziyaretçiler saye-
sinde köyün tanınırlığı arttı. 
Dağ başında açtığı bungalov 
evlere turist çekmeyi başaran 
girişimci tüm köye örnek olmuş 
durumda. Köyünde 10 tane 
bungalov ev hizmeti verdiğini 
ifade eden Şahin Emik, “Köyü-
müz Bursa şehir merkezine 110 
kilometre uzaklıkta. Doğal gü-
zellikleriyle ön plana çıkıyor. 
Burada yapılan evlere şehir dı-
şından ziyaretçiler geliyor. Bu-
rada doğanın içinde harika bir 
vakit geçiriyorlar. 10 tane bun-
galov ev var. Doluluk oranları-
mız güzel. Buraya vatandaşlar 
kafasını dinlemeye, tabiatla baş 
başa kalmaya geliyor. Herkesi 
bu doğal güzellikleri görmeye 
davet ediyoruz” dedi. (İHA)

Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Mehmet Kanar, halk 
kütüphanesi ile 2023 yılının ilk 
müjdesini verdi. Bin 400 met-
rekare alana sahip kütüphane, 
modern ve teknolojik yapısı ile 
ilçenin önemli bir beklentisini 
karşılayacak. 

Mustafakemalpaşa Belediye 
Başkanı Mehmet Kanar, eğitim, 
kültür, sanat ve spor alanındaki 
projelerine bir yenisi daha ek-
ledi. 2022 yılını hizmetlerle bir-
likte doludizgin geçirdiklerini 
ifade eden Başkan Kanar, “Yeni 
yılı yeni yatırımlarla karşılıyor, 
ilçemize çok yakışacak modern 
bir Halk Kütüphanesi kazandı-
rıyoruz” dedi. Yunus Emre Ma-
hallesinde bulunan Ali Koyuncu 
Gençlik Merkezi’ne yapılacak 
olan modern kütüphane bin 400 
metrekare kapalı kullanım ala-
nıyla hizmet verecek. Mustafa-
kemalpaşa Belediyesi ve Bursa 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş-
birliği ile başlatılan çalışmalar 
doğrultusunda çocuk, genç ve 
yetişkinler için çok yönlü hizmet 
verecek olan yeni nesil kütüp-
hanede çalışma salonu, internet 
salonu, çocuk ve bebek kütüp-
haneleri, çocuk etkinlik alanı, 
yetişkin ve gençler için özel oku-
ma bölümleri, sergi salonu, ka-
feterya, konferans salonu gibi 
bölümler yer alacak. Bursa İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Dr. 
Kamil Özer ile birlikte proje ala-
nında incelemelerde bulunan 
Başkan Mehmet Kanar, heyecan 
verici bir projeye daha imza at-
tıklarını belirterek “ Gençleri-
mizin gelişimine katkı sağlamak 
adına her türlü adımı kararlılıkla 
atıyoruz. Kütüphanemizin zen-
gin içeriği sağladığı teknolojik 
altyapısıyla gençlerimizin eğitim 
ve sosyal yaşamlarına kalıcı de-
ğer kazandıracağız. “ dedi. 

(İHA)

Mustafakemalpaşa’ya 
dev kütüphane
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

13/2

12/5

8/3

14/6
13/7

12/7

8/3

13/6

12/3
13/4

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:49
08:19
13:14
15:37
17:58
19:23

BURSA
PERŞEMBE

13/2

CUMARTESİ

12/2

CUMA

13/2

11/6 İMSAK İYE

Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Av-
cılar Kulübü Başkanı Zafer Efe, İçişleri 
Bakanlığının silah ruhsatlarını tek 
kartla birleştiren projesine yönelik bil-
gilendirmede bulundu. 

Halihazırda kullanılmakta olan Si-
lah Ruhsat Programı’nın teknolojik 
imkan ve ihtiyaçlara cevap verememesi 
üzerine hazırlanan Ateşli Silahlar Pro-
jesi’nin (ASİP) devreye alındığını dile 
getiren Efe, “Yivsiz tüfek ruhsatna-
melerinin 1 Mart’a kadar yeni nesil 
kartlarla değiştirilmesi gerekmektedir” 
dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel 
Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın 
yürüttüğü Ateşli Silahlar Projesi (ASİP) 
silah ruhsatlarını tek kartta birleşti-
recek. Tatkavaklı Avcılar Kulübü Baş-
kanı Zafer Efe, yivsiz tüfek (av tüfekleri) 
ruhsatlarının 1 Mart 2023, silah ruhsat 
kartlarının ise 17 Temmuz 2025 ta-
rihlerine kadar yenilenmesi gerektiğini 
hatırlattı. 

YENİ RUHSATLAR  
İKAMETE GÖNDERİLECEK 
Özellikle av tüfeği sahiplerine çağ-

rıda bulunan Efe, “ASİP projesi ile 
yivli ve yivsiz silahlara ait çok sayıda 
silah ruhsatının, taklit edilemez, tahrip 
ya da tahrif edildiğinde tespit edilme-
sine imkan veren görsel ve mantıksal 
güvenlik özelliklerini taşıyan çip veya 
karekod bulunan bir kartta toplanması, 
pasaport, sürücü belgesi ve özel gü-
venlik kimlik kartlarında olduğu gibi 
tek merkezden düzenlenmesi amaç-
landı. Yivsiz tüfek ruhsatnameleri 5 
yılda bir değiştiriliyor. Bu çerçevede 
av tüfeği sahiplerinin, 1 Mart 2023 
tarihine kadar yivsiz tüfek ruhsatna-
melerini yeni nesil yivsiz tüfek kart-
larıyla değiştirmeleri gerekmektedir. 
Bunun için ilçe merkezinde yaşayanlar 
bağlı bulundukları emniyet müdür-
lüklerine, kırsalda yaşayanlar ise yine 
bağlı oldukları jandarma komutan-
lıklarına eski silah ruhsatlarını alarak 
başvurmak zorundadır. Yivsiz tüfek 
ruhsatnamesi için yeni yılda vergi dai-
relerine yapılan başvuru ücreti 178 
lira 50 kuruş, Ziraat Bankası’na ödenen 
yivsiz silah ruhsatname kartları ise 
200 lira olarak belirlenmiştir. Yeni 
ruhsatlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğünce düzenlenerek 
vatandaşın ikamet adresine PTT ara-
cılığı ile gönderilecek” şeklinde ko-
nuştu. 

CEZA UYGULANACAK 
Yivsiz tüfekler için 1 Mart 2023 

tarihinden sonra yapılan başvurulara 
2 bin 864 lira idari para cezası işlemi 
uygulanacağını belirten Zafer Efe, 
“Ruhsatsız yivsiz av tüfeği yeniletme-
mek ve bulundurmakta bu doğrultuda 
değerlendiriliyor. Ayrıca ilgili tarihten 
sonra yenilenmiş ruhsatların son ge-
çerlilik süresi dolduğunda 5 yılda bir 
yenilenmesi gerekecek. Süresi doldu-
ğunda 1 aylık zaman var, bu sürede 
başvuru yapmayanlar da aynı cezaya 
maruz kalacak” dedi. (İHA)

Tarihi yapının 
kurşunlarını 
çaldılar

Bursa’da bir kültür merkezine 
dadanan hırsızlar, çatıda bulunan 

160 bin liralık kurşun  
kaplamayı 

çaldılar.

Yıldırım’daki olay, geçtiğimiz akşam saat 
17.00 sıralarında Meydancık Mahallesi’nde 
bulunan İncirli Kültür Merkezinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, kültür merkezine 
dadanan hırsızlar çalışanların işten çıktığı 
sırada etrafı gözetledikten sonra çatıya çıktılar. 
Şahıslar, çatıda bulunan piyasa değeri 160 
bin lira yapan 20 metrekarelik kurşun kap-
lamayı sökerek çaldılar. Sabah kültür mer-
kezini açmaya gelen çalışanlar durumu fark 
edince, polis ekiplerine ihbarda bulundu. 
İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım SÖS 
Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını 
incelemeye aldı. Güvenlik kameralarından 
şüphelilerin A.U. (40) ve C.Ö. (19) olduğunu 
belirleyen ekipler, şüphelilerin peşine düştü. 
A.U.’nun taksici olduğunu tespit eden ekipler 
taksiyi izlemeye aldı. A.U.’nun çalıntı kurşun 
levhaları taksi ile Eski Yalova yolunda bir 
hurdacıya götürdüğü belirlendi. Şahısların 
izini süren ekipler daha sonra ikisini 
de gözaltına aldı. Polis ekipleri olayla 
ilgili tahkikat başlattı. 

(İHA)

Nilüfer’de arkadaşını 
ziyarete gittiği sırada, yer-
de çek gören Muhammed 
Emir (61), eline aldığında 
üzerindeki meblağa inana-
madı. Yerden aldığı çeklerle Mu-
hammed Kerim’in yayına giden Emir, 
çeklerin sahibine ulaşmak istedi. Çeklerin 
üzerinde yazan firmaya internetten ulaş-
tıklarını belirten Muhammed Kerim, “Emir 
bizim yanımıza geliyordu. İş hanının giri-
şinde yerde çeki görünce almış. Ne yapa-
cağını bilemediği için bizde üzerinde yazan 

firmaları aradık. Hem yazan hem de 
yazılan firmaya ulaştık. Bir haksızlık ol-
masın diye ikisinden de teyit aldık. Daha 

sonra çek yazılan kişi gelip aldı” 
dedi. İyi insanların bitmediğini 

belirten Muhammed Kerim, 
“Emir Suriye’den geldi. 
Sosyal medyada görüyo-
ruz. Hem Suriyelileri kö-
tülüyorlar. Kötülükler her 

zaman göz önünde olur. 
Böyle yapılan iyilikler ise gö-

rülmez. Çekleri teslim ettiğimiz 
kişi, Emir’e bulduğu çeklere karşılık 

ne istediğini sordu. Bir teşekkür yeteceğini 
duyunca duygulandı” diye konuştu. Bur-
sa’da tek başına yaşıyan Emir, geçimini 
ise Suriye’deki ailesinden gelen destek ve 
gündelik yaptığı işlerden kazandığı para 
ile sağlıyor. (İHA)

Uludağ’ın eteklerinde yer alan ve Resat 
Nuri Gültekin’in romanında yer alan Bur-
sa’nın tarihi Zeyniler köyündeki demir 
bariyerler teker teker sökülüp çalınıyor. 

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım’a bağlı 
Zeynilere çıkan vatandaşlar araçların uçu-
ruma düşmemesi için yol kenarına döşenen 
demir bariyerlerde değişiklik olduğunu 
fark etti. Dikkatli bakıldığında bariyerlerin 
arka destek kısmının tek tek söküldüğünü 
fark eden vatandaşlar, bazı bariyerlerin 
de çalındığını gördü. Zaman doğa yürü-
yüşleri için Zeyniler köyüne çıkan Necati 
Öztürk bariyerlerin çalınmaması için yet-
kililere çağrıda bulundu. Destekleyen de-

mirlerin çalınmasıyla bariyerlerin sallan-
dığını, bir kısmının yola düştüğünü söy-
leyen Öztürk, yetkililerin kar yağışları 
başlamadan tedbir alıp gerekli düzenlemeyi 
yapmasını istedi. (İHA)

Kestel’deki yangın, önhceki akşam 
saat 20.00 sıralarında  Erdoğanköy Ma-
hallesi’nde faaliyet gösteren tekstil fab-
rikasında meydana geldi. Alevlerin yük-
seldiğini gören çalışanlar kendini dışarı 
attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 
AFAD ekibi sevk edildi. 25 araç ve 80 
personelin müdahale ettiği yangın yak-
laşık 1 saatlik mücadele sonucu kontrol 
altına alınabildi. Uzun süre soğutma ça-
lışmaları yapan ekipler, yangını sabah 
saatlerinde tamamen söndürdü. 

AKTAŞ OLAY YERİNDE 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 

Aktaş, yanan fabrikaya gelerek incele-
melerde bulundu. Başkan Aktaş, basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bü-
yük geçmiş olsun. Herhangi bir can kay-
bının olmaması bizim için sevindirici. 
Yangın saat 19.30 sıralarında başlamış. 

19.33 sıralarında da Bursa Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına 
ihbar düşmüş. 19.46’da da ilk müdahale 
gerçekleşmiş. Bulunduğu mevki sebebiyle 
ilk olarak Kestel Belediyesi ve İnegöl 
Belediyesi ekiplerimiz müdahalede bu-
lunmuş. Ayrıca firmanın da kendi tan-
kerleriyle de müdahalesini gerçekleşti-
riyor. Yıldırım Belediyesi, BUSKİ, Tarım 
AŞ. tankerleri de burada mevcut. AFAD 
ekipleri de hazır burada bekliyor. Ek 
müdahale söz konusu olması durumuna 
karşı burada hazır bulunan ekipler var. 
Allah beterinden korusun. Firmanın 
bir miktar zararı olacaktır. Şu an kontrol 
altında ancak tamamen söndürülmesi 
temennimiz” dedi. (İHA)

Kutlucan Tekstil’de yangın!
Kestel’de faaliyet gösteren 
Kutlucan Holding’e bağlı tekstil 
fabrikasında önceki akşam 
saatlerinde çıkan yangın, 
sabaha karşı söndürüldü.

Bursa’da yolda bulduğu 750 bin 
liralık çeki, sahibine teslim  
eden 61 yaşındaki Suriyeli 
Muhammed Emir,  
insanlık dersi verdi.

Yolda bulduğu 750 bin liralık 
çeki sahibine teslim etti

Uçurumun kenarındaki demir 
bariyerleri çaldılar

İnegöl’de kaza: 
2 kişi yaralandı

Av tüfeği sahiplerine 
1 Mart uyarısı

İnegöl’de meydana gelen trafik 
kazasında 2 kişi yaralandı. 

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 
1. Cadde’de Selman Y. idaresindeki 
34 EVN 086 plakalı kamyon ile 
Hüseyin S’nin kullandığı 16 E 
9708 plakalı hafif ticari araç çar-
pıştı. Kazada yaralanan iki sürücü, 
olay yerine gelen 112 Acil Sağlık 
ekiplerinin ilk müdahalesinin ar-
dından İnegöl Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Yaralıların sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. (AA) 
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CHP’de filmin konusu hiç değişmi-

yor. Figüranlarda zor değişiyor ama 
hikaye hep aynı. Bir de kendi dedikle-
rine kendileri bile inanmıyor ya ger-
çekten ört ki ölem ben.  

Şöyle bir bakarsak. Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkan adayımız diye 
tanıttığı Mustafa Bozbey, kurduğu 
kendi ekibiyle takılıyor. Çok CHP ör-
gütleriyle arası yok. CHP’nin adayı 
olacak ama CHP’nin örgütleriyle arası 
yok. Dahası seçmeniyle de büyük 
oranda arası yok.  

Programlı toplantı yapıyor toplan-
tıyı yaptığı ilçenin ilçe başkanı ya da 
yöneticileri bile yanında durmuyor. 
Eee kimle gidecek cenge Bozbey (!) 

Şimdilik yanında duran tek isim 
var Yıldırım ve Büyükşehir Meclis 
Üyesi Şahin Sevinç. O da direkten 
döndü. Aktif siyaseti bırakma kararı 
almıştı ancak Bozbey’i kıramayınca 
geri döndü.  

Bu arada tartışmalı isimlerden birisi 
de İl Başkanlığından milletvekilliği için 
istifa eden İsmet Karaca. Her kade-

mede görev almış olmasına ve oldukça 
tecrübe biriktirmesine rağmen çok ba-
şarılı bir il başkanlığı dönemi geçirdi-
ğini kimse söyleyemez herhalde. Daha 
çok havanda su döverek ve etkisiz basın 
açıklamalarıyla geçirdi dönemini.  

Bursa’da CHP’nin bir ağırlık oluş-
turmasına ve gündem olmasına 
imkan tanıyacak çalışmalar yerine 
günlük çoğu sıradan etkinliklerle 3 yıl 
oturdu koltukta. Her ne kadar destek-
leyeni varsa da daha fazla tepki göste-
reni var örgüt içinde. Tabanda da 
durum aşağı yukarı aynı.  

Giderken Bozbey’e karşı il başkanı-
nın belirlenmesi noktasında kazanan o 
oldu ve yönetiminden Turgut Özkan’ın 
il başkanı olmasını sağladı. Özkan’da 

bunun karşılığını Karaca’nın arkasın-
dayız açıklamasıyla verdi. Oysa il baş-
kanı tüm partililerin il başkanı tavrını 
sergilemeli ve özellikle milletvekilliği 
adaylığı gibi konularda kurumsal ola-
rak eşit mesafede durmalıydı.  

Daha da enteresan olanı İsmet Ka-
raca istifa etmeden önce yönetimini 
toplayıp, “Kimse istifa etmeyecek. 
Aday olmayacak. Beni destekleyecek-
siniz” sözleriyle destek istiyor. Bunu 
da örgütün adayı İsmet Karaca olarak 
yansıtıyorlar kamuoyuna.  Oysa örgü-
tün daha ne dediği belli değil ve da-
hası da destekleyen kadar 
desteklemeyeni de çok fazla Kara-
ca’nın. Karaca’nın aslında etkisini 
şöyle anlatırsak. İki ay önce yapılan 
bir operasyonla gençlik kolları başkan-
ları görevlerinden alındı. Geri döneni 
var ama dönmeyenler oldukça fazla.  

O dönem Karaca, il ve ilçe gençlik 
kolları başkanlarımız yeniden atana-
cak diye partililerine açıklama yaptı. 
Ancak il başkanlığı ve misal Nilüfer 
İlçe Gençlik Kolları başkanlığı boş. Üs-
telik mesela il başkanı yeniden göreve 
gelemeyecek. Çünkü yeni Gençlik Kol-
ları Başkanı’nın Avukat Elifnur Yamak 
olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yani 
Karaca’nın gücü verdiği sözü yerine 

getirmeye yetmiyor.  
Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal 3 

yıldır CHP ile gitmiyordu zorunlu ol-
madıkça. Karaca’nın istifasının ardın-
dan soluğu ilde alıp il başkanıyla poz 
verdi. Diğer vekillerin de Karaca ile 
çok arasının olduğu söylenemez. Bir-
çok etkinlikle Karaca’nın yanında yer 
almamayı tercih ettiklerini gördük.  

Tekrar dönelim Bozbey’e. Dedik 
kimle gidecek cenge diye.  

CHP Mustafakemalpaşa İlçe Baş-
kanı Serda Tandoğan Kuru, dün sos-
yal medya hesabından isim vermedi 
ama tarif ederek Mustafa Bozbey’e 
ağır sözlerle yüklendi. Kuru paylaşı-
mında, “Yerel seçimler yetmedi, Genel 
seçimlere dahil olmaya çalış. O yet-
medi Genel Başkan ve MYK gitsin 
diye imza kampanyasının gizlice ba-
şını çek. O yetmesin seçilmiş il baş-
kanı yönetimine operasyon çekmeye 
çalış. Oda yetmesin sağda solda fotoğ-
rafçın gençlik kolları operasyonu 
bizim operasyonumuz kimi istersek 
onu atatıcaz diye gezecek. Şimdi genç-
lik kollarınamı zehirini salmaya çalışı-
yorsun! Sen herkeze yapabildiğin 
hertürlü (Genel başkana dahil,imza 
kampanyasında olduğu gibi) ayak 
oyununu yapacaksın.Ama sana kimse 

bişey demeyecek, sen bu partinin üs-
tünde örgütlerinde sana saygı duyma-
sını bekleyeceksin öylemi ? Çok 
enteresan be. Kendi haklarını savun-
mayan gençlerin hakkını savunmaya 
çalışmakta ne kadar doğru oda tartışı-
lır tabi” ifadelerine yer verdi.  

Kuru’nun iddiaları yeni değil as-
lında uzun süredir CHP örgütlerinde 
tartışılan ve tepki gösterilen, dilden 
dile dolaşan iddialar. Yeni olan bir 
CHP’li yöneticinin bunu yüksek sesle 
ortaya koyması. Belki de Tandoğan 
Kuru’nun çıkışı hep tepkili olup hem 
de konuşmaktan çekinen CHP’liler 
için bir milat olabilir.  

Ve seçime daha zaman varken 
CHP Bursa’da herkes içini döküp bir 
hesaplaşma ve ardından helalleşme 
yaparlar bilinmez. Ancak ne ben bele-
diye başkanı adayıyım demekle ne de 
örgütün adayıyım demekle, kitlelerin 
güvenini ve desteğini almak mümkün. 
Bakarlar bugüne kadar ne yaptığına, 
tavrına ona göre karar verirler.  

Misal bence İsmet Karaca il yöne-
timinin adayı ama örgütün adayı mı 
tartışılır!  Bozbey Klııçdaroğlu’nun 
adayı ama örgütün adayı mı? CHP’de 
sular bulanık ve durulması bayağı sar-
sıntılı olacak gibi. 

CHP’de işler 
çok karışık!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Bursa’nın 17 ilçesiyle birlikte sağlıklı 
geleceğe hazırlanması için altyapı yatı-
rımlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, Karacabey ilçesinin altyapısını 
da sil baştan yeniliyor. Avrupa Yatırım 
Bankası kredisiyle yapımına 2 yıl önce 
başlanan ve Karacabey İlçesi’ndeki 226 
kilometrelik içme suyu hattının tamamen 
yenileceği proje hızla devam ederken, 
Ocak 2022’de başlanan kanalizasyon ve 
yağmur suyu hatları ile ilgili çalışmalarda 
da önemli mesafe alındı. BUSKİ tara-
fından yaptırılan, 43 kilometre kanali-
zasyon kolektör, şebeke ve evsel bağlantı 

hattı ile 25 kilometre yağmursuyu ko-
lektör, şebeke ve ızgara imalatının yapı-
lacağı proje, yüzde 65 oranında tamam-
landı. Yapılan çalışma ile ilçe merkezindeki 
Yeni, Gazi, Sırabademler, Nasrettin, Ye-
nice, Karacaahmet, Drama, Runguçpaşa, 
Emirsultan, Selimiye, Saadet ve Esentepe 
mahalleleri, Küçük Sanayi Sitesi ve sahil 
bölgesi güçlü bir altyapıya kavuşmuş 
olacak. Çalışma kapsamında, Küçük Sa-
nayi Sitesi’nin atık sularının arıtma te-
sisine aktarılmasını sağlayacak 1 adet 
terfi merkezi de yapılacak. 

“ALTYAPIYI İHYA EDİYORUZ” 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı 
Ali Özkan ile birlikte Küçük Sanayi Si-
tesi’nde devam eden altyapı çalışmalarını 

inceledi. Palyatif tedbirler yerine ilçe alt-
yapısını dört başı mamur şekilde ihya 
etmenin derdi ile hareket ettiklerini be-
lirten Başkan Aktaş, “Tabii bunun bir 
miktar ilçe halkına vermiş olduğu ra-
hatsızlıklar var. Ama inşallah çalışmalar 
bittiğinde, ilçenin 50 yıllık altyapı soru-
nunu çözmüş olacağız. En küçük yağ-
murda bile bu bölgelerde ciddi sorunlar 
yaşanıyordu. BUSKİ marifetiyle sorunu 
çözmemiz gerekiyordu ve 2021 sonu 
ihalemizi yapıp, 2022 başında da çalış-
malara başladık. Şu an yüzde 65’ler se-
viyesindeyiz. Toplamda 100 milyon lirayı 
aşan bir yatırım. Haziran, temmuz gibi 
bitirmiş olacağız. Altyapı yatırımları gö-
rünen bir hizmet değil ancak bu gerçekten 
Karacabey’in geleceğine yapılmış, evla-
diyelik bir yatırımdır. Şimdiden ilçemize 

hayırlı olsun” dedi. 
“GELECEK NESİLLERİ DÜŞÜNÜYORUZ” 
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan 

da BUSKİ tarafından yapılan içme suyu, 
kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve arıt-
ma tesisi ile Karacabey’in uzun yıllar 
altyapı sorunu yaşamayacağını vurguladı. 
Devam eden çalışmalar nedeniyle vatan-
daşlara bir miktar rahatsızlık verildiğini 
kaydeden Özkan, “Vatandaşlarımıza belki 
rahatsızlık veriyoruz ama bunlar gelecek 
seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünerek 
yapılan çalışmalar. Çocuklarımızın, to-
runlarımızın sağlıklı bir şehirde, modern 
hayat sürmeleri için yapılan çalışmalar. 
İlçemizin geleceğine yapılan bu yatırım 
için Büyükşehir Belediye Başkanımıza te-
şekkür ediyorum” diye konuştu. (Bülten)

Yıldırım Belediyesi’nin, ön-
celikli hizmet grupları arasında 
yer alan kadınlar için açmış ol-
duğu spor merkezlerinde kayıtlar 
devam ediyor. 

Yıldırım Belediyesi’nin hiz-
mete açtığı spor merkezleri ile 
kadınlar, uzman antrenörler eş-
liğinde fitness, step-aerobik, 
zumba, pilates yaparak hem 
formda kalıyor hem de stres atı-
yor. Spor merkezlerinde, uzman 
diyetisyen tarafından profesyo-
nel ölçüm cihazları ile kadınlar 
için kişiye özel program belirle-
nip kilo alma, kilo verme bes-
lenme programı sonrası egzersiz 
planlaması yapılıyor. 2022 yı-
lında ilçeye Millet ve Mimar Si-
nan Kadın Spor Merkezi’ni ka-
zandırarak mevcut spor tesisle-
rinin sayısını 5’e çıkaran Yıldırım 
Belediyesi, 2023 yılında Sırac-
evizler Kadın Spor Merkezi’ni 
hizmete açmaya hazırlanıyor. 

HEM SPOR HEM DİYET 
Spor merkezlerinin kadınlara 

sağlıklı bir yaşam vaat etmenin 
yanı sıra aynı zamanda sosyal-
leşme fırsatı da sunduğunu ak-
taran Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, “Profesyonel spor 
salonlarında bulunan ekipman-
ları tesislerimizden faydalanan 
kadınlarımızın hizmetine sun-
duk. Kadın spor merkezlerimiz-
de, yaş, kilo ve sağlık durumla-
rına göre kadınlarımıza fitness, 
step-aerobik, pilates, zumba ve 
kişiye özel antrenman program-
ları uygulanırken yine merkezi-
mizde kadınlarımızın sağlıklı 
şekilde beslenmeleri için diye-
tisyen hizmeti veriliyor. Diye-
tisyen gözetiminde, kilo vermek, 
kilo almak ya da formunu ko-
ruma isteklerine göre, beslenme 
programı oluşturuluyor.  2022 
yılında kadın spor merkezleri-
mizden 13 bin kişi yararlanırken 
diyetisyen desteğinden de bin 
200 kadın faydalandı. Tüm Yıl-
dırımlı kadınlarımızı sağlıklı ve 
zinde bir yaşam için onların hiz-
metine açtığımız özel kadın spor 
merkezlerimize davet ediyorum” 
ifadelerini kullandı. Kadın spor 
merkezlerinden yararlanmak is-
teyen Yıldırımlılar, bireysel ola-
rak başvurarak veya www.yıldı-
rımbelediyespor.org sayfasından 
kayıt olabiliyor. (Bülten)

Üniversite-Sanayi işbirliğinin ge-
liştirilmesi amacıyla Teknik Bilimler 
Meslek Yüksekokulu’nun öncülüğünde 
BUÜ ve TÜYAFED arasında özel bir 
protokol imzalandı. Anlaşmaya göre 
kamu, özel sektör, sanayi ve STK iş-
birliğinde öğrencilere yeni beceri ve 

yetkinliklerin kazandırılması hedefle-
niyor. Protokol, aynı zamanda Teknik 
Bilimler MYO’da eğitim gören öğren-
cilere yeni uygulama dersi ve staj im-
kanlarının sağlanmasının da önünü 
açacak. Hazırlanan protokol BUÜ Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve 
TÜYAFED Genel Başkanı Mustafa Çalış 
tarafından imzalandı. Törende konuşan 
Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 
yapılan işbirliğinin kendilerini son de-
rece mutlu ettiğini söyledi. Bilişim, ya-
zılım ve teknoloji alanlarında üniver-
sitenin son yıllarda ciddi mesafeler al-
dığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz; “Özellikle Teknoloji 
Transfer Ofisimiz vasıtasıyla startuplar 
konusunda kendimizi geliştirmeye de-

vam ediyoruz. Son 1 yılda 11, görev 
süremiz içinde de 31 girişimciye ön 
ayak olarak 450 bin liralık hibe alma-
larını sağladık. Toplam girişimci sayımız 
60’ı buldu. Bu anlamda üniversitemizin 
gelişimi devam ediyor. Yazılım konu-
suna büyük bir önem veriyoruz. Bugün 
imzalayacağımız protokolün ardından, 
birlikte yürüteceğimiz çalışmalar ve-
silesiyle inşallah yeni girişimcilere ön 
ayak olacağız. İşbirliği ve destekleri 
için TÜYAFED Yönetimine teşekkür 
ediyor, protokolün hayırlar getirmesini 
diliyoruz” şeklinde konuştu. 

ÖNCELİK EĞİTİM VE İHRACAT 

TÜYAFED Genel Başkanı Mustafa 
Çalış ise federasyon olarak ilk yıllarını 

geride bıraktıklarını aktardı. Eğitim ve 
ihracat konularına ağırlık verdiklerinin 
altını çizen Genel Başkan Çalış; “Bu 
anlamda Kod Bankası ve Kod Stok 
isimleriyle uluslararası projeler başlattık. 
Doğu, Güneydoğu Anadolu başta olmak 
üzere Türkiye’nin tüm üniversite gen-
çliğini bir araya getiren özel bir projeye 
start verdik. Öğrencilerimizin eşit bir 
şekilde eğitim almasına ve yazılım ala-
nında kendilerini geliştirmelerine vesile 
olmak istiyoruz. Şimdiye kadar 42 ülke 
ile anlaşma yaptık. 50 bin ihracatçının 
bulunduğu geniş bir katalog hazırlığını 
da sürdürüyoruz. Şirketlere yönelik ih-
racat, üniversitelere yönelik ise akademik 
çalışmaları içine alan projeler üretiyoruz. 
Bursa Uludağ Üniversitemiz ile de bu 
çerçevede değerli bir işbirliği yapacağız. 
Protokol için tüm üniversite yönetici-
lerine teşekkür ediyoruz” dedi. Teknik 
Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Karahan da öğrencilerin istihdam ve 
eğitimlerine katkı sağlayacak işbirliği 
protokolünden ötürü TÜYAFED ile 
BUÜ’nün tüm yöneticilerine teşekkür 
etti. İmza töreninde MYO Müdür Yar-
dımcısı Öğr. Gör. Ebru Yeniman Yıldırım, 
akademisyenler ve Federasyon yetkilileri 
de hazır bulundu. (İHA)

Büyükşehir’den Karacabey’de 
altyapı hamlesiKaracabey’deki 226 

kilometrelik içme suyu 
hattının sil baştan 
yenilendiği projeyi hızla 
sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi, Ocak 2022’de 
başlayan kanalizasyon 
ve yağmur suyu hattı 
imalatı çalışmalarını da 
yüzde 65 seviyesinde 
tamamladı. Çalışmaları 
yerinde inceleyen Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 
yapılan yatırımlarla 
Karacabey’in en az 50 yıl 
altyapı sorunu 
yaşamayacağını söyledi.

BUÜ ve TÜYAFED nitelikli istihdam için işbirliği
Bursa Uludağ Üniversitesi 
(BUÜ), iş dünyasının talep 
ettiği nitelikli personelin 
yetiştirilmesi ve istihdam 
desteğinin sağlanması amacıyla 
Türkiye Yazılımcılar 
Federasyonu (TÜYAFED) ile 
işbirliği protokolü imzaladı.

Yıldırım’da spor 
yapan kadınların 
sayısı hızla artıyor
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Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan der-
lemeye göre, toplam ihracat 2022’de bir önceki 
yıla göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 210 
milyon dolar, ithalat da yüzde 34,3 yükselişle 
364 milyar 395 milyon dolar oldu. Bu ihracat 
değeri, Cumhuriyet tarihinin en yüksek verisi 
olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde dış ticaret 
hacmi de yüzde 24,6 artarak 618 milyar 605 
milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin dış ticaret hac-
mindeki artışa paralel olarak Türk lirasıyla ticaret 
de geçen yıl yükseliş eğilimini sürdürdü. Türk 
lirasıyla ihracat geçen yılın ocak ayında 7 milyar 
20 milyon lira, ithalat da 12 milyar 135 milyon 
lira olurken dış ticaret hacmi 19 milyar 154 
milyon liraya çıktı. Bu kategoride ihracat Şubat 
2022’de 8 milyar 571 milyon lira, ithalat 13 
milyar 514 milyon lira, dış ticaret hacmi 22 
milyar 85 milyon lira oldu. Martta da ihracat 9 
milyar 284 milyon lira, ithalat 17 milyar 157 
milyon lira, dış ticaret hacmi 26 milyar 441 
milyon lira olarak hesaplandı. Nisan 2022’de 
Türk lirasıyla ihracat 8 milyar 425 milyon lirayı, 
ithalat 17 milyar 590 milyon lirayı, dış ticaret 
hacmi de 26 milyar 15 milyon lirayı buldu. 
Mayısta bu kategorideki ihracat 7 milyar 443 
milyon lira, ithalat 19 milyar 92 milyon lira, 
ticaret hacmi ise 26 milyar 535 milyon lira oldu. 

TÜRK LİRASIYLA İHRACAT EN YÜKSEK  
MİKTARA EYLÜL AYINDA ULAŞTI 
Türk lirasıyla ihracat geçen yılın haziran 

ayında 9 milyar 930 milyon lirayı, ithalat 22 
milyar 288 milyon lirayı gördü. Dış ticaret 
hacmi de haziranda 32 milyar 218 milyon lira 
olarak hesaplandı. İhracat tutarı, temmuzda 7 
milyar 945 milyon lira, ithalat 18 milyar 577 

milyon lirayı bulurken dış ticaret hacmi de 26 
milyar 523 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 
Türk lirasıyla ihracat, ağustos ayında 10 milyar 
347 milyon lira, ithalat 23 milyar 822 milyon 
lira oldu. Dış ticaret hacmi bu dönemde 34 
milyar 169 milyon lira olarak belirlendi. İhracat 
eylülde 16 milyar 20 milyon liraya yükseldi. 
Bu, tutar yıl içindeki en yüksek ihracak rakamı 
olarak dikkati çekti. Bu dönemde Türk lirasıyla 
ithalat da 28 milyar 66 milyon lira olurken, dış 
ticaret hacmi 44 milyar 86 milyon lira olarak 
tespit edildi. Ekim 2022’de Türk lirasıyla ihracat 
13 milyar 9 milyon lira olurken, bu ayda ithalat 
26 milyar 905 milyon lira, dış ticaret hacmi 39 
milyar 914 milyon lira olarak belirlendi. Türk 
lirasıyla ihracat kasımda 15 milyar 664 milyon 
lira olurken, ithalat 35 milyar 670 milyon lira, 
dış ticaret hacmi ise 51 milyar 334 milyon lira 
olarak hesaplandı. Geçen yılın aralık ayında 
Türk lirasıyla ihracat 15 milyar 432 milyon lira 
olarak belirlendi. Bu dönemde ithalat, 34 milyar 
461 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 49 milyar 
894 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Geçen 
yılın tamamında ise Türk lirasıyla ihracat, önceki 
yıla göre yüzde 93 artarak 129 milyar 91 milyon 
lira oldu. İthalat ise bu dönemde 269 milyar 
277 milyon liraya ulaştı. Türk lirasıyla dış ticaret 
hacmi de bir önceki yıla göre yüzde 118 artarak 
398 milyar 367 milyon liraya çıktı. Türk lirasıyla 
ihracat yapılan ülke ve bölge sayısı da geçen yıl 
itibariyle 197’ye ulaştı. (AA)

Türkiye İhracatçılar Meclisi verile-
rinden yapılan derlemeye göre, ihra-
catta İstanbul ve Kocaeli’nin ardından 
3’üncü sırada yer alan Bursa, 254 
milyar 209 milyon 535 bin dolar olan 
Türkiye’nin toplam dış satımından 
yüzde 6,35 pay aldı. 2021’de 15 milyar 
230 milyon 971 bin dolar olarak kay-
dedilen Bursa’nın ihracatı 2022’de yüz-
de 6,1 artışla 16 milyar 162 milyon 
737 bin dolara ulaştı. Bursa’dan geçen 
sene 195 ülke, özerk bölge ve serbest 
bölgeye dış satım gerçekleştirildi. İlin 
ihracatında otomotiv sektörü başı 
çekti. OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch 
ve Karsan gibi firmaların faaliyet gös-
terdiği Bursa’da otomotiv endüstrisi, 
6 milyar 696 milyon 947 bin dolarlık 
ihracatla ilin toplam ihracatının yüzde 
41,43’ünü karşıladı. Otomotivin ar-
dından Bursa’dan en fazla ihracat, 1 
milyar 683 milyon 46 bin dolarla “hazır 

giyim ve konfeksiyon” sektörünce ya-
pıldı. Kentin ihracatında “çelik” sektörü 
üçüncü sırada yer aldı. Sektörün 2022 
yılındaki dış satımı 1 milyar 274 milyon 
501 bin dolar oldu. Bursa’nın geçen 
yılki ihracatına, tekstil ve ham mad-
deleri sektörü 1 milyar 265 milyon 
208 bin, makine ve aksamları sektörü 
1 milyar 260 milyon 38 bin, mobilya, 
kağıt ve orman ürünleri 877 milyon 
633 bin, kimyevi maddeler ve mamul-
leri 828 milyon 40 bin, demir ve demir 
dışı metaller sektörü ise 719 milyon 
526 bin dolarlık katkıda bulundu. 
Gemi, yat ve hizmetleri, iklimlendirme 
sanayi, mücevher, deri ve deri mamul-
lerinin de aralarında olduğu diğer sek-
törler ise 1 milyar 553 milyon 3 bin 
dolarlık ihracat rakamına ulaştı. 

ABD’YE BURSA’DAN  
İHRACAT YÜZDE 52,5 ARTTI 
Bursa’dan en fazla ihracat, Türki-

ye’nin en önemli pazarlarından Alman-
ya’ya kaydedildi. Bu ülkeye geçen yıl 
dış satım 2 milyar 362 milyon 147 bin 
dolar olarak kayıtlara geçti. İkinci sıra-
daki Fransa’ya 1 milyar 615 milyon 
109 bin dolarlık ürün satıldı. Üçüncü 
sıradaki İtalya’ya dış satım geçen yıl, 

2021’e göre yüzde 3,5 artışla 1 milyar 
206 milyon 966 bin dolardan 1 milyar 
248 milyon 824 bin dolara çıktı. Dör-
düncü sırada yer alan ABD’ye 2021’de 
784 milyon 890 bin dolar olan dış 
satım, 2022’de yüzde 52,5 artışla 1 
milyar 197 milyon 90 bin dolara geldi. 
İspanya da 2022’deki 1 milyar 147 mil-
yon 186 bin dolar ihracatla ABD’yi 
takip etti. 

“BURSA KİLOGRAM BAŞI  
ORTALAMA İHRACAT DEĞERİNİ  
4,51 DOLARA KADAR YÜKSELTTİ” 
İhracat rakamlarını değerlendiren 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bur-
kay, Bursa’nın 2022 yılında gerçekleş-
tirdiği 16 milyar doların üzerindeki ih-
racatla Türkiye’nin kalkınma hedeflerine 
liderlik etmeyi sürdürdüğünü belirtti. 
Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda 
büyük bir özveriyle çalışan tüm firmaları 
kutlayan Burkay, şunları kaydetti: “Bu 
başarı çıtasını hızla yukarı taşımamız 
gerekiyor. Bursa, son yıllarda başta AR-
GE ve teknoloji odaklı yatırımlarla ki-
logram başı ortalama ihracat değerini 
4,51 dolara kadar yükseltti. İhracat ra-
kamlarımız son birkaç yıldan bu yana 
16 milyar dolar seviyesinde. Bu nedenle 
başta KOBİ’lerimiz olmak üzere firma-
larımızın kapasite artışlarına imkan 
sağlayan, deniz, demir ve kara yolu 
ulaşım ağlarıyla entegre, modern alt-
yapısı, lojistik merkezleri ve ölçek eko-
nomisine uygun yatırım olanaklarıyla 
yeni sanayi alanlarına ihtiyacımız var. 
Bursa’nın merkezinde bulunduğu Güney 
Marmara Havzası’nda mekansal plan-
lamanın gerçekleştirilmesiyle mevcut 
ihracat performansımızın çok daha 
yüksek bir seviyeye çıkacağına inanı-
yorum.” (AA)

Orta gelirlilere  
yönelik  
“Yeni Evim 
Kampanyası” 
başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 
orta gelirliye yönelik hayata geçirilen Yeni Evim 
Programı çerçevesinde bankalar ve katılım finans 
kurumları tarafından sağlanacak finansman tutar-
larının 1. Bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon 
lira, 2. Bölge’deki illerde en çok 3 milyon lira, 3. Böl-
ge’deki iller için ise en çok 2 milyon lira olduğunu 
belirterek, “Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı 
yüzde 10 olarak belirlenmiştir. Azami 15 sene vade 
ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları 
yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.” 
dedi. Bakan Nebati, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanı Murat Kurum ile orta gelirliye yönelik 
yeni konut finansman modeliyle hayata geçirilen 
“Yeni Evim” kampanyasının Sheraton Otel’de dü-
zenlenen basın toplantısına katıldı. Nebati, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 
son 20 yıldan bu yana vatandaşların uygun koşullarda 
konut sahibi olmasına hep önem verdiklerini ve bu 
anlayışla esaslı adımlar attıklarını ifade etti. Yakın 
zamanda “İlk Evim İlk İş Yerim Projesi” ile Cumhuriyet 
tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlat-
tıklarını anımsatan Nebati, bugün de orta gelirli 
vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak ama-
cıyla tasarladıkları “Yeni Konut Finansman Modeliyle 
Yeni Evim Programı”nı sunduklarını belirtti. Nebati, 
vatandaşların barınma ihtiyacını uygun koşullarda 
ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece 
önemsediklerini, bu doğrultuda kaynakları etkin 
bir şekilde kullandıklarını dile getirerek, “Orta gelir 
düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına 
göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, 
ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve 
kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu 
bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programı’nı 
hazırladık.” diye konuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığıyla beraber çalışarak, konunun 
paydaşlarıyla toplantılar yaparak gelir düzeyi ve 
konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkeyi 3 
bölgede ele aldıklarını ifade eden Nebati, şunları 
kaydetti: “Programımız kapsamında İstanbul 1. 
Bölge, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve 

Muğla 2. Bölge, diğer tüm illerimiz de 3. Bölge 
olarak belirlenmiştir. Programımız çerçevesinde 
bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tara-
fından sağlanacak finansman tutarları, 1. Bölge 
olan İstanbul’da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge’deki 
illerimizde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge’deki illerimiz 
için ise en çok 2 milyon liradır. Programımız kapsa-
mında sağlanacak finansman sıfır konutlara yöneliktir. 
Programdan yararlanabilmek için hanehalkı toplam 
gelirini dikkate almaktayız. Programdan yararlanacak 
kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve 
son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yap-
mamış olması gerekmektedir. Ayrıca, 1. (İstanbul) 
ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, 
Mersin, Muğla) illerimizde konut almak isteyen va-
tandaşımızın, son 1 yılda bu illerde ikamet etmiş 
olması şartı aranacaktır. 3. Bölge’deki illerimizdeyse 
ikamet şartı aranmayacaktır. Alınan konutlar 5 yıl 
boyunca satılamayacaktır.” 

FAİZ ORANLARI  
YÜZDE 0,69’DAN BAŞLAYACAK 
Bakan Nebati, Yeni Evim Programı kapsamında 

tüm bölgelerde asgari peşinat oranının yüzde 10 
olarak belirlendiğine dikkati çekerek, azami 15 
sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar 
payı oranlarının yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla 
uygulanacağını bildirdi. Vatandaşların ilk 3 yılda 
ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, 
kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek 
şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üstle-
neceklerini belirten Nebati, şu ifadeleri kullandı: 
“Sağlayacağımız bu katkı ile ilk 3 sene için taksit 

tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, 
vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını 
beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız 
kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki 
konutlar için kredi kullanabilecek. Birincisi, ta-
mamlanmış konutlar, ikincisi, belirli bir oranda ta-
mamlanmış ve bankaların kredi verme kriterlerine 
uygun konutlar, üçüncüsü ise yapımına başlanacak 
olan konutlar. İlk iki durumda, konuta ve başvuru 
sahibine dair şartların ilgili banka tarafından kre-
dilendirme için uygun olarak değerlendirilmesi ha-
linde, program kapsamında finansman imkanı ve 
Bakanlığımız katkısı sağlanacak. Yeni başlayacak 

projeleri kapsayan üçüncü durumda ise konutun 
bir parçası olduğu konut projesinin bankalarımız 
tarafından kredilendirme için uygun olarak değer-
lendirmesi ana kıstas olacaktır. Bu durumda projenin 
bu program kapsamına alınması için bankanın 
müteahhitle proje bazında Garantörlük Anlaşması 
imzalaması gerekecektir. Bu sayede, inşaatın temeli 
atılmadan konut kredisi kullanma imkanı oluşacaktır. 
Bu kapsamda, bankalarla garantörlük anlaşmalarını 
yapan ve programa dahil olarak konut üretme ta-
ahhüdü veren müteahhitlerimiz için Hazine Destekli 
KGF kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık fi-
nansmana erişim imkanı da sunacağız.” 

“HAKSIZ FİYAT ARTIŞI  
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLEN  
KİŞİLER İÇİN GEREĞİ YAPILACAK” 
Bakan Nebati, program kapsamında diğer 

önemli bir hedeflerinin de konut arzının dengeli 
ve sürdürülebilir bir şekilde artırılması olduğunu 
ifade ederek, böylece, konut fiyatlarında ortaya 
çıkan dönemsel hızlı yükselişleri de orta vadede en 
az seviyeye indirmeyi amaçladıklarını belirtti. “Yeni 
Evim Programı” ile konut ediniminde önemli bir 
adımı attıklarını vurgulayan Nebati, şu değerlen-
dirmede bulundu: “Şunun da altını çok net çizmek 
isterim ki konut fiyatlarını Bakanlık olarak uzun 
zamandan bu yana yakinen izlemeye ve değerlen-
dirmeye devam ediyoruz. Bakanlığımız tarafından 
gayrimenkul sektörüne yönelik mali, finansal, tapu 
ve emlak ilan site verileri kullanılarak analiz ve de-
ğerlendirme çalışmaları detaylı şekilde yürütül-
mektedir. Ayrıca, enflasyonla mücadele kapsamında, 

haksız fiyat artışı gerçekleştirenler özelinde de tes-
pitler yapılmakta ve ilgili birimlerle paylaşım sağ-
lanmaktadır. Gayrimenkul sektörüne yönelik fiyat 
artışları takip edilerek arz-talep dengesini olumsuz 
etkileyen kişiler ve bu kişilere aracılık edenler 
özelinde değerlendirmelere itinalı bir şekilde devam 
edilecektir. Haksız fiyat artışı gerçekleştirdiği tespit 
edilen kişiler, gereği yapılmak üzere ilgili birimlerle 
paylaşılacaktır. Vatandaşlarımızın refahını artırmak 
için, enflasyonla amansız bir mücadele verdiğimiz 
şu dönemde, çok net vurgulamak isterim ki piyasa 
gerçekleri dışındaki fiyatlamalara müsamaha gös-
termeyeceğiz. Mayıs ayında açıkladığımız konut 
finansmanı sonrasında yaşadıklarımızı tekrar ya-
şamamak için toplumun büyük bir kısmını ilgilen-
diren böylesine büyük bir adımda tüm verilerimizi 
hazır bir şekilde elimizin altında tutuyoruz. Kesinlikle 
musamaha göstermeyeceğimiz konusunun altını 
da tekraren çizmek istiyorum.” Nebati, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın liderliğinde, tüm adımları her 
daim milletin menfaatleri doğrultusunda attıklarını 
dile getirerek, “Şimdi de ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu-
muzla çok daha büyük başarılara inşallah yine be-
raberce imza atacağız. Allah’ın izniyle, 21’inci 
yüzyılın, tarihe Türkiye Yüzyılı olarak geçmesini 
birlikte başaracağız. Uzun süredir, banka genel 
müdürlerimiz başta olmak üzere finansal yönde 
paydaşlarımızla, Bakan Yardımcımız Murat Zaman’ın 
başkanlığında toplantılar yaptık. Aynı şekilde konut 
üreticileriyle ben ve arkadaşlarımız toplantılar 
yaptık ve çok değerli Bakanımız Murat Kurum ile 
iki kardeş hukuku içerisinde çok önemli zaman 
ayırdık. İyi bir iş çıktığını ümit ediyorum. Bu işin 
neticesinde de milletimiz kazanmış olacak. Sayın 
Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere programa 
destek veren herkese teşekkür ediyor, tüm vatan-
daşlarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını can-ı gö-
nülden temenni ediyorum.” diye konuştu. Toplantıya, 
kamu bankaları genel müdürleri, inşaat ve konut 
sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri, iki bakanlığın bürokratları ile basın 
mensupları da katıldı. (AA)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum da Yeni 
Evim Kampanyası ile ilk etapta 100 bin ailenin çok kısa bir 
zaman içerisinde ev sahibi yapılmasının hedeflendiğini 
belirtti. Kurum, “Ülkemizin her yerinde bitmiş, belirli 
oranda tamamlanmış ve bankalarla garantörlük sö-
zleşmesi imzalanmış yeni projelerden faydalanılabilecek. 
Taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek. Bu kam-
panya sayesinde milyarca liralık hacim ortaya çıkacak ve 
ekonomimizde de yaklaşık 600 milyar liralık katma değer 
oluşacak.” dedi. Yeni Evim Kampanyası ile ilgili detaylar ve 
gelişmelerin 16 Ocak’tan itibaren kurulacak web sitesi üz-
erinden takip edilebileceğini açıklayan Kurum, “Konut fiy-
atlarını takip edeceğiz. Projeye dahil olan firmalar 
belirlediğimiz kriterler çerçevesinde girecek ve kampanya 
süresince konut fiyatlarını sabit tutacaklar. Arsa ve veraset 
üzerinden hissesi düşenler varsa, bu hisse 50’den fazla 
değilse bu projelere başvurabiliyorlar. 50 ve altındaki 
hisseleri dikkate almıyoruz.” diye konuştu.

“İLK ETAPTA 100 BİN  
AİLE EV SAHİBİ OLACAK”

Türk lirasıyla ihracat 
129 milyar lirayı aştı
Türk lirasıyla ihracat geçen 
yıl, bir önceki yıla göre yüzde 
93 artarak 129 milyar 91 
milyon liraya ulaştı.

Türkiye’nin önde gelen 
sanayi kentlerinden 
Bursa’dan geçen sene 16 
milyar 162 milyon 737 bin 
dolarlık ihracat yapıldı.

Bursa’nın ihracatı 16,1 milyar dolar

Orta gelirlilere yönelik “Yeni Evim Kampanyası”nda tüm bölgelerde 
asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi, azami 15 sene 
vadeyle sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranlarının  
yüzde 0,69’dan başlayan oranlarla uygulanacağı açıklandı.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmasına, Türkiye ve 
millet için çok büyük anlamlara sahip 2023 
yılının ilk grup toplantısının herkes için hayırlara 
vesile olmasını Allah’tan niyaz ederek başladı. 
Bugün, 2022 yılının son kabine toplantısının 
ardından bir kısmını milletle paylaştığı geçen 
yıla ilişkin değerlendirmelerine devam edeceğini 
ifade eden Erdoğan, 2022’de millete kazandır-
dıkları, insanların günlük hayatlarına dokunan 
çalışmalardan bazılarını da kısaca tekrar hatır-
latacağını, yeni müjdeleri kamuoyuyla paylaşmayı 
da sürdüreceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, kabine ve grup toplantıları başta olmak 
üzere milletin huzuruna çıktıkları her hükümet 

ve parti programının bir eser ve hizmet şöleni 
şeklinde geçtiğini dile getirerek, şehirlere yaptığı 
ziyaretlerdeki toplu açılış törenleri ve diğer prog-
ramlarla da bu şöleni illere de taşıdıklarını vur-
guladı. Erdoğan, şunları kaydetti: “Çünkü bizim 
milletimize bir ahdimiz var. Biz, eser ve hizmet 
siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik. Milleti-
mizin gönlündeki yerimizi sürekli güçlendirerek 
korumakta kararlıyız. Bunun için hem kendimiz 
hem teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, belediye 
başkanlarımız gece gündüz çalışıyor, mücadele 
veriyoruz. Varsın birileri, ucube bir masa etrafında 
köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardından 
film fırıldak çevirsin, birbirlerine çelme taksın, 
birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri, bizim 
emeğimizi, alın terimizi, gayretimizi iki çift lafla, 
iki satır sosyal medya mesajıyla çalmaya kalksın. 
Varsın birileri, kendi saplantılarını, ülkenin ve 
dünyanın gerçeği sanarak hayal aleminde yaşa-
maya, kendi halkına ve devletine karşı kin kus-
maya devam etsin.” 

“BU SEÇİME YÖNELİK BÜTÜN  
GAYRETİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işlerine, eser ve 

hizmet siyasetine bakacaklarını söyleyerek, “Biz 
ülkemizi kalkındırmak, milletimizi müreffeh 
hale getirmek için yatırımla, istihdamla, üretimle, 
ihracatla Türkiye’yi büyütmeye devam edeceğiz.” 
görüşünü paylaştı. “Biz, ülkemizde hak ve özgürlük 
talebi karşılanmamış hiçbir kesim bırakmama 

azmiyle demokrasimizi güçlendireceğiz” diyen 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz, maz-
lumların sesi, mağdurların umudu olarak ülkemizi 
bölgesinde ve dünyada yükseltmeyi, yüceltmeyi 
sürdüreceğiz. AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın 
farkı, diğerlerinden budur. Milletimiz yarın seçim 
sandığının başına gittiğinde yalanlara, iftiralara, 
hezeyanlara, kişisel hırsların tezahürü olan kav-
galara bakmayacak. Sandığa vardığında milleti-
mizin bakacağı tek şey, kendisi 
ve evlatları için kimin ne yap-
tığıdır, kimin hangi ümidi ver-
diğidir. Hamdolsun bizim eser 
ve hizmet müktesebatımız da 
doludur. Önümüzdeki yüzyılı 
kucaklayan vizyonumuz da 
muhkemdir. Ne icraat ne viz-
yon konusunda bizimle yarı-
şacak kimse görmedik, duy-
madık, tanımıyoruz.” Erdoğan, 
en büyük güçlerinin inançları 
olduğunu dile getirerek, Al-
lah’ın yardımına ve milletin 
desteğine güvenmeye, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan son-
ra da her konuda herkes için 
hayırlı olanı yapma niyetiyle 
çalışmaya devam edeceklerini 
belirtti. Türkiye Yüzyılı’nın in-
şasını milletle birlikte gerçek-
leştireceklerini kaydeden Er-

doğan, kalkınan, büyüyen, gelişen Türkiye’nin 
imkanlarını, yatırımla, destekle, teşvikle, ücret 
artışıyla, yardımla milletin her kesiminin istifa-
desine sunacaklarını aktardı. Erdoğan, yeni yö-
netim sisteminin sağladığı hızlı karar alma ve 
etkin uygulama kabiliyetini, programlarını ve 
projelerini daha hızlı hayata geçirmek için kul-
landıklarını; Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada 
artan siyasi, diplomatik, askeri gücünü her bir 

insanın hayatına olumlu katkılar sağlayacak 
kazanımlara dönüştürmeyi sürdürecek-

lerini anlattı. 
“HİÇBİR YAPTIĞINLA  
YETİNME, GEÇ ÖTEYE...” 
Ömer Hayyam’ın “Bir sır var 

daha, çözdüklerimizden başka; 
Bir ışık var daha, bu ışıklardan 
başka; Hiçbir yaptığınla yetinme, 
geç öteye; Bir şey daha var, bütün 

yaptıklarından başka.” dizelerini 
aktaran Erdoğan, “Biz de yaptık-

larımızla yetinmeyecek, daha öte-
sindeki eser ve hizmetleri arayacağız. 
Geçtiğimiz 20 yılda yaptıklarımızı 

sadece bir besmele, bir girizgah kabul 
ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

Bu seçime yönelik bütün gayretlerini or-
taya koyacaklarını belirten Erdoğan, bunun 

bitiş değil başlangıç olduğunu ve bu şekilde 
kazanacaklarını kaydetti. Bu arada Erdoğan, 
konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada 
salonda bulunan partililer sloganlar attı. Bir 
süre sloganları dinleyen Erdoğan, bir grubu 
işaret ederek “Bunlar Kasımpaşalı” ifadesini 

kullandı. Bir dinleyicinin “Seni seviyoruz, Ka-
sımpaşa burada.” şeklinde bağırmasının ar-
dından Erdoğan, “Yanlışlıkla çocuğu aşağı 
atmayın.” şeklinde uyarıda bulundu. Bu du-
rum salonda gülüşmelere neden oldu. Er-
doğan, 2022’de hayata geçirilen projelerle 
2023 programlarına değindi. Geçen yıl 101 
kilometresi otoyol olmak üzere 360 kilometre 
yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bitümlü 
sıcak kaplamalı yol yaptıklarını anlatan Er-
doğan, uzunluğu 13,3 kilometreyi bulan 5 
yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 
yeni köprüyü tamamladıklarını belirtti. 

Ülkenin en önemli ulaştırma projelerin-
den 1915 Çanakkale Köprüsü’nü, 18 
Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri 

Anma Günü’nde hizmete açtıklarını hatırlatan 
Erdoğan, Malatya çevre yolunun birinci kısmını 
ve Malatya-Hekimhan yolunu, Diyarbakır Güney 
Batı çevre yolunu, Bitlis çevre yolunu ve Bitlis 
Çayı viyadüğünü, TOGG fabrikası bağlantı yol-
larını, Batman-Midyat yolunu ve Hasankeyf 
tünelini, yeniden inşa edilen Yusufeli yollarını, 
39 tüneli ve 19 köprü viyadüğü, Eğiste Hadimi 
viyadüğü ile Hadim yolunun 63 kilometresini, 
uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yo-
lunu, Şanlıurfa Kuzey Batı çevre yolunu, Mersin 
Otoyol Organize Sanayi Bölgesi bağlantı kav-
şağını, Samsun’da Kavak-Asarcık yolunu, Mar-
din’de Midyat şehir geçişi ve bağlantı yollarını 
hizmete aldıklarını kaydetti. 

“AVARA KASNAK GİBİ  
DOLAŞANLAR VAR BU ÜLKEDE” 
Erdoğan, deniz üzerinde inşa edilen Rize-

Artvin Havalimanı ile Tokat Havalimanı’nı hiz-
mete sunarak toplam havalimanı sayısını 57’ye 
çıkardıklarını anlatarak, “Gördüğünüz gibi avara 
kasnak gibi dolaşanlar var bu ülkede. Ama biz 
gerçekleri anlatıyoruz.” dedi. Konya-Karaman 
hızlı tren hattını, Gaziantep Gaziray’ı, Tavşan-
tepe-Sabiha Gökçen metrosunu hizmete aç-
tıklarını anımsatan Erdoğan, “Milli elektrikli 
tren setini ürettik. Haberleşmede Türksat 5B 
uydusunu hizmete verdik. Bu sene ulaştırmada 
Aydın-Denizli otoyolunun önemli bir kısmını 
Honaz Tüneli dahil Denizli çevre yolunun biten 
kısımlarını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köp-
rüsü’nü, Uşak çevre yolunun biten kısımlarını, 
Avrupa’nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana’yı 
hizmete açıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN  
‘SEÇİM’ AÇIKLAMASI 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından 
Meclis’te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını 
cevapladı. Bir gazetecinin, seçim tarihine ilişkin 
tartışma yaşandığı, 30 Nisan, 7 Mayıs ve 14 
Mayıs’ın ifade edildiğini belirterek, “Seçim tarihi 
öne çekilecek mi tarih ne zaman açıklanır, ka-
muoyunda konuşulan tarihler gündeminizde 
mi?” sorusuna Erdoğan, “Sular durulmadan 
olmaz. Kamuoyunda ne görüşülür ne konuşu-
lursa hepsi bizim gündemimize gelir. Çünkü 
biz istikametimizi kamuoyunda konuşulanlardan 
alıyoruz.” yanıtını verdi. (AA)
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2023 YILI PERSONEL TAŞIMA  
(SERVİS) HİZMETİ ALIMI 

KOSGEB BURSA DOĞU MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER 
ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KÜÇÜK VE 

ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME  
VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

2023 YILI PERSONEL TAŞIMA (SERVİS) HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik 
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                          : 2023/8197 
1- İdarenin 
a) Adı                                                      : KOSGEB BURSA DOĞU MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ  
                                                                         KURULUŞLAR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ  
                                                                        GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 
b) Adresi                                                : Millet 11 Eylül Bulvarı 16 16270 YILDIRIM/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası                : 3125952886 - 3125952886 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği  
internet sayfası                                     : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu hizmet alımın 
a) Adı                                                      : 2023 YILI PERSONEL TAŞIMA (SERVİS)HİZMETİ ALIMI 
b) Niteliği, türü ve miktarı                    : 231 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer       : KOSGEB BURSA DOĞU MÜDÜRLÜĞÜ 
ç) Süresi/teslim tarihi                           : İşe başlama tarihi 01.02.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2023 
d) İşe başlama tarihi                             : 01.02.2023 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati  : 13.01.2023 - 10:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)               : KOSGEB BURSA DOĞU MÜDÜRLÜĞÜ 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı un-
surlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranla-
rına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzen-
lenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gös-
teren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.Kamu veya Özel sektörde öğrenci taşıma/servis hizmeti, sürücülü araç kiralama hizmeti ve 
sürücüsüz araç kiralama hizmeti işleri ayrı ayrı veya birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te-
minat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01761312

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıkta düzenlenen 
“2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı”nda konuştu. Soylu, 
2022’de çok sayıda doğal afet yaşandığını anımsatarak, 
yaşanan afetlerde vatandaşın ve milletin yanında ol-
duklarını dile getirdi. “Çok şükür ‘nerede bu devlet’ de-
dirtmedik.” vurgusu yapan Soylu, şunları kaydetti: “Gerek 
eğitim gerekse tatbikatlarımızın ne kadar verimli olduğunu 
bu dönemde yaşanan afetlerde test edebildik. Ayrıca 54 
bin 300’ü aşkın tatbikat hedefiyle ‘tatbikatlar yılı’ ilan 
ettiğimiz 2022’de afetle ilgili 94 binden fazla tatbikatı 
başarıyla tüm kurumlarımızda, Türkiye’de konu olarak 
da ilk kez gerçekleşen tatbikatları yaparak sağladık. 
Ayrıca Türkiye’de ilk defa tüm ülkede eş zamanlı olarak 
‘çök, kapan, tutun’ tatbikatları gerçekleştirdik.” 

“PASAPORTLARI AYNI GÜN BASARAK  
3 GÜN İÇERİSİNDE VATANDAŞIMIZA  
GÖNDERİYORUZ” 
Son dönemde dünya genelinde yaşanan çip krizinden 

kaynaklı olarak pasaport temininde yaşanan sıkıntılara 
da değinen Soylu, pasaport taleplerini karşılamakta 
zorluk çekmediklerini belirtti. İçişleri Bakanı Soylu, şöyle 
devam etti: “Yılbaşı itibarıyla yapılan bütün pasaport 
taleplerini 3 gün içerisinde adreslerine gönderiyoruz. 
Geçen ay yapılan pasaport taleplerini de belli zaman 
aralıklarıyla beraber vatandaşlarımıza göndereceğiz. 
Bugün itibarıyla yapılan tüm pasaport taleplerini aynı 
gün basarak 3 gün içerisinde vatandaşımıza gönderiyoruz. 
Yani eski sisteme dönmüş olduk.” Terör örgütlerinin 
2022’de, kırsal alanda ablukaya alındığına dikkati çeken 
Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığına bağlı birlikler tarafından yürütülen iç 
güvenlik operasyonları çerçevesinde, kırsalda 578’i büyük 
ve orta çaplı, toplam 130 bin 981, şehirlerde ise tüm 
terör örgütlerine yönelik 17 bin 320 olmak üzere toplam 
148 bin 301 operasyon yapıldığını aktardı. Soylu, 2022’de 
aralarında İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi’nde 
yer alan 2’si kırmızı, 4’ü mavi, 5’i yeşil, 19’u turuncu, 
27’si gri ve 30’u liste dışı olmak üzere toplam 87 sözde 
üst düzey teröristin de aralarında bulunduğu, çeşitli 
terör örgütlerine mensup 1220 teröristin etkisiz 
hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, etkisiz 
hale getirilen teröristlere ilişkin, “107’si ölü, 
974’ü sağ/yaralı, 139’u ise teslim şeklindedir. 
Etkisiz hale getirilen teröristlerinden 907’si 
PKK/KCK, 294’ü DEAŞ, 19’u ise sol terör örgütü 
mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine 
yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle 
irtibatlı olduğu tespit edilen 29 
bin 751 kişi, FETÖ/PDY 17 bin 
805, PKK/KCK 8 bin 
410, DEAŞ 2 bin 820, 
sol terör örgütünden 
716 şahıs gözaltına 
alınmıştır.” bilgisini 
verdi. 

“YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI 120’NİN  
ALTINA İNMİŞTİR” 
Soylu 2022’de ayrıca, terör örgütü PKK mensubu 

125 şahsın da ikna çalışmaları sonucu örgütten ayrılarak, 
adalete teslim edildiğini söyledi. Terör örgütüne katılımın 
2022’de 57 şahıs olarak gerçekleştiğini anımsatan Soylu, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Örgütün karşı karşıya kaldığı 
tablonun, büyük bir acziyet içinde olduğu ve özellikle 
devletimizin ailelerle beraber ortaya koyduğu ikna me-
todolojisinde, terör örgütünden bizim 125 kişiyi ikna 
ettiğimiz ve adalete teslim ettiğimiz gerçeği vaka iken, 
aynı zamanda yıllara göre katılım grafiğinde 2022 yılında 
terör örgütü ancak 57 kişiyi dağa çıkabilmiştir. Bizim 
devlet olarak, terör örgütünün içerisinde duhul etme, 
oradan aileleriyle beraber onları ikna etme kabiliyetimiz, 
PKK terör örgütünün bu konudaki teslimiyetinin en 
önemli göstergelerinden birisidir. Bu mücadelemiz so-
nucunda yurt içi terörist sayısı 120’nin altına inmiştir.” 

“MERSİN’DEN ADIYAMAN’A KADAR OLAN  
HAT TERÖRDEN ARINDIRILMIŞTIR” 
Soylu, jandarma ve emniyet envanterinde yer alan 

İHA ve SİHA’ların 2021’de 44 bin 803 saat uçuş gerçek-
leştirirken, 2022’de 47 bin 56 saat uçuş yaptığını ifade 
etti. Bakan Soylu, şu bilgileri paylaştı: “Yapılan operasyonlar 
neticesinde 2022 yılında 1190 sığınak/barınak/mağara 
kullanılamaz hale getirilmiştir. 662’si ağır 989 silah, 
1131 adet el bombası, 7,9 ton patlayıcı madde 275 adet 
EYP/mayın imha edilmiş, 429 bin 776 adet muhtelif 
mühimmat ele geçirilmiştir. Örneğin Tendürek Dağı te-
rörden arındırılmış ve temizlenmiştir. Çemçe Madur, 
terörden arındırılmış ve temizlenmiştir. Amanos Dağları 
yani Hatay, Mersin’den Adıyaman’a kadar olan hat 
terörden arındırılmış ve temizlenmiştir. Bunu şunun 
için söylüyorum. Burası temizlendikten sonra bitmiyor. 
Yani teröristin orada sıfıra inmesi bize yeterli değil. 
Onun o güne kadar kullandığı bütün barınaklar ve sığı-
naklar da milim milim, santim santim aranıyor.” Süleyman 
Soylu ayrıca “2022’de 185 terör eylemi engellendi ve 
bunların 18’i de canlı bomba eylemidir.” dedi. Eren 
Abluka İlkbahar-Yaz, operasyonlarının 15 Nisan-30 Eylül 
2022 arasında yapıldığını anımsatan Soylu, 1 Ekim 2022-
15 Nisan 2023’ü kapsayan Eren Abluka Sonbahar-Kış 
operasyonlarının ise devam ettiğini anlattı. 

“UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 29 BİN 
105 KİŞİ TUTUKLANDI” 

Uyuşturucuyla mücadelede hedefin, kökünü ku-
rutmak olduğunu vurgulayan Soylu, 2022’de ger-

çekleştirilen 245 bin 785 operasyonda 313 bin 
116 kişinin gözaltına alındığını, 29 bin 105 kişinin 

ise tutuklandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Soylu, 
operasyonlarda 62 ton 321 kilo esrar, 8 ton 

534 kilo skunk, 6 ton 878 kilo eroin, 1 
ton 214 kilo kokain, 1 ton 33 kilo sen-
tetik kannabinoid, 11 ton 667 kilo 

metamfetamin, 3 milyon 427 bin 
782 adet ekstazi, 6 milyon 566 bin 

564 adet captagon, 12 milyon 625 
bin 306 adet sentetik ecza, 109 

milyon 572 bin 987 kök ken-
evirin ele geçirildiğini vur-

guladı. (AA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022 
yılında, farklı terör örgütlerine mensup 
87’si sözde üst düzey 1220 teröristin 
etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Soylu: 2022 yılında 1220 
terörist etkisizleştirildi

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “En düşük 
emekli maaş tutarını 3 bin 
500 liradan 5 bin 500 liraya 
çıkartıyoruz. Memur ve 
emekli maaş artış oranını 
yüzde 30’a kadar 
çıkartabileceğimiz imkanlar 
sağladık.” dedi.

Memur ve emekliye 5 puan daha!
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NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR
1- 500,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 540,00 TL. Geçici Teminatlı 
Büyükbalıklı  Mah. 1.Bahar Sokak adresinde bulunan ve mülkiyeti Beledi-
yemize ait olan 1185 mülk nolu 68,50 m²  (Kahvehane) + 20,00 m² (Açık 
Alan) Kahvehanenin 3 yıl  süre ile kiralanması işi. 
2- 800,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 1.440,00 TL. Geçici Temi-
natlı Çatalağıl Mah. 2.(710) Sokak adresinde bulunan ve mülkiyeti Beledi-
yemize ait olan 1715 mülk nolu 57,00 m² (Kahvehane) + 34,78 m² (Açık 
Alan) Kahvehanenin 5 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Kanunun 45 
nci maddesine göre ayrı ayrı Açık Teklif Usulü ile  ihaleye konulmuştur. 
İhaleleri Belediyemiz Encümeninde 18.01.2023 Çarşamba günü saat 
14.00’de yapılacaktır. Şartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bü-
rosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.  
İhalelere iştirak edecek şahısların; 
a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  
b) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),  
c) Vekaleten başvurularda vekaletname, 
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
AK Parti Grup Toplantısı öncesinde ga-
zetecilerin sorularını yanıtladı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara-
fından dün AK Parti Genel Merkezi’nde 
kabul edildiği hatırlatılarak görüşmeye 
ilişkin soru üzerine Akar, “Sayın Cum-
hurbaşkanımızla her zaman olduğu gibi 
periyodik, olağan bir görüşme yaptık. 
Son gelişmeler hakkında kendilerine 
bilgi sunduk, talimatlarını aldık. Herhangi 
olağanüstü bir durum söz konusu değil” 
diye konuştu. Güncel gelişmelere ilişkin 
raporlarını takdim ettiklerini ifade eden 
Akar, Moskova’da Türkiye-Rusya ve Su-
riye savunma bakanları arasındaki üçlü 
toplantıya ilişkin soru üzerine şunları 
söyledi: “Bizim amacımız ülkemizin, 
milletimizin savunması. Bunun için te-
rörle mücadele çok önemli bir unsur. 
Bugüne kadar terörle mücadelede yapı-
lanlar, sağlanan başarılar ortada. Bu ko-
nuda kararlı olduğumuzu oradaki mu-
hataplarımıza ifade ettik. Diğer taraftan 
ilave bir mülteci alma durumumuz söz 

konusu değil. Onu kendilerine vurgula-
dık. Bir diğer önemli konu da ister Tür-
kiye’de ister Suriye’de olsun bizim birlikte 
olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. 
Onları zora sokacak herhangi bir du-
rumda, kararda bulunmamız asla söz 
konusu değil. Bu tutumumuz herkes 
tarafından bilinmeli ve buna göre dav-
ranılmalı. Herhangi bir provokasyona, 
gerçek dışı haberlere itibar ederek farklı 
tutumlara girmemeleri lazım. Bu konuda 
son derece net bir politika izliyoruz.” 
Akar, Türkiye’nin başta Suriye ve Irak 
olmak üzere tüm komşularının toprak 
bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı 
olduğunu belirterek, “Tek gayemiz ül-
kemizin, milletimizin savunması ve 
buna karşı saldırıda, tacizde bulunan 
teröristleri etkisiz hale getirmek. Bu 
konuda çalışıyoruz” dedi. Akar, Mos-
kova’daki üçlü görüşmeye ilişkin de 
“Yaptığımız görüşmenin devamı olacak. 
Bununla ilgili gerekli mutabakatlar sağ-
landı. Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile 
ortak devriyeleri geliştirebiliriz. Uzman-

ların tekrar buluşması şek-
linde bu süreç devam ede-
cek. Umudumuz bu sü-
recin makul, mantıklı 
ve başarılı şekilde de-
vam etmesi, terörle 
mücadelenin başarılı 
şekilde gerçekleşme-
si. Bizim bir diğer 
temennimiz de Tür-
kiye’de misafir etti-
ğimiz Suriyeli kar-
deşlerimizin gönül-
lü, güvenli ve saygın 
şekilde evlerine ve 
topraklarına dön-
mesidir. BMGK 
2254 sayılı kara-
rının uygulanma-
sını da her za-
man destekle-
dik, destekli-
yoruz.” ifade-
lerini kullandı. 
(AA)

“Rusya ile ortak 
devriyeleri 
geliştirebiliriz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
“Suriye’nin kuzeyinde Rusya ile 
ortak devriyeleri geliştirebiliriz” 

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan 
duyuruya göre, e-Devlet üzerinden ya-
pılacak ön kayıt başvuruları, 26 Ocak’a 
kadar devam edecek. Hac ve Umre Hiz-
metleri Genel Müdürü Remzi Bircan, AA 
muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle 
2020 ve 2021 haccının yapılmadığını, 
dolayısıyla bu yıllarda ön kayıtları alma-
dıklarını anımsattı. Suudi Arabistan ma-
kamlarının 2022’de salgın tedbirleri kap-
samında, Türkiye’den sadece 37 bin 770 
hacı adayını kabul ettiğini hatırlatan Bir-
can, geçen yıl yapılan hac organizasyo-
nunu başarıyla gerçekleştirdiklerini söy-
ledi. 2023 hac ibadeti için ön kayıtlarının 
başlaması için yoğun bir talebin olduğunu 
dile getiren Bircan, “Hac ve Umre Kuru-
lumuzun aldığı karar gereği ilk defa hacca 
başvuracak vatandaşlarımıza bir imkan 
tanındı. Bu imkan sonucunda vatandaş-
larımız, 5-26 Ocak’ta müracaatlarını e-
Devlet üzerinden yapabilecekler.” dedi. 
Daha önce kaydı olmayanların başvuru-
larını yaptıktan sonra anlaşmalı banka-
lardan ön kayıt ücreti ödemeleri gerek-
tiğine dikkati çeken Bircan, şu bilgileri 
verdi: “Ücreti yatırdıktan sonra konaklama 
tercihlerinde bulunacaklar. Alt ve üst ka-
tegoriler var. Vatandaşlarımız, ekonomik 
durumlarına göre tercihte bulunabile-

cekler. Yanında kiminle gidiyorlarsa onu 
da yazacaklar ve 2023 yılı için belirlenecek 
tarihte önceden bekleyen kardeşlerimizle 
kuraya girecekler. Kurada isimleri çıktığı 
takdirde hac ibadetini yapmaya gidebi-
lecekler.” 2020’de kuradan ismi çıkan ve 
kesin kayıt elde edenlerin haklarının 
baki olduğuna işaret eden Bircan, “Onlar 
malum 65 yaş sınırı ve aşılarının eksik 
olmasından dolayı gidememişlerdi. Ku-
rulumuzun aldığı karar gereği 2020 
yılında kesin kayıt hakkı elde edip para-
larını içeride bloke eden kardeşlerimiz, 
2023’te 65 yaş üzerine izin verildiği tak-
dirde hacca direkt gidecekler.” ifadelerini 
kullandı. Hacı adaylarının başvuru sü-
relerini çok iyi takip etmeleri gerektiğinin 
altını çizen Bircan, vatandaşların haklarını 

daha iyi korumak amacıyla kayıtları e-
Devlet üzerinden aldıklarını dile getirdi. 

“ÖNCEDEN BEKLEYENLERİN  
KURADAN ÇIKMA İHTİMALİ  
DAHA FAZLA” 
Kuradan ismi çıkanların da 

kesin kayıt işlemlerini e-Dev-
let’ten yapacakları bilgisini pay-
laşan Bircan, “Geçen yıllarda ön 
kaydını yaptırmış 2,5 milyona 
yakın bekleyen var. Bizim kura 
sistemimizde önceden bekleyenle-
rin kuradan çıkma ihtimali 
daha fazla. Onların 
katsayısı yüksek ol-
duğu için kurada ön-
celikliler.” dedi. Di-
yanet İşleri Başka-

nı Ali Erbaş’ın 9 Ocak’ta Suudi Arabis-
tan’ın Cidde şehrinde 2023 hac ön 
protokolünü imzalayacağını belirten 
Bircan, toplantıda Suudi Arabistan Hac 
ve Umre Bakanlığının Türkiye’ye ayı-
racağı hac kotasının belli olacağını söy-
ledi. Bu yıl hacca gideceklerin geçen 
yıla oranla çok daha fazla olacağını 
tahmin ettiklerini aktaran Bircan, va-
tandaşların rahat ve huzurlu şekilde 
hac ibadetlerini yapmaları için daha 
fazla gayret göstereceklerini kaydetti. 

KURADA İSMİ OLMAYANLARI  
YANINA ALMAK HAK  
KAYBINA NEDEN OLUYOR 
Bircan, 2020’de kesin kayıt hakkı 

elde edip 65 yaş sınırı ve salgın şartları 
nedeniyle hacca gidemeyenlerin hak-

larının saklı olduğunun altını 
çizerek, “Şartlar el verirse on-
ları 2023 yılında hacca gö-
türeceğiz inşallah. Fakat, bu 
kardeşlerimiz ilk defa mü-
racaat eden ve kurada ismi 
çıkmayan birini yanlarına al-
mak istedikleri takdirde ka-
zanılan hakları kaybedecek-

ler ve tekrar kuraya 
girmek zorun-
da kalacak-
lar.” uyarısın-

da bulundu. 
(AA)

Hac kayıtları bugün başlıyorHac ibadeti için ilk defa kayıt 
yaptıracak veya kayıtlarını 

güncelleyecek adaylar, 
işlemlerini bugünden 
itibaren yapabilecek.

Türkiye genelinde 1 Ekim 2022-3 Ocak 
2023 tarihleri arasında yağışlar, uzun yıl veri-
lerine göre yüzde 40,6, geçen yıla göre yüzde 
31 düştü. Türkiye’de son üç ayda yağışların 
uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6, geçen yıla 
göre yüzde 31 azalma göstermesiyle kuraklık 
riski arttı. Yağışların azalmasıyla kuraklık en 
fazla Marmara ve İç Ege’de hissediliyor. “Ya-
ğışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli 
ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su kay-
naklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik 
dengenin bozulmasına sebep olan doğal olay” 
olarak tanımlanan kuraklık, Türkiye’de yağış-
larının azalmasına bağlı olarak son dönemde 
etkisini artırdı. AA muhabirinin Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere 
göre, Türkiye’de sıcaklıkların mevsim normal-
lerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle ya-
ğışlar azaldığından kuraklık belirgin hale geldi. 
Türkiye’de 2 bin 57 gözlem sisteminden elde 
edilen en az 30 yıllık kesintisiz yağış ve sıcaklık 
verileri ile üçer aylık dönemler halinde aylık 
meteorolojik kuraklık analizleri hazırlanıyor. 
Buna göre, Marmara Bölgesi’nin tamamında, 
Ege Bölgesi’nin Muğla’nın Bodrum ve Milas 

ilçeleri hariç diğer kesimlerinde, Akdeniz Böl-
gesi’nin batısı ile doğu kesimlerinde, İç Anadolu 
Bölgesi’nin ortası ile batısında, Karadeniz Böl-
gesi’nin yer yer batı, orta ve doğu kesimlerinde, 
Doğu Anadolu Bölgesi’nin ortası ile kuzey ke-
simlerinde değişen şiddetlerde kuraklık etkili 
oldu. Kuraklık Marmara ile İç Ege’de ileri dü-
zeylerde hissedildi. Diğer illerde ise kuraklık, 
orta, hafif ve normal değerlerde verilere yansıdı. 
Analizlere göre, “olağanüstü kuraklık”, “çok 
şiddetli kuraklık” ve “şiddetli kuraklık” diye 
tanımlanan ileri düzey kuraklık, Marmara ve 
Ege’de Tekirdağ ve Çanakkale’nin kıyı kesimleri, 
İstanbul ve Yalova kıyıları, Edirne ile Burdur 
ve Uşak çevreleri, Balıkesir, Kütahya ve Bile-
cik’te, İç Anadolu’da Kırşehir, Çankırı, Konya, 
Kırıkkale’de, Karadeniz’de de Sinop ve Trab-
zon’un iç kesimlerinde etkisini gösterdi. 

EN YAĞIŞLI BÖLGEDE DE YAĞIŞLAR AZALDI 
Türkiye’de su yılı yağışları, her sene 1 

Ekim’den bir sonraki yılın 30 Eylül tarihine 
kadar olan dönemi kapsıyor ve bu dönemde 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından takip 
edilerek hesaplanıyor. 2023 su yılının 1 Ekim 

2022-3 Ocak 2023 döneminde Türkiye gene-
linde kaydedilen yağışlar, “normali” olarak ad-
landırılan ve 1991-2021 dönemini kapsayan 
uzun yıl verilerine göre yüzde 40,6, geçen yıla 
göre yüzde 31 azalma gösterdi. Bölgesel olarak 
en fazla azalma yüzde 54 ile Marmara Bölge-
si’nde gerçekleşti. Türkiye’nin en yağışlı bölgesi 
Karadeniz’de de yağış geçen yıla göre yüzde 
17,6 azaldı. 

ANKARA’DA YÜZDE 36,3,  
İSTANBUL’DA 51,8 AZALDI 
1 Ekim 2022-3 Ocak 2023 tarihleri arasında 

üç büyük şehirde yağışların azaldığı verilere 
yansıdı. Ankara’da yağışlarda normaline göre 
yüzde 36,4, İstanbul’da yüzde 51,8, İzmir’de 
yüzde 41,7 düşüş ölçülürken, Türkiye’nin buğ-
day ambarı olarak nitelendirilen Konya’da da 
yüzde 50,3 azalma kaydedildi. Bu dönemde 
tüm havzalarda yağışlarda da normaline göre 
azalma gerçekleşti. Yağışlarda en fazla azalma 
yüzde 64,6 ile Asi havzasında görüldü. Bu 
azalmayı yüzde 50,5 ile Marmara havzası, 
yüzde 47,7 ile Susurluk, yüzde 57,7 ile Kuzey 
Ege, yüzde 43,5 ile Gediz takip etti. (AA)

MARMARA VE  İÇ  EGE ’DE   
kuraklık kritik seviyelere geldi

Konya’da askeri 
araç kaza yaptı:  
2 asker şehit

Konya’da askeri aracın tıra arkadan 
çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 
asker yaralandı. Konya-Adana kara yolunun 
15. kilometresinde seyir halinde olan 
askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 
753 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada 
bir astsubay ve bir er şehit oldu, araçta 
bulunan iki asker de yaralandı. Yaralı as-
kerler, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. 
Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı. Konya 
Valisi Vahdettin Özkan, Konya Şehir Has-
tanesine kaldırılan yaralı askerleri ziyaret 
etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan 
Vali Özkan, şöyle konuştu: “Öncelikle geç-
miş olsun. Maalesef bu yoğun sisten mü-
tevellit bugün meydana gelen kazada bir 
askeri aracımız da kazaya karışmış du-
rumda. İlk belirlemelere göre iki askerimiz 
maalesef şehit olmuş, iki askerimiz de 
yaralı halde hastanemize intikal ettirilmiş. 
Yaralılarımızın durumu iyi. Hastane per-
sonelimize, başhekimimize çok teşekkür 
ediyoruz, canla başla uğraşıyorlar. Kazaların 
en aza indirilmesi yönünde hep beraber 
bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini 
ifade etmek istiyorum. Tekrar başımız 
sağ olsun. Ailelere sabr-ı cemil diliyorum. 
Yaralılara acil şifa diliyorum.” Konya Cum-
huriyet Başsavcısı Halil İnal ve İl Emniyet 
Müdürü Engin Dinç, kaza yerinde incele-
melerde bulundu. Konya Cumhuriyet Baş-
savcılığından yapılan açıklamada, “Olayla 
ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, 
olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmek-
tedir.” ifadeleri kullanıldı. (AA)

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı 
Şebnem Korur Fincancı’ya, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanlığı dö-
neminde sosyal medya üzerinden hakaret 
içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle verilen 
para cezası hukuka uygun bulundu. 

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. 
Ceza Dairesi (İstinaf), Anadolu 42. Asliye 
Ceza Mahkemesinin, Erdoğan’a hakaret 
ettiği iddiasıyla 7 bin 80 lira para cezasına 
çarptırılan Fincancı’nın dosyasını inceledi. 
Daire, yerel mahkemenin kararında usule 
ve esasa ilişkin aykırılık olmadığını belir-
terek, Fincancı’nın avukatının itirazını 
reddetti. Daire, para cezası hükmünü hu-
kuka uygun buldu. 

DAVANIN GEÇMİŞİ 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 

hazırlanan iddianamede, BİMER’e yapılan 
ihbar üzerine sanık Şebnem Korur Fin-
cancı’nın, 15 Haziran 2013’te sosyal medya 
hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 
başlatılan soruşturma sonucunda, “kamu 
görevlisine hakaret” suçundan 1 yıl 2 
aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandı-
rılması istenmişti. Davaya bakan Anadolu 
42. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 
2021’de Fincancı’ya “kamu görevlisine 
karşı hakaret” suçundan 7 bin 80 lira para 
cezası vermişti. Fincancı’nın avukatı ise 
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne baş-
vurarak karara itiraz etmişti. (AA)

Fincancı kararını 
İstinaf uygun buldu



Kurulduğu günden bu yana TR41 Böl-
gesinde (Bursa, Eskişehir, Bilecik) hayata 
geçirdiği projeler ve sağladığı desteklerle 
bölgesel kalkınmaya büyük katkılar sunan 
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 
(BEBKA), 2022’de geniş yankı uyandıran 
100 milyon TL’lik fon çağrısıyla bölge-
sindeki girişimcilik ekosistemini harekete 
geçirirken 2023’te de genç istihdamı, gi-
rişimcilik ve bölge planı odaklı çalışma-
larına devam edecek. 

‘548 MİLYONLUK FONU  
HAREKETE GEÇİRDİK’ 
TR41 Bölgesindeki girişimcileri des-

teklemek amacıyla kurdukları meka-
nizmanın hassasiyetle takip edildiğini 
kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Doç. 
Dr. M. Zeki Durak, “Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet-
lerine devam eden BEBKA olarak 5 yıl 
içinde 100 milyon TL gibi bir desteği 
fonlara aktaracağız. Bu fonlar en az 

bizim verdiğimiz destek kadar bölge-
mizdeki girişimcilere yatırım imkânı 
sağlayacak. Böylelikle bölgemizdeki gi-
rişimleri desteklemiş olacağız. Bölgesel 
Girişim Sermayesi Mali Destek Prog-
ramını ilan ettikten sonra çok ciddi geri 
dönüşler aldık ve toplam büyüklüğü 11 
milyar lirayı bulan 23 girişim sermayesi 
yatırım fonundan 548 milyon TL’lik 
talep aldık. Yerli ve yabancı büyük fonları 
bölgemize çekmeyi amaçlamıştık ve 
bunu da başardık. Bundan son-
raki süreçte de fonla ilgili çalış-
malarımız devam edecek. Ayrıca 
Startup Yatırımcısı olmak iste-
yenlerle ilgili bir seminer prog-
ramı başlattık. Ocak ayı itibariyle 
bu alanda kendisini geliştirmek 
isteyen iş insanlarını 
programımıza davet 
ediyorum. Türkiye, 
teknoloji girişimci-
liğinde 2030 he-
deflerini belirledi. 
Ulusal Teknoloji 
Girişimciliği 
Stratejisi ile 
100 bin tek-
nogirişim 
oluşturu-

lacak. Strateji doğrultusunda TUR-
CORN100 programı da başladı. Program 
ile 2030’da bir milyar değerlemeyi aşan 
100 Turcorn çıkarılacak. Biz de Sayın 
Bakanımız Mustafa Varank’ın bu he-
define TR41 Bölgesi olarak SeedUP gibi 
hızlandırıcı programlarımız ve fon ça-
lışmalarımızla destek vereceğiz.” dedi. 

GENÇ İSTİHDAMI ÇALIŞMALARI  
TÜM HIZIYLA SÜRECEK 

BEBKA’nın bölgede yürüttüğü 
projelerle önemli katma değerler 
oluşturduğunu da kaydeden M. 
Zeki Durak, “Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü’nün 2022-2023 
teması olan ‘Genç İstihdamı’ ça-

lışmalarına büyük özen gösteriyo-
ruz. Çeşitli kurumlarla 

birlikte verilen ‘İstih-
dam Garantili Mes-
leki Eğitim Kursları’ 
sayesinde birçok 

genci iş hayatına 
kazandırıyoruz. 
Dijital dönüşüm, 
e-ticaret gibi bir-
çok konuda eği-

timlerin 
v e r i l -

mesine imkân sağladık. Bunun yanında 
sanayinin ihtiyacı olan nitelikli eleman 
açığını kapatmak için kurslar düzenledik 
ve 2023’te de düzenlemeye devam ede-
ceğiz” diye konuştu.  

2024-2028 BÖLGE PLANI  
HAZIRLANIYOR 
BEBKA’nın önümüzdeki 5 yıllık sü-

recin planlama çalışmalarının da devam 
ettiğini belirten Durak, “2024-2028 
Bölge Planı, çok önem verdiğimiz konular 
arasında. 2022’de 3 ilimizde de çalıştaylar 
düzenledik. Bu çalıştaylarda paydaşla-
rımızla birlikte her şehir için ihtiyaçlar 
ve öncelikler belirlendi. Mevcut Durum 
Analizi tamamlandıktan sonra ekibimizle 
birlikte ilçelerde paydaş görüşmeleri ger-
çekleştirdik. Marmara Bölgesinde ve 
komşu ajanslarımızla birlikte bütüncül 
bir yaklaşımla mekânsal gelişme alanlarını 
tespit ettik. 2024-2028 Bölge Planı, ha-
zırlık süreci devam eden 12. Kalkınma 
Planı ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 
ile uyumlu olacak şekilde tamamlandıktan 
sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Poli-
tikaları Kuruluna, nihai onay için Cum-
hurbaşkanına arz edilecek.  Hazırlanacak 
plan, bölgesel kalkınmada önümüzdeki 
5 yıllık süreçte herkesin yol haritası ola-
cak” ifadelerini kullandı. (Bülten)
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YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2684

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

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Er-
doğan’ın himayesinde, ‘Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı tarafından’ başta kamu kurum ve ku-
ruluşları olmak üzere üniversite, okul, hastane, 
alışveriş merkezleri ve nüfusun yoğun olduğu 
yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol 
altına alınması için “Sıfır Atık Projesi” başla-
tılmıştı. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha 
verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının 
azaltılmasını, etkin toplama sisteminin ku-
rulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini 
hedefleyen proje kapsamında Bursa Büyükşehir 
Belediyesi de dönüşümde önemli mesafe kat 
etti. Atıkların kaynağında ayrılmasını sağlamak 
amacıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet binası 
ve ek hizmet binalarında atıklar için ayrı ayrı 
toplama kutuları konulurken, tüm personele 
geri dönüşümün önemi anlatıldı ve sıfır atık 
projesi hakkında eğitim verildi. 

BÜYÜK TASARRUF 
Sıfır Atık konusunda sergilediği per-

formans ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğü’nden ‘Sıfır Atık Belgesi’ alan Büyükşehir 
Belediyesi, bünyesinde yer alan hizmet bi-
nalarında 2019 yılı başından bugüne kadar 
59 ton kağıdın geri dönüşümünü sağladı 
ve böylelikle 1000 ağaç kesilmekten kur-
tuldu. Tasarrufun yanı sıra aynı zamanda 
önemli bir çevre projesi olan Sıfır Atık ile 
yine belediye binalarından 40,75 ton plas-
tiğin dönüşümü ile 664 varil petrol kazanımı 
sağlandı. Proje kapsamında 11,32 ton camın 
geri dönüşümüyle 13,58 ton hammadde 
kazanımı, 2,26 ton metalin geri dönüşümü 
ile 2,94 ton hammadde kazanımı ve 1453 
kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanmış oldu. 

EĞİTİM ATAĞI 
Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet bi-

nasının yanı sıra 35 noktadaki hizmet bi-
nalarına da Sıfır Atık Belgesi alındı. Bunun 
yanında Setbaşı Kütüphanesi, Lala Şahin 
Paşa Çocuk Kütüphanesi, Ali Paşa Oyuncak 
Kütüphanesi, Şehbenderler Konağı Kütüp-
hanesi, Bursa Millet Kütüphanesi ve Mu-
danya Hasan Bey Kütüphanesi ile Aile, 
Kadın ve Çocuk Hizmetleri Müdürlüğüne 
ait hizmet binasına da Sıfır Atık Belgesi 
alınması için alt yapı çalışmaları yapıldı. 
Bunun yanı sıra, 2022-2023 Eğitim ve Öğ-
retim Döneminde 17 ilçedeki Milli Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı ilkokullarda, 20 ayrı 
yerde bulunan BUSMEK Eğitim merkezle-
rinde ve 22 noktadaki Ana Kucağı Eğitim 
Merkezlerindeki öğrencilere Sıfır Atık, Enerji 
Verimliliği ve İklim Değişikliği konuları 
hakkında eğitimler veriliyor. 

KAYNAK SINIRLI, TÜKETİM FAZLA 
Projenin startını 2018 yılında bizzat 

kendisi veren Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, nüfus artışına bağlı olarak 
tüketimin de hızla arttığını, kaynakların 
sınırlı olması nedeniyle israfın önlenmesinin 
de büyük önem taşıdığını söyledi. Sıfır Atık 
Projesi’nin amacına ulaşması için Büyükşehir 
Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yap-
tıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Sıfır 
Atık Projesi, Bursa ölçeğinde yürütülen ça-
lışmaların hız kazanmasına ve atık toplama 
veriminin artmasına katkı sağlayacaktır. 
Bugüne kadar proje kapsamında sağlanan 
dönüşümle önemli bir tasarruf elde ettik. 
Büyükşehir olarak bu konudaki kararlılığımız 
devam edecek” dedi. (Bülten)

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut 
Gürkan, ilçe teşkilatları ile düzenli 
aralıklarla biraraya gelmeye devam 
ediyor. Son olarak Mudanya ilçe 
teşkilatının yönetim kurulu top-
lantısına katılan Başkan Gürkan, 
İlçe Başkanı Orhan Samast ve yö-
netim kurulu üyelerinden çalış-
maları hakkında bilgiler aldı. Ana 
kademe, kadın ve gençlik kolları 
yöneticilerinin katılımları ile ger-
çekleştirilen toplantıda konuşan 
Gürkan, Türkiye’nin çalışana ve-
rilen büyük destek, milyonları se-
vince boğan emeklilik düzenlemesi, 
emekli ve memur ücretlerindeki 
artış ve ikinci etabı başlatılan yüz-
yılın toplu konut hamleleri gibi 
atılımlarla 2023 yılına güvenle gir-
diğini belirtti. Bir yandan her ke-
simin refah seviyesi günümüz şart-
larına göre arttırılırken, diğer ta-
raftan enflasyonla mücadelenin 
kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade 
eden Başkan Gürkan, “2022 yılında 
savunma sanayi ve yazılım alanında 
dünyaya örnek projelerimiz ve tek-

nolojik atılımlarımızın en güzel 
örneklerinden biri olarak yerli ve 
milli otomobilimiz TOGG’un bant-
tan indirilmesi gibi devasa adım-
larla geçerken, 2023 yılına da müj-
delerle girdik. Cumhurbaşkanımız, 
liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ülkemizin önüne koyduğu Türkiye 
yüzyılı vizyonumuzun ayak sesleri 
duyulmaya başlandı” dedi. Başkan 
Gürkan, Bursa Teşkilatları olarak 
2023 seçimleri ve Türkiye Yüzyı-
lı’na hazır olduklarını belirterek, 
şunları söyledi: “Mudanyamızda 
ve Bursamızın her noktasında ça-
lışmalarımızı, projelerimizi, ülke-
mizdeki, şehrimizdeki hizmetleri-
mizi anlatıyoruz. Tüm teşkilatla-
rımız ve milletvekillerimizle hal-
kımızı dinliyor, Bursalı hemşehri-
lerimizi hizmet ve yönetim anla-
yışımıza dahil ederek, Bursa’mızı 
halkımızla birlikte yönetiyoruz. 
Partimizin kuruluşundan bu yana 
her seçimde sandıklarla yansıttık-
ları oylarla desteklerini AK kad-
rolardan esirgemeyen Bursalı hem-
şehrilerimize ve bu yolda bizlerle 
birlikte kararlılıkla yürüyen tüm 
değerli dava arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum.”  

(İHA)

Yargıtay, ‘damat adayının, düğün 
öncesi gelin adayına ödemeyi vaadettiği 
mal ya da para’ olarak bilinen ‘mehir’le 
alakalı emsal teşkil edecek bir karar 
verdi. Yüksek mahkeme; resmi nikah 
akdi yapılmadığı takdirde mehir sene-
dinin geçerli bir belge olmayacağına 
hükmetti. 

Tam 5 sene önce dünya evine giren 
çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle bo-
şanmaya karar verdi. Aile Mahkemesi’ne 
başvuran davacı genç kadın, resmi nikah 
yapmaksızın iimam inikahıyla evlendiği 
kocasının alkol kullanması, düzenli ve 
yeterli gelirinin olmaması, ekonomik 
durumu hakkında yalan söylemesi se-
bebiyle boşandığını dile getirdi. Kocasının, 
ailesi tarafından imzalanan mehir se-
nedinin tahsilini talep eden davacı kadın; 
davalıların mehir senediyle 500 gram 
22 ayar altın borçlandıklarını, bu borç-
larını ödemediklerini ileri sürerek; altının 
dava tarihindeki değeri olan 85 bin 
TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek 
yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etti. 
Davalılar davanın reddini istedi. Aile 
Mahkemesi; davanın kısmen kabulüne 
hükmetti. Hem davacı hem de davalılar 
kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye 
Mahkemesi, itirazları geri çevirdi. Kararı 
davalılar temyiz edince devreye Yargıtay 
3. Hukuk dairesi girdi. Emsal nitelikte 
bir karara imza atan daire, resmi nikah 
olmadan mehir senedinin geçirli sayıla-
mayacağına hükmetti. Kararda şöyle 
denildi: “Damat ve damat babasının im-
zaladığı belgede ‘mehir senedi, bu mihir 
senedini eşim olacak kişiye mihir olarak 
veriyorum’ ibaresi mevcuttur. İşbu bel-
genin evlilik birliğinin gerçekleşmesi 
amacıyla düzenlendiği ancak davalı ve 
davacı arasında resmi nikah akdi yapıl-
madığı, bu itibarla da söz konusu belgenin 
geçerliliği olmadığı ortadadır. Buna göre 
ilk derece mahkemesince; davanın red-
dine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı 
değerlendirme ve yazılı gerekçeyle da-
vanın kabulüne karar verilmiş olması 
usul ve kanuna aykırı olup bozmayı ge-
rektirmiştir. İlk derece mahkemesi ka-
rarının, bozulmasına karar verilmiş ol-
duğundan, işbu karara karşı yapılan is-
tinaf başvurusunun esastan reddine iliş-
kin bölge adliye mahkemesi kararının 
da kaldırılmasına karar verilmiştir.” (İHA)

Sertaslan’dan 
Kılıçdaroğlu’na 
ziyaret

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, Ankara’da CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu maka-
mında ziyaret etti. Ziyarette ağırlıklı 
konu projeler ve üreticiye verilen destekler 
olurken, Sertaslan, “Genel Başkanımızın 
yaptığımız projeleri beğeniyle karşılaması 
bizler için memnuniyet verici oldu” dedi. 
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur 
Sertaslan, Ankara’da TBMM’yi ziyaret 
ederek çeşitli temaslarda bulundu. Başkan 
Sertaslan’a 24. Dönem Milletvekili ve 
Gemtar Yönetim Kurulu Başkanı İlhan 
Demiröz eşlik etti. CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu Gemlik Belediye Baş-
kanı Mehmet Uğur Sertaslan’ı TBMM’de-
ki makamında ağırladı. Başkan Sertaslan, 
Gemlik’te yaptıkları sosyal, kültürel ve 
yapısal projelerle birlikte üreticiye ver-
dikleri destekler konusunda Kılıçdaroğ-
lu’na bilgi verirken “Genel Başkanımızın 
yaptığımız projeleri beğeniyle karşılaması 
bizler için memnuniyet verici oldu. Tür-
kiye’nin en kaliteli sofralık zeytinini 
daha geniş kitlelere ulaştırmak için yap-
tığımız projenin ilk ürünlerini Genel 
Başkanımıza takdim ederken, zeytini-
mizin oluşum süreciyle alakalı bilgi ver-
dim. Gemlik Belediyesi olarak üreticilere 
verdiğimiz destekleri aktarma fırsatımız 
oldu. Bursa’nın tek toprak, yaprak ve 
su analiz laboratuvarının açılışa hazır 
olduğunu ve çiftçimizin artık bilimsel 
tarım yapacağını Genel Başkanımız Ke-
mal Kılıçdaroğlu’na aktardım. Bizleri 
Ankara ziyaretimizde yalnız bırakmayan 
Genel Başkan Yardımcımız Lale Kara-
bıyık’a, Bursa Milletvekillerimiz Orhan 
Sarıbal, NurhayatAltaca Kayışoğlu, Erkan 
Aydın ve Yüksel Özkan’a teşekkür edi-
yorum” dedi. Sertaslan, Genel Başkan 
Kılıçdaroğlu’nun ardından CHP Grup 
Başkan Vekili Özgür Özel ve İYİ Parti 
Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’nu ma-
kamlarında ziyaret etti. (İHA)

Resmi nikah yoksa 
mehir de yok

Kalkınmanın odağında 
yine BEBKA yer alacak

BEBKA,2022’de 
açıklanan 100 milyon 

TL’lik fon çağrısıyla 
TR41 Bölgesindeki 

girişimcilik 
ekosistemini harekete 
geçirirken,  2023’te de 

girişimcilik çalışmaları 
ve bölge planına 

odaklanacak. 

“Türkiye yüzyılı vizyonumuzla 
güçlü geleceğimize yürüyoruz”
AK Parti Bursa İl Başkanı 
Davut Gürkan, Mudanya ilçe 
teşkilatı ile biraraya geldi.

Dönüşebilen atıkların kontrol 
altına alınması için 2019 yılında 
başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ 
kapsamında Bursa Büyükşehir 
Belediyesine ait Sıfır Atık Belgesi 
alınan binalarda 2019-2022 
yıllarında uygulanan çalışmalarda 
bu zamana kadar 59 ton kağıdın 
geri dönüşümüyle 1000 ağaç 
kesilmekten kurtuldu.

Atıklar doğaya da ekonomiye de 
kazanç sağlıyor
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyinin (BMGK) yeni geçici üyeleri Ek-
vador, Japonya, Malta, Mozambik ve
İsviçre göreve başladı. Söz konusu
ülkeler, 2023-2024 döneminde 15
üyeli konseyin geçici üyeleri olarak
görev yapacak. Ekvador, Japonya,
Malta, Mozambik ve İsviçre, görev
süresi 31 Aralık'ta dolan Hindistan, İr-
landa, Kenya, Meksika ve Norveç'in
yerine BMGK'de temsil edilecek.
Mozambik ve İsviçre ilk kez geçici üye
olurken, daha önce Malta 2, Ekvador 4
ve Japonya 12 kez bu görevi üstlen-
mişti. Arnavutluk, Brezilya, Gabon,
Gana ve Birleşik Arap Emirlikleri de
halihazırda konseyin geçici
üyelerinden. Toplam 15 üye ülkenin
bulunduğu BM Güvenlik Konseyinin 5
daimi üyesi, veto hakları da olan ABD,
Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan
oluşuyor. Kalan 10 üye ülke ise
BM'nin 5 coğrafi grubu arasından BM
Genel Kurulunda seçiliyor. (AA)

BMGK'nın yeni geçici üyeleri
Ekvador, Japonya, Malta,
Mozambik, İsviçre oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Ze-
lenskiy, Rus ordusunun ülkesine karşı
düzenleyebileceği olası saldırılara karşı
hazırlık yaptıklarını belirtti.
Zelenskiy gece Telegram hesabından
paylaştığı günlük görüntülü mesa-
jında, Rusya'ya karşı devam eden sa-
vaşta daha fazla destek alınması için
bazı ülkelerin liderleri ile telefonda
görüştüğünü belirtti. Zelenskiy gün
içinde Kanada Başbakanı Justin Tru-
deau, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak,
Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile
ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını
kaydetti. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı
yeni seferberlik hazırladığını iddia
eden Zelenskiy, "Şu an, ortaklarımızla
birlikte savunmamızı güçlendirmemiz
gereken bir andır." ifadesini kullandı.
Rusya'nın ülkesine yönelik yeni olası
saldırılara karşı hazırlık yaptıklarını
ifade eden Zelenskiy şöyle devam etti:
"Bu Rus senaryosunu bozmalıyız.
Bunun için hazırlanıyoruz. Teröristler
kaybetmeli. Yeni saldırılarına yönelik
herhangi bir girişim başarısız olmalı-
dır." Rus ordusunu, Ukrayna'da sivil
altyapıya saldırı yapmakla suçlayan
Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Druj-
kovka şehrinde bulunan "Altaire" buz
arenasının dün gece Rus füze saldırısı
sonucu yıkıldığını söyledi. (AA)

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden
Somaliland eyaletinde son bir haftadır süren
ve en az 20 kişinin hayatını kaybetmesine
neden olan protestolar ve çatışmalar sonra-
sında yüzlerce kişi evini terk etti. Ulusal basın-
daki habere göre, çatışmaların yaşandığı
Sool'un merkezi Las Anod'da yüzlerce kişi göç
etti. Evini terk eden siviller temiz su ve gıdaya
ihtiyaç duyuyor. Somaliland'in Sool bölgesinde
kimliği bilinmeyen kişilerce işlenen cinayetle-
rin ardından bölge halkı geçen hafta hükümeti
protesto etmek için sokağa inmişti. Güvenlik
güçleri sivillerin üzerine ateş açmış, çok sayıda
kişi hayatını kaybetmişti. Somaliland'in Sool,
Sanaag ve Ayn bölgelerinde yaşayan bölge sa-
kinleri Somaliland'in tek taraflı bağımsızlığına
karşı çıkıyor. Somaliland eyaletinin başkanı
Musa Bihi Abdi, eyalette son bir haftadır
süren muhalif gösteriler sonrasında bölgeden
çekilmeyeceklerini açıklamıştı. (AA)

Zelenskiy: ‘‘Rus 
senaryosunu bozmalıyız’’

Somaliland'deki 
çatışmalar nedeniyle 
yüzlerce kişi evini terk etti

SMDK: ‘‘Türkiye Suriyeli muhalif 
güçlerin güçlü bir müttefiki’’

SMDK Başkanı Salim el Muslat,
Suriye Müzakere Komitesi Başkanı
Bedir Camus ve SMDK Geçici Hükü-
meti Başkanı Abdurrahman Mustafa,
Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüş-
menin ardından SMDK Başkanı Mus-
lat, yazılı açıklama yaptı. Muslat açık-
lamada, "Türkiye, Suriye devriminin
ve muhalif güçlerin güçlü bir mütte-
fiki. 2118 ve 2254 sayılı Cenevre Ka-
rarları başta olmak üzere Suriye me-
selesine ilişkin tüm uluslararası ka-
rarlarda Türkiye'nin böyle kalacağını
ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
Beşşar Esed rejiminin sözlerini yerine
getirmeme konusunda "aldatmaca ta-
vırlar sergilediğini" belirten Muslat,
"Suriye muhalifleri, halkın acısını din-
dirmek için siyasi süreci harekete ge-

çirme konusunda istekli. Adalet ve
eşitliğe dayalı yeni bir dönem ve Suriye
ile bölge ülkeleri için güvenlik ve is-
tikrar tesis edilmeli."değerlendirme-
sinde bulundu. Türkiye'ye ve Suriye-
lilere ev sahipliği yapan tüm ülkelere
teşekkür ederek yapılanların unutu-
lamayacağını vurgulayan Muslat, şun-
ları kaydetti: "Suriye halkı, mülteci
sorununun çözümü için siyasi geçiş
konusunda kararlı. Zorla yerinden
edilen sivillerin güvenli bir şekilde
geri dönüşlerini garanti eden, (Suri-
ye'de) güvenli ve istikrarlı bölge oluş-
turulması gerekmektedir." Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye
muhalefet liderleriyle Dışişleri Ba-
kanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin,
"Suriye bağlamındaki son gelişmeleri
ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı
uyarınca Suriye muhalefetine ve hal-
kına desteğimizi yineledik." ifadelerini
kullanmıştı. Birleşmiş Milletler Gü-
venlik Konseyinin (BMGK), Aralık
2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254
sayılı karar, Suriye genelinde acil bir
ateşkesin sağlanması ve buna paralel
olarak siyasi müzakerelerin başlaması;
iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti"
kurulması ve ardından seçimlerin ger-
çekleştirilmesi için çağrı yapıyor. (AA)

Suriye Muhalif ve
Devrimci Güçler Ulusal
Koalisyonu (SMDK),
Türkiye'nin, Suriye
muhalefetinin güçlü bir
müttefiki olduğunu
vurgulayarak siyasi
çözüm için istekli
olduklarını açıkladı.

Ölen Rus askerlerin eşlerinden 

Rusya’da savaştan ölen
askerlerin eşleri tarafından
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin’e geniş
çaplı bir seferberlik emri
vermesi ve Ukrayna'da
zaferi garantilemek için
sınırları kapatması
çağrısında bulunuldu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sal-
dırıları 24 Şubat 2022’den bu yana
devam ederken, savaşta ölen askerlerin
eşleri tarafından kurulan Rusya’nın Dul
Asker Eşleri grubu tarafından Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin’e geniş
çaplı bir seferberlik emri vermesi çağ-
rısında bulunuldu.

Sosyal medya üzerinden açıklama
yapan grup, "Başkanımız Vladimir Pu-
tin'den Rus ordusunun geniş çaplı bir
seferberlik gerçekleştirmesine izin ver-
mesini istiyoruz" ifadelerini kullanarak,
“Başkomutanımızdan askerlik çağındaki

erkeklerin Rusya'dan ayrılmasını ya-
saklamasını istiyoruz. Bunu istemek
için hakkımız var. Kocalarımız bu adam-
ları korurken öldü. Ama eğer kaçarlarsa
bizi kim koruyacak?” dedi. Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri
Josef Stalin'e atıfta bulunulan açıkla-
mada, Rusya'nın sınırları etrafında bir-
leşen şeytani güçlere karşı savunma
yapmak için artık sert önlemler alma
zamanının geldiği belirtilerek, "Bugün
dünyanın tüm kötülükleri Rusya'ya karşı
birleşti. Tüm Batı bize karşı. Ya biz ya
onlar, başka çare yok" denildi. Stalin'in

yalnızca zaferi düşündüğü aktarılan
açıklamada, "Şimdi korkaklık zamanı
değil" ifadeleri kullanıldı. Stalin, 1942'de
"Geri adım yok" emri olarak bilinen 227
No'lu emri yayınlamış, emre uymayan
binlerce Sovyet askeri kurşuna dizilmişti.
Grubun bir üyesi basına yaptığı açıkla-
mada, uygun tüm Rus erkeklerinin Ana-
vatanı savunmak için seferber edilmesi
gerektiğini ifade ederek, "Yaklaşan savaş
tamamen farklı kaynaklar gerektirecek:
insani, psikolojik, ekonomik. Vatanı ko-
rumak vazifedir" dedi.

(İHA)

Beyaz Saray: Kudüs'te statükoyu tehlikeye
atan herhangi bir eylem kabul edilemez

Sözcü Jean-Pierre, düzenlediği gün-
lük basın toplantısında gazetecilerin
sorularını yanıtladı. Jean Pierre, İsrail'in
aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ita-
mar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya dü-
zenlediği baskına ilişkin kendisine yö-
neltilen soruya, ABD'nin Kudüs'teki
kutsal mekanlarla ilgili mevcut statü-
konun korunması konusunda net ol-
duğu yanıtını verdi. Jean-Pierre, "Mev-
cut statükoyu tehlikeye atabilecek her-
hangi bir tek taraflı eylem kabul edile-
mez. Bu konuda kararlı ve oldukça net
olmaya devam edeceğiz." şeklinde ko-
nuştu.

BİDEN TEMSİLCİLER 
MECLİSİ BAŞKAN SEÇİMLERİNE
KARIŞMAYACAK
Sözcü Jean-Pierre, Temsilciler Mec-

lisinde gereken çoğunluk oyuna ulaşıla-
maması nedeniyle başkanın seçilememesi
konusunda ise ABD Başkanı Joe Biden'ın
ve Demokratların bu konuya müdahil

olmayacağını bildirdi. Biden'ın gelecek
günlerde Kentucky'e gideceğini ve burada
ekonomik program ile ilgili açıklamalar
yapacağını söyleyen Jean-Pierre, 1950'ler-
den bu yana en büyük altyapı yatırımla-
rından birinin hayata geçirileceğini kay-
detti. Jean-Pierre, Biden'ın 9-10 Ocak'ta
Kuzey Amerika Liderler Zirvesi'ne katıl-
mak üzere Meksika'nın başkenti Mexico
City'e gideceğini de anımsatarak, burada
liderlerin Kuzey Amerika'nın geleceği ile
ilgili önemli ortak kararlar alacaklarını
ifade etti. Sözcü, liderlerin düzensiz göç
akışı ve çevre konularının yanı sıra eko-
nomik meseleleri de ele alacağını söyle-
di.

GÖÇMENLER KONUSU
ABD Yüksek Mahkemesinin yasa

dışı göçmenlerin sınır dışı edilme sü-
recini hızlandıran 42. kanunun devam
etmesi yönündeki kararına ilişkin ise
Jean Pierre, karara saygı duyduklarını
ancak bu kanunun sonsuza kadar yü-
rürlükte kalmasını desteklemediklerini,
göçmenlerle ilgili Kongre'nin harekete
geçmesi gerektiğini düşündüklerini
söyledi. Jean-Pierre ayrıca, ABD'nin
güney sınırından gelen göçmenlerle
ilgili de Biden yönetiminin birçok ça-
lışma yürüttüğünün altını çizdi. Beyaz
Saray Sözcüsü, ayrıca Çin'den seyahat
edecek yolculara uygulanacak Kovid-
19 test ibrazı zorunluluğu kararının
"kamu sağlığı" kapsamında alındığını
kaydetti. (AA)

Beyaz Saray Sözcüsü
Karine Jean-Pierre,
Kudüs'teki kutsal
mekanlarla ilgili mevcut
statükoyu tehlikeye atan
herhangi bir tek taraflı
eylemin kabul edilemez
olduğunu söyledi.



İtfaiye aracının üzerine konulan
Pele'nin cenazesi veda etmesi için
ilk önce Kanal 6 bölgesinde yaşayan
100 yaşındaki annesi Celeste Aran-
tes'in evine götürüldü. Pele, Santos
kentinde Memorial Necropole Ecu-
menica Mezarlığı'nda, aile bireyleri
ve yakın çevresinin katıldığı törenle
son yolculuğuna uğurlandı. Hay-
ranlarının oluşturduğu uzun kortej
ve güvenlik güçlerinin eşliğinde
götürülen Pele'nin naaşı, babasının
ve kardeşinin de bulunduğu 14
katlı mezarlığın ilk katında kendisi
için özel olarak tasarlanan kabre
defnedildi. Asıl adı Edson Arantes
do Nascimento olan Pele, 29 Ka-
sım'dan bu yana tedavi gördüğü
hastanede 29 Aralık'ta 82 yaşında
ölmüştü. 

YOKSULLUKTAN ÇIKAN 
BİR FUTBOL EFSANESİ
Pele, Brezilya'nın Tres Coraçoes

şehrinde Dondinho isimli kendisi
gibi futbolcu olan bir babanın ve
Celeste Arantes isimli bir annenin
oğlu olarak 23 Ekim 1940'ta dün-
yaya geldi. İki çocuklu yoksul bir
ailenin büyük çocuğu olan Brezilyalı
efsanevi futbolcuya, okul arkadaş-
ları tarafından o dönem örnek al-
dığı Vasco da Gamalı oyuncu Bile'ye
istinaden "Pele" takma adı verildi.
Küçük yaşlarda kafelerde garson
olarak çalışan, belli yaşa kadar bir
futbol topu dahi bulunmayan Pele,
yeşil sahalara ilk adımını, Bauru
Athletic Club ile attı ve Sao Paulo
Gençler Eyalet Şampiyonası'nda
1954-1956 yıllarında üst üste 3
kez şampiyonluk yaşadı. Genç ta-
kımdaki antrenörü Waldemar de
Brito tarafından Santos Kulübüne
denenmeye götürülen Pele'nin ba-
şarılarla dolu kariyeri, 1956'da bu-

rada ilk profesyonel söz-
leşmesini imzalayarak
başladı.

Pele, genç yaşından
itibaren forma giy-
meye başladığı Bre-
zilya Milli Takımı'na
altın çağını yaşattı.
İlk maçına 1957'de
Maracana Stadı'nda
Arjantin karşısında 16
yaş 9 aylıkken çıkan
genç Pele, 2-1 kaybet-
tikleri mücadelede ta-
kımının tek golüne imza
atarak o dönem milli ta-
kımlar düzeyinde en
genç yaşta gol atan fut-
bolcu oldu. İsveç 1958,
Şili 1962 ve Meksika
1970'teki dünya kupala-
rında "Sambacılar" ile 3
kez şampiyonluk yaşayan
Pele, organizasyonda 3
kupa kaldıran tek oyuncu
konumunda. Brezilya Milli
Takımı ile 1957-1971 yılla-
rında 92 kez sahaya çıkan
"Siyah İnci" lakaplı Pele, 77
gole imza attı.

ABD'DE FUTBOLA 
VEDA ETTİ
Pele, Santos'tan ayrıl-

dıktan sonra futbol kari-
yerine yine Amerika kıta-
sında devam etti. ABD
ligi ekiplerinden
New York Cos-
mos'ta 1975-1977
yıllarında mücadele
eden Brezilyalı ef-
sanevi oyuncu,
son senesinde
lig şampiyonlu-
ğu yaşadı. (AA)
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Brezilyalı
efsane

futbolcu
Pele'nin naaşı

defnedildi.
Sevenleri

efsane
futbolcunun

cenazesine
akın etti.

Demiryolu’ndan yenilmezlik serisi

Maçın ilk yarısı ortasaha mücadelesi
şeklinde geçerken Demiryolu Gençliks-
por istediği oyunu bir türlü sahaya yan-
sıtamadı.Düşme potasında kurtulmaya
çalışan Değirmenlikızık ise galibiyet
için çaba sarfederken Umutla golü de
buldu ve 1-0 öne geçti.Golü yedikten
sonra toparlanan ve kendine gelen De-
miryolu ise özellikle Doğukan'ın istekli
oyunuyla rakip kalede etkili olmaya ça-
lıştı ve penaltı kazandı. Penaltıda topun
başına geçen Kaan Göksu kaleci ve
topu ayrı köşelere göndererek skora
dengeyi getirdi.İlk yarının son bölü-
münde yine baskısını arttıran Demir-
yolu  Doğukanla bir penaltı daha ka-
zandı.Penaltıyı yaptıran Değirmenlikızık

kaptanı 2.sarı karttan kırmızı kart gö-
rerek oyun dışında kaldı.Penaltının ba-
şına bu kez Murat Çelik geçerken güzel
bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve
skoru 2-1 e getirdi.Devre bu skorla so-
nuçlandı. 2.yarı rakibinde 1 kişi eksik
kalmasıyla daha rahat bir oyun ortaya
koyan Demiryolu yine Murat Çelikle
golü bularak farkı 2 ye çıkardı.Skorunda
etkisiyle oyundan  düşen Değirmenli-
kızık takımı 1 kırmızı kart daha görerek
sahada 9 kişi kaldı.Yine de oyunu bı-
rakmadılar ve frikikten harika bir gol
kaydederek skoru 3-2 ye getirdiler.Son
dakikalarda ortasahalar düşerken top
bir o kalede bir bu kaledeydi.Kontra
atakta Enginin çabasıyla pozisyona
giren Demiryolu nöbetçi golcüsü Ha-
lukla golü bularak maçtaki skoru tayin
etti.4-2. Bu galibiyetle son 5 maçta 4
galibiyet 1 beraberlik alan Demiryolu
formunu sürdürürken sezonun ilk ya-
rısınında berabere kaldığı rakibini de
yenmiş oldu. 

Demiryolu Gençlikspor
Altınova sahasında karşılaştığı
Değirmenlikızık'ı 4-2 yenerek
5 maçlık yenilmezlik serisini
sürdürürken bu süreçteki
4.galibiyetini almış oldu.

İnegölspor Ali Akkuş ile anlaştı
İnegölspor 2. Lig ekibi Çorum
Futbol Kulübü’nden orta saha
oyuncusu Ali Akkuş ile sezon
sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza
töreninde konuşan İnegölspor Yönetim
Kurulu Üyesi Sinan Taylan, şunları
söyledi: “Transfer çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. Bugün Çorum Futbol
Kulübü’nden orta saha oyuncusu Ali
Akkuş ile sezon sonuna kadar anlaşma
sağladık. Anlaşmanın hem kulübü-
müze hem de Ali kardeşimize hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum. Ali karde-
şimizin takımımıza katkı sağlayaca-
ğından şüphemiz yok. Şuanda görüşme
halinde olduğumuz oyuncular var.

Birkaç gün içinde anlaşma sağladığımız
oyuncularımızı kamuoyu ile paylaşa-
cağız.” Ali Akkuş ise “İnegölspor gibi
köklü ve büyük bir kulübe geldiğim
için mutluyum. Hedeflerim var. Bu
doğrultuda hem İnegölspor’a katkı
sağlamak hem de hedeflerime adım

adım ilerlemek istiyorum. İnşallah
ligde istediğimiz sonuçları alarak en
kısa sürede hak ettiğimiz noktalara
çıkarız. Transferimde emeği olan her-
kese çok teşekkür ediyorum.”ifadelerini
kullandı. 

n Kadir Umut PEHLİVAN

Kök: “En kısa sürede sahalarda olacağım”
Bursaspor’da yaşadığı ciddi
sakatlık sonrası ameliyat olan
Kerem Kök, sosyal medya
hesabından açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günkü antrenmanda sakatlanan
ve ayak bileğinde kırık ile bağlarında kopma
yaşayan Kerem Kök, ameliyatın ardından açık-
lama yaptı. Sosyal medya hesabından üzün-
tüsünü paylaşan genç futbolcu, “Talihsiz sa-
katlığımdan çok takımla birlikte olamayaca-
ğımın üzüntüsünü yaşıyorum. aşarılı bir ame-
liyat geçirdim. En kısa sürede kendime dikkat
edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve
geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür
ederim” ifadelerini kullandı. (İHA)

Amerikan Basketbol Ligi'nde
(NBA) Milwaukee Bucks, sahasında
Washington Wizards'ı 123-113 yen-
di. NBA'e 3 maçla devam edildi. Gi-
annis Antetokounmpo'nun 55 sayı,
10 ribaunt, 7 asistle kariyer rekoru
kırdığı mücadeleyi 10 sayı farkla
kazanan Bucks, bu sezon 24. gali-
biyetini elde etti. (AA)

Antetokounmpo
kariyer rekoru kırdı
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ODTÜ Deniz
Bilimleri Enstitüsü

Doktor Öğretim
Üyesi Korhan
Özkan, iklim

değişikliğinin
etkileri nedeniyle

bazı deniz kuşu
türlerinin yok olma

tehlikesiyle karşı
karşıya olduğunu

söyledi.
İklim değişikliğinin deniz kuşlarına

etkilerini değerlendiren Özkan, dünyada
iklim kriziyle birlikte biyoçeşitlilik krizi
yaşandığını ve insan etkisinin ekosis-
temde ve biyoçeşitlilikte büyük kırılma-
lara yol açtığını belirtti. Özkan, "Karasal
alanların
yüzde
5 0 ' s i n i
doğrudan ya
da dolaylı biz kullanıyoruz.
Milyonlarca canlı türü kalan
yüzde 50'yi kullanmaya çalışıyor,
çok dramatik bir etki. Bugün dünya-
daki kuş, memeli varlığının çok büyük
bir kısmı, insana besin olarak yetiştirilen
inekler ve tavuklar. Doğal canlılar,
bunların yanında çok daha küçük
popülasyona sahip halde kalı-
yorlar." dedi. Bu canlılardan de-
niz kuşlarının büyük bir baskı altında
olduğunu vurgulayan Özkan, şöyle devam
etti: "Dünya üzerindeki deniz kuşlarının
yüzde 30-40'ı tehlike altında. Tehlike
kategorileri değişiyor, bazıları yok olmak
üzere, ciddi tehlike altında olanlar da
bulunuyor. Bunların arasında bildiğimiz
popülasyonları çok azalan, hassas olan
türler var, albatroslar, yelkovanlar ya da
penguenler gibi. Çok izole okyanus ada-
larında sadece birkaç lokasyonda yaşayan
türler var, bunlar yok olmak üzere. Deniz
kuşları genel olarak birer ikişer yok ol-
manın ötesinde yaygın ve büyük popü-
lasyon düşüşleri yaşıyorlar." diye konuştu.
Balıkçılık gibi insan faaliyetlerinin açık
denizlerde albatrosların ölümüne yol aç-
tığından bahseden Özkan, bu tür faali-
yetlerin üreme habitatlarından göçlerine
kadar deniz kuşları üzerinde etkisi ol-
duğunu, bunun üzerine iklim krizinin
getirdiği yükle, bu canlıların hayatta kal-

ma şanslarının düştüğünü dile getirdi.
MEVSİM ETKİLERİ
İklim değişikliğinin çok karmaşık bir

süreç olduğunu, sıcaklık, rüzgar, me-
teorolojik olaylar, mevsimlerin yer de-
ğiştirmesi, sıcaklık artışları ve fırtınaların
canlılar üzerinde birebir tespit etmesi
zor etkilerinin bulunduğunu anlatan
Özkan, şunları söyledi: "İklim, denizler-

deki üretkenliği yani denizlerde nerede
ve hangi za-

m a n d a
b e s i n

bolluğu oldu-
ğunu etkileyen

bir süreç.

Özellikle güney
denizlerinde, kuzey de-
nizlerinde, Arktik ve Antark-
tika'da yaşayan büyük deniz kuşu
kolonilerinin en büyük ihtiyaçla-
rından biri, çok yüksek miktardaki
besin bolluğuna ulaşabilmek. Bugün pek
çok deniz kuşu kolonisinde iklim deği-
şikliğiyle oluşan besin yıkımları ya da
besin alanlarının yer değiştirmesi, çok
büyük ölümlerin gözlemlenmesine neden
oluyor. Bizim coğrafyalarımızda bu kadar
büyük üreme alanları bazen olmuyor.
Ama aynı etkileri görülebiliyor."

KURAKLIĞIN ETKİLERİ
Kuraklığın deniz kuşları üzerinde

çok dramatik bir etkisi olduğu görüşünü
paylaşan Özkan, sulak alanların tarım
alanlarına dönüşmesiyle habitatlarını
kaybeden kuşların, iklim kriziyle yıkıcı
sonuçlarla karşılaştıklarının altını çizdi.
Özkan, "Doğu Akdeniz'de Göksu, Çu-
kurova gibi alanlarda 1990'lardan beri

'akça cılıbıt' kuşu var, deniz kuşu değil
ama sulak alanlara bağlı bir kuş. Bu
kuşun Çukurova Deltası'nda popülas-
yonuna baktığımızda yüzde 85'den fazla
düşüş görüyoruz. Göksu Deltası'na bak-
tığımızda 1980'lerden bu yana değişik
sumru türlerinin üremesiyle ilgili büyük
kayıplar varken, bugün bu türlerin üre-
mesini göremiyoruz, alandan yok olmuş
durumdalar." ifadelerini kullandı. Dün-
yada 400'ün, Türkiye'de ise 40'ın üzerinde
deniz kuşu tanımlandığı bilgisini veren
Özkan, sumru, pelikan gibi bazı türlerin
Türkiye'de hem üreyip hem de kışı geçi-
rebildiklerini, korsan martılar, dalgıç
kuşları gibi türlerin ise kuzey enlemlerde
üreyip sadece kışı geçirmek için Türkiye'ye
göç ettiklerini kaydetti. Bir deniz kuşunun
Sibirya'daki bir gölette üreyip binlerce
kilometre yol katederek Akdeniz Hav-
zası'ndaki bir kıyı alanında kışı geçire-
bildiğini belirten Özkan, "Kuzey Kut-
bu'nda yaşanan iklim krizi, bu kuşun
üremesini etkilerken Akdeniz Havza-
sı'ndaki kıyı balık stoklarındaki çöküş,
kuşun kışlama alanındaki yaşamını

etkiliyor. Bazı canlıların yok olmalarının
sebebi göç rotasındaki sulak alanlarını
kaybetmeleri. Günümüzdeki baskı öyle
bir boyuta geldi ki canlılar bu baskıları
daha fazla kaldıramıyorlar." değerlen-
dirmesinde bulundu.

"BAZI CANLILARIN YOK 
OLUŞUNU DURDURMAMIZ NE 
YAZIK Kİ MÜMKÜN DEĞİL"
İklim değişikliğiyle beraber bazı deniz

kuşu türlerinin kuzeye doğru yayılacak-
larını belirten Özkan "Ülkemizde son
10 senede kuzeye doğru yayılan ak çay-
lak, ak yanaklı Arap bülbülü gibi
türler var. Bunlar iklim değişimine

büyük oranda daha adapteler. Fakat Ak-
deniz'de bulunan yelkovanların ergin bi-
reyleri Karadeniz'deki hamsi stoklarından
besleniyorlar. Karadeniz'de yaşayacağımız
büyük bir ekolojik kriz ya da hamsi stok-
larındaki büyük bir çöküş durumunda bu
kuşların gidebileceği daha kuzey bir alan
yok." şeklinde konuştu. Türkiye'de nesli
tehlike altında olan türlerden bir diğerinin
ada martısı olduğunu bildiren Özkan, bu
türün, kıyılardaki üreme habitatını büyük
oranda kaybettiğini, özellikle Doğu Ak-
deniz'de hiç kalmadığını, Mersin'de bu-
lunan Yılanlı Ada'da 6
ila 8, Kıbrıs Karpaz'da
da 6 ila 8 çift kal-
dığını belirtti.
"Özellikle de-
niz kuşları için
kıyı sulak
alanları ve kıyı
ekosistemi iki anahtar
alan." diyen Özkan,
deniz kuşlarının kay-
bolan üreme alanla-
rının hızlıca restore
edilmesi, ekosistem
sağlığının korunması,
doğal alanların ekosis-
tem temelli yöne-
tilmesi ve ba-
lıkçılık

yönetiminde aktif çaba gösterilmesi ge-
rektiğinin altını çizen Özkan, sözlerini
şöyle tamamladı: "Bazı türlerin yok oluşunu
durduramayacağız. Ekosistemi o kadar
tahrip ettik ki bugün etkilerimizi durdursak
bile hızla yol alan bir treni durduramaya-
cağımız gibi bu canlıların yok oluşunu
durdurmamız da ne yazık ki mümkün
değil. Bunun sayısını tam bilmiyoruz ama
dünyadaki canlıların pek çoğu ağır bir
yok oluş riski altında. O kadar azaldılar
ki bugün olmasa yarın yok olacaklar. Bu-
radan çıkan bir kuş Arap Yarımadası bo-
yunca göç ediyor, eğer siz oradaki avcılığı
ya da Nil Nehri Deltası'ndaki balıkçılığı
doğru yapamazsanız bu canlılar üzerindeki
baskıyı yok edemeyebilirsiniz. Küresel öl-
çekte işbirliği gerektiriyor ama şu an biz
doğru olanı yapmaya devam etme-
liyiz, tek yol bu." 

(AA)

Peribacaları, kayadan oyma
tarihi yapıları, doğal kaya olu-
şumlarıyla kaplı vadileri ve al-
ternatif tur etkinlikleri ile tu-
ristlerin tercih ettiği Kapadok-
ya'da, en gözde aktivitelerden
sıcak hava balon turuna katılım
sağlayan turist sayısında rekor
elde edildi. 2022 yılın-
da 662 bin 443 tu-
rist sıcak hava
balon turuyla
K a p a d o k -
ya'yı kuş-
bakışı izle-
di. Nevşe-
hir Valisi
İnci Sezer
Becel, ga-
zetecilere,
sıcak hava
balonlarının
Kapadokya ile
öz d e ş l e ş t i ğ i n i ,
bölgede her gün 156
balonun gökyüzüne
yükseldiğini belirtti. Ba-
lon turuna katılımın, 2022
yılında geçmiş senelere kıyasla
artarak rekora ulaşıldığını
kaydeden Becel, sözlerini şöy-
le sürdürdü: "Kapadokya'da 27
şirket, 300 balon var. Balonun
bu noktaya gelmesi, ciddi bir
emeğin, 40 yıla yakın çalışma-
nın neticesidir. Dünyada, tu-
ristik maksatlı olarak bu kadar

yoğun şekilde ve geniş alanda
balon kullanan başka bir yer
yok. İki yıldır yapılan balon
festivalleri ile bunu taçlandır-
maya gayret gösteriyoruz. Ba-
lonun burada popüler olması-
nın sebebi, balondan görünen-

lerdir. Çünkü balonla seyir
halindeyken açık

hava müzesi,
peribacaları

ve vadile-
rin üze-
r i n d e n
g e ç i l i -
y o r .
Aşağıya
bakmak
son de-

rece ke-
yifli. Aynı

z a m a n d a
156 balonu

aynı anda gör-
mek için tepeleri

dolduran ziyaretçi-
lerimiz oluyor. 2022

yılında balonda rekor kır-
dık." Bölgede düzenlenen
balon turlarına 2014 yılın-
da 434 bin 639, 2015'te

498 bin 812, 2016'da 250 bin,
2017'de 329 bin 390, 2018'de
537 bin 500, 2019'da 585 bin
582, 2020'de 120 bin 917,
2021'de ise 388 bin 833 kişi
katılmıştı. (AA)

Turizm merkezlerinden Kapadokya'da geçen yıl
662 bin 443 turist sıcak hava balon turuna katıldı.


