
İnegöl Belediyesi, 2023 yılının ilk meclis
toplantısını yeni binada gerçekleştirdi. Belediye
Başkanı Alper Taban, “Bizler için önemli olan
bu mübarek Cuma gününde, yılın da ilk meclisini
burada dualarla başlatarak bir başlangıç yapalım
istedik” dedi. İnegöl Belediyesi’nde bir devir
sona erdi. İlk defa 1998 yılında mayıs ayı meclis
toplantısının yapıldığı Ek Hizmet Binasında
bulunan Belediye Meclis Salonu, bugün 2023
yılının ilk meclis toplantısının yeni binada ya-
pılmasıyla emekliye ayrıldı.   n 4. sayfada

İnegöl’de yılın ilk meclisi
yeni binada yapıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile sektörün
önde gelen firması ESA Lojistik ve Gümrük-
leme arasında özel bir işbirliği protokolü im-
zalandı. Protokol sayesinde Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu Lojistik Programı’nda
eğitim gören öğrenciler staj, işyeri eğitimi ve
burs desteği alacak.   n 8. sayfada

Kayıtsız öğrencilere 
otomatik takip!

Mudanya’da bir
eve yapılan uyuştu-
rucu operasyonunda
570 gram metamfe-
tamin, 4.06 gram es-
rar ele geçirilirken.
gözaltına alınan şüp-
heli tutuklandı.

n 3. sayfada
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Lojistik Programı 
öğrencilerine staj, işyeri
eğitimi ve burs desteği

Türk güreşinin
babası

Sayı: 2687 Fiyat: 2 TLYaşar Doğu
1913 - 8 Ocak 1961

8 OCAK 2023 PAZAR

Kent merkezinde 1868 yılında
açılan ve Milli Eğitim Bakanlığının
Türkiye genelindeki Ar-Ge merkez-
lerinden olan okulda tarım dronu
projesi hazırlandı. Makine Tekno-
lojisi Alanı öğretmeni Murat Boz-
demir koordinesinde iki öğretmen
ve iki öğrencinin katılımıyla önce
iki prototip üretildi. Testlerin başarılı
olmasıyla üçüncü dronun üretimi
tamamlandı. Tasarım ve üretim
aşamasında öğrencileriyle çalışan
Bozdemir, malzeme temininden ta-
sarım işlemlerine kadar bütün süreci
okuldaki Ar-Ge merkezinde ger-
çekleştirdi.

DENEME UÇUŞLARI 
HAMİDİYE MTAL TARLASINDA
Patent başvurusunda bulunu-

lan, deneme uçuşları Hamidiye
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
sinin tarlalarında yapılan dron, 15
dakika havada kalabiliyor ve bir
saatte 20 dönüm araziyi ilaçlaya-
biliyor. Murat Bozdemir, AA mu-
habirine, Milli Eğitim Bakanı Mah-
mut Özer’in okullarını ziyaretinde
projeyi beğendiğini ve destekledi-

ğini söyledi. Bir yıl içinde tüm aşa-
maları hazırladıktan sonra prototip
ürettiklerini belirten Bozdemir,
şöyle devam etti: “Şu an 5 litrelik
bir sulama ve ilaçlama dronu ortaya
çıkmış oldu. Kullanıma da hazır
hale getirmiş olduk. 3-4 ay tasarımı
sürdü. Bunu da 3 boyutlu tasarım
programlarında yaptık. Bulabildi-

ğimiz ölçüde yerli malzemeler kul-
lanmaya çalıştık. Fiber karbon mal-
zemelerini, diğer ekipman ve bazı
elektronik malzemeleri Türkiye’den
tedarik ettik. Tedarik edemediğimiz
malzemelerimizi yurt dışından ge-
tirttik. 3 ay içinde de montajını
tamamlayıp test uçuşlarını yaptık.”
Bozdemir, ziraat fakülteleri, tarım

liseleri gibi yerlerde bu ürünün
kullanılmasını hedeflediklerini dile
getirdi.

“BU TİCARİ BİR ÜRÜN”
Bunun ticari bir ürün olduğunu

anlatan Bozdemir, “Bunu kullan-
mak isteyen çiftçilerimize de oku-
lumuz bünyesinde yapıp hem de

eğitimlerini verebiliyoruz. Tabii ki
bunu geliştiriyoruz. Olabildiğince
ürünlerimizin komponentlerini de
yerlileştirmeye çalışıyoruz. Hede-
fimiz daha büyüklerini, daha per-
formansı yüksek ilaçlama dronla-
rını üretmek.” dedi. Öğrencilerin
de çalışmalarda etkin rol aldığını
dile getiren Bozdemir, ayrıca in-

sansız hava aracı sektörüne insan
gücü yetiştirmeyi hedeflediklerini
ifade etti.

ÖĞRENCİLER PROJEDE 
YER ALMAKTAN 
MUTLULUK DUYUYOR
12’nci sınıf öğrencisi Alaattin

Kahraman ise üretimde yer aldığı
için çok mutlu olduğunu ve kendini
geliştirdiğini belirtti. Liseyi bitir-
dikten sonra amacının üniversitede
mekatronik mühendisliği okumak
olduğunu belirten Kahraman, dron-
la ilgili başka çalışmalara da katılmak
istediğini kaydetti. Aynı sınıftan
Uğurcan Samet Kılıçarslan, tasa-
rımdan üretime kadar dron proje-
sinin tüm aşamalarında bulundu-
ğunu ifade etti. Montaj aşamasında
birçok parçayı kendilerinin üret-
tiklerini söyleyen Kılıçarslan, “Benim
hedefim mekatronik mühendisliğini
bitirmek. Mekatronik mühendisi
olduktan sonra yine bu işlere yo-
ğunlaşmak istiyorum. Mümkünse
bu işlerle uğraşan bir firmaya girmek
veya firma kurmak istiyorum.” diye
konuştu. (AA)

Türkiye’de son yıllarda
meslek liselerine sağlanan
olanak ve verilen
önem,meyvelerini veriyor. 

Meslek liseleri adeta atağa geçerek üretim
merkezlerine dönüşürken, öğrenciler de
olanak bulduklarında neler
yapabileceklerini gözler önüne seriyor. 

Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesinin Ar-Ge merkezinde, özellikle
tarım okullarında eğitim ve ilaçlama
için kullanılmak üzere dron üretildi.

Bu çocuklar
bir harika!
Bu çocuklar
bir harika!

n Haberi 6’da

“Karşımıza yine
“yaptırmayız”

ittifakıyla 
çıktılar”

Erdoğan:

n Haberi 6’da

“Türkiye var 
oldukça, Batı Trakya

Türklerinin 
yanındayız”

Şentop:

Yıldırım Belediyesi, yatağa bağımlı ve yardıma ihtiyacı
olan ilçe sakinleri için ‘Hasta Nakil Ambulansı’ hizmetini
sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların
yanında olmaya devam ediyor. Yatağa bağımlı ve yürüyemeyecek
haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına, oradan da evlerine
nakledilmelerini sağlayan Hasta Nakil Ambulans Hizmeti,
2022 yılında 2 bin 589 kişiye hizmet verdi. 

MTV ve yapılandırma
için son tarih 31 Ocak!

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç
yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak Salı gün sonuna
kadar yapılması gerekiyor. AA muhabirinin derlediği bilgiye göre,
2023 yılına ait MTV’nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023’te
başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi
dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan
MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu
kapsamda ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek. 

n 5. sayfada
Yıldırım’da sağlık
hizmetleri tam gaz!

Kasket ustası mesleğini
öğretecek çırak bulamıyor

Mustafakemalpaşa’nın tek kasket üreticisi Hüseyin Doğualp,
53 yıldır ekmeğini bu işten kazanıyor. Mustafakemalpaşa Belediye
Başkanı Mehmet Kanar, ilçede mesleğin son temsilcisi Hüseyin
Doğualp’i iş yerinde ziyaret etti. Ziyarette konuşan Doğualp,
Bursa, Balıkesir, İstanbul ve sekiz köşeli Elazığ şapkası üreterek
geçimini sağladığını belirterek, hazır giyimin çoğalmasıyla şapkacılık
mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi. n 4. sayfada n 2. sayfada

Mudanya’da ölüm
taciri tutuklandı

e-Okul sisteminde kaydı bulunmayan yaklaşık 280 bin
öğrenciyi okulla yeniden buluşturmak için başlatılan
sistemde, ilkokul ve ortaokul kademesi için 15, lise
kademesi için de 18 yaşından küçüklerin adreslerine
ziyaretler yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB),
e-Okul sisteminde kaydı bulunmayan yaklaşık 280
bin öğrenci için başlattığı sistemde, ilkokul ve ortaokul
kademesi için 15, lise kademesi için de 18 yaşından
küçüklerin adreslerine ziyaretler yapılarak yeniden
okullu olmaları sağlanacak.   n 7. sayfada
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6 Ocak 15.15

6 Ocak 14.38
6 lı masa seçmeni ne şanslı ya

Sandığa gidiyorsun
Sen tek adaya oy veriyorsun…
seçilirse 5 cumhurbaşkanın daha olu-
yor…
Müthiş… gel de kıskanma

4 Ocak 16.41
Sayfamda çoğu memursen üyesi

memur kardeşlerimiz bugün yapılan %5
lik ilave zamla biraz olsun sakinleşmiş
görünüyorlar. 
Erdoğandan vazgeçme demeye dilim var-
mıyor ama küsme eşiklerini de bu sayede
öğrenmiş olduk. %5

4 Ocak 13.01
#FarukÇelik ’in acemi avukatları

#AyyıldızŞahan hukuk bürosunun aldıkları
tazminatı geri ödemek zorlarına gitmiş
olacak ki ..bu konuda yaptığım paylaşımı
savcılığa şikayet etmişler. 
Neymiş Faruk Çelik’in kirli serveti yaz-
mışız.
Çıktığı televizyon ekranlarında ‘1994 yı-
lında ticareti bıraktım’ diye beyanatı olan
eski bakanın şuan evli bekar tüm çocuk-
larının ortağı olduğu #Hakfa şirketinin
20 yıl içinde oluşan dudak uçuklatan mal
varlığını ve nasıl elde edildiğini sorgula-
dığımız yayınlara bu konuda açıklama
gönderdi de biz mi yayınlamadık. 
Neymiş siyasi nüfuzunu kullanarak ilk
derece mahkemesinde karar aldırdı de-
mişiz. 
Mahkeme süreci devam ederken #Bursa
Adliyesinde etkili ve yetkili kişilerle boy
boy fotoğraflar veren eski bakanın bu
konularda ne kadar mahir olduğunu her-
kes gibi elbette bizde biliyoruz…
Unutmadan Faruk Çelik Bursa adliyesi
ilişkisine dair önemli bir soru daha sor-
muştuk ve cevabını alamamıştık…#Mus-
tafaBozbey hakkında şaibeli beraat kararı
veren ve bu sebeple görevden alınan Ha-
kim #LeventDağdeviren’in bu kararı ver-
diği günlerde Ankara’da sizi neden ziyarete
geldi…birlikte neden poz verdiniz…
Eski bakana bir tavsiyemiz olacak acemi
avukatların elinde sürekli gündemde kal-
mak isteğinizi anlayışla karşılıyoruz ancak
Bursa’da dişimize göre daha nitelikli avu-
katlar var. 
Nasılsa cebimden para çıkmıyor diye ni-
telikli avukatlarla çalışmıyor oluşunuzun
gördüğünüz üzere bedeli ağır oluyor.

N e z i r  A s a r o ğ l u

3 Ocak 20.15
Ak Parti Genel Merkezi 

Bursa İl Başkanı Davut Gürkan’a millet-
vekilliği adaylığı için erken olduğunu se-
çimlerde teşkilatın başında olmasını is-
temiş.

3 Ocak 16.08
Emeklinin maaşını, 8/10 saat

ter akıtan insanın alacağı asgari ücretle
kıyaslamak haksızlık…fiili olarak ça-
lışan dünyanın her yerinde daha fazla
ücret alır.

3 Ocak 10.16
Ankara emniyeti tarih yazıyor…

Cinayet en ince ayrıntısına kadar ay-
dınlatıldı…savcılarında üzerine düşeni
yapacağından hiç kuşkumuz yok.

2 Ocak 16.43
Bursa’da sağlık kabinlerine ruhsatları

kim veriyor denetimlerini kim yapıyor..bu
kabinlerde botoks işlemleri yapıldığı söy-
leniyor…

1 Ocak 19.34
3 Ocak 16.42
Memursen toplu sözleşmede neye

imza attıysa onu almadı mı?

Bursa’nın turizmden aldığı payı ar-
tırmak amacıyla kentin tarihi, kültürel
ve turistik değerlerini uluslararası are-
nada tanıtma hamlesi başlatan Bü-
yükşehir Belediyesi’nin ‘özellikle kongre
turizmindeki’ en önemli kozu Merinos
AKKM. Büyükşehir Belediyesi iştirak-
lerinden BURFAŞ tarafından işletilen
Merinos AKKM, hizmete açıldığı 6
Haziran 2010’dan bu yana 9 bin 358
etkinlikte toplam 6 milyon 709 bin
352 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Tüm
dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de
de 2020 yılı mart ayı başında etkilerini
göstermeye başlayan pandemi tedbir-
lerinden Merinos AKMM de çok fazla
etkilendi. Birçok etkinliğin iptal edil-
mesi ile nisan, mayıs ve haziran ayla-
rında tamamen kapalı olması nedeniyle
açıldığı günden bu yana en kötü yılını
geçiren Merinos AKKM, 2020’yi 314
etkinlik ve 169 bin 885 ziyaretçi ha-
reketiyle kapatmıştı. 2021’i daha ve-
rimli geçirmek amacıyla pandemiye
karşı her türlü tedbiri alan Merinos
AKKM, 2021’in 240 günü kullanıldı
ve yılı 497 etkinlik ve 369 bin 925 zi-
yaretçiyle bitirdi.

2022’DE İKİYE KATLANDI
Merinos AKMM, pandeminin et-

kisinde geçen 2020 ve 2021’in tüm
kötü izlerini 2022’de sildi ve birbirinden
farklı etkinliklerle yılı dolu dolu geçirdi.
Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Kültür
Başkenti seçilmesi nedeniyle düzen-
lenen pek çok uluslararası etkinliğe
ev sahip-
liği yapan
Merinos
AKKM’de geç-
tiğimiz yıl 17 uluslar-
arası, 16 ulusal etkinlik,
37 sanatsal etkinlik ve 16 fuar
düzenlendi. Yılın 327 günü kul-
lanılan Merinos AKKM’de 1056
etkinlik yapıldı ve kişi hareketi
de 742 bin 965 ile bir önceki
yılın iki katına çıktı. 2022’de
11 bin 970 kişi ile Ağustos en
sakin ay olurken, Kasım ise
113 etkinliğe katılan toplam
160 bin 950 kişiyle en yoğun
ay oldu.

KENTE DEĞER KATIYOR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi açısından pandeminin tüm
kötü izlerinin 2022’de ortadan kalk-
tığını söyledi. Merinos AKKM’nin kent

merkezinde,
erişimin kolay
olduğu bir lo-
kasyonda bu-

lunmasının büyük bir
avantaj olduğunu dile

getiren Başkan Aktaş,
“Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti olmamız hasebiyle,

uluslararası katılımlı pek çok
etkinliğimizi kongre merke-
zimizde gerçekleştirdik. Kon-
ser, sergi, konferans, panel,

tiyatro gibi pek çok et-
kinlik ve fuarlarla Bur-
salıları bu yıl buluştur-

maya devam edeceğiz”
dedi. 

(İHA)

Merinos AKKM 
doluluğu ikiye katladı
Merinos AKKM 
doluluğu ikiye katladı
Merinos AKKM 
doluluğu ikiye katladı

Bursa’da farklı etkinlik ve
fuar organizasyonlarının
yanında kültürel, sosyal ve
sanatsal buluşmaların
merkezi olan Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi,
pandeminin olumsuz
etkilerinden 2022 yılında
tamamen kurtuldu. 2021’de
240 olan kullanılan gün sayısı
327’ye, 370 bin olan ziyaretçi
sayısı da 742 bine çıktı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı
Mehmet Kanar, ilçede mesleğin son
temsilcisi Hüseyin Doğualp’i iş yerinde
ziyaret etti. Ziyarette konuşan Doğualp,
Bursa, Balıkesir, İstanbul ve sekiz köşeli

Elazığ şapkası üreterek geçimini sağla-
dığını belirterek, hazır giyimin çoğal-
masıyla şapkacılık mesleğinin yok olmaya
yüz tuttuğunu söyledi. Mesleğe 1960’lı
yıllarda çırak olarak başladığını, askerlik
dönüşünde ise kendi iş yerini açtığını
anlatan Doğualp, şöyle dedi: “O zamanlar
günlük 5-10 şapka dikerdim. Şimdi şap-
kaya rağbet olmadığı gibi bu işi devam
ettirecek çırak da yok. Şu anda sipariş
üzerine şapka dikiyorum. Biz bu işin

son temsilcisiyiz. 100 bin nüfuslu ilçede
tek şapka üreticisi ben kaldım. Eski bir
kültürü yaşatmaya çalışıyorum. Yaptığım
şapkaların hepsi el emeği. 4 farklı model
şapka üretiyorum. Bizim yöremizde en
çok tercih edilen Bursa şapkasıdır. İyi
bir Bursa şapkası 100 lira.” Mustafake-
malpaşa Belediye Başkanı Mehmet Ka-
nar da ziyarette kasketin üretim aşa-
malarını gördüğünü dile getirdi. Hüseyin
Doğualp’in mesleğin ilçedeki son tem-
silcisi olduğunu aktaran Kanar, “Gönül
isterdi ki bu meslek devam etsin. Artık
her şey endüstriyel, fabrikaya döndü.
El emeği göz nuru burada hem şapka
üretiyor hem de sipariş üzerine yelek
üretiyor. Kendisini tanıdığıma çok mem-
nun oldum, bir ustayla bir zanaatkarla
birlikte olmaktan son derece mutlu ol-
duk. İnşallah bu meslekler son bulmaz,
tarih boyunca devam eder. Ne yazık ki
çırak yanında olmadan çalışıyor.” diye
konuştu. (AA)

Her sene yeni yıl gecelerinde lapa lapa
yağan kar görüntüsüyle hafızalara kazınan
Bursa Uludağ’da bu yıl da beklenen
kar yağışı halen başlamadı.
Bursa’nın su deposu ko-
numundaki Uludağ’da
ocak ayı ortası olma-
sına rağmen halen
yağmayan kar kuraklık
konusunda endişeye se-
bep olurken, Bursalı dağcı
İsmet Şentürk de çok az kar
bulunan Uludağ’ın zirvesini ve kar olma-
masına rağmen buz tutan gölleri görüntüledi.
Usta dağcı kar olmayışı sebebiyle kuraklığa
ve susuzluğa dikkat çekerken, vatandaşları
kıt su kaynaklarını idareli kullanmaları hu-
susunda uyardı.

BUZ TUTAN GÖLLERİN 
ÜZERİNDE YÜRÜDÜ
Uludağ’ın zirvesinde çok az miktarda

kar olmasına rağmen soğuk hava sebebiyle

göllerin tamamının buz tuttuğunu belirten
Şentürk, buz tutan Kara Göl ve Buzlu Göl
üzerinde yürüyüp gölün yüzeyindeki karı
kazıyıp donan metrelerce kalınlıktaki buz
kütlesini görüntüledi. Kara Göl ve Buzlu
Gölün yağışların olmaması sebebiyle daha
önce hiç olmadığı kadar çekildiğini ve su
miktarının azaldığını belirten dağcı Şentürk,
mevsim normalleri üzerinde seyreden sı-
caklıklar sebebiyle yaban hayattaki ayılarında
Uludağ’da kış uykusuna yatamadıklarını

belirtti. Oteller Bölgesinden, Göller
Bölgesine kadar uzanan tır-

manma yürüyüşü sırasında
pek çok ayı ayak izine denk
geldiğini anlatan Şentürk,
“Yavrulama dönemine gir-

miş olan hamile boz ayılar,
inlere girip yavrulamak için

kış uykusuna yatıyorlar. Burada
yavrularını belirli ölçülerde büyümeleri

için zaman geçiriyorlar. Uludağ’daki ayıların
genel olarak kış aylarında da aktif olduklarını
söyleyebiliriz, çünkü karda hep izlerini gö-
rüyoruz. Bazen karşımıza çıkıyorlar, dola-
yısıyla bizim bildiğimiz o genel anlamdaki
kış uykusuna yatmak bizim coğrafyamızda
tam olarak yaşandığı söylenemez” diye ko-
nuştu. Öte yandan Uludağ’da 11 Ocak’tan
itibaren yoğun kar yağışının beklendiği be-
lirtildi. (İHA)

Uludağ’da halen beklenen kar
yağışı gerçekleşmezken, zirvedeki
göller buz tuttu. Buz tutan göllerin
üzerinde gezen Bursalı dağcı İsmet
Şentürk; buz tutan göllerin kar ve
sis bulutları altındaki masalsı
anlarını görüntüledi.

Mustafakemalpaşa’nın tek
kasket üreticisi Hüseyin
Doğualp, 53 yıldır ekmeğini
bu işten kazanıyor.

Hayatlarında ilk kez çömlek yapan özel
öğrenciler ve aileleri mutlu bir gün geçirdiler.
Yenişehir’deki bir rehabilitasyon okulunda
eğitim gören 200 öğrenci düzenlenen et-
kinlikte çömlekten değişik eşyalar yaparak
mutlu oldular. Eğitim kurumu icra kurulu
üyesi Çiğdem Yıldız, “ Biz her ay düzenli
olarak öğrencilerimize etkinlik yapıyoruz.
Çömlek etkinliğinin öğrencilerimizin gelişimi
için etkili olacağını düşündük. Okulumuzdaki
özel öğrencilerimiz bundan çok keyif aldılar.
Bu etkinlikler çocuklarımızın okula gelme

heveslerini arttırıyor. Hem öğrencilerimiz
hem de velilerimiz için güzel bir gün oldu.
Onları mutlu görmek bizleri daha da çok
motive ediyor. Bundan sonra düzenli olarak
bu tip organizasyonlarımız devam edecek”
diye konuştu. Okulda eğitim gören ve
çömlek tezgahında ilk kez vazo yapan 7 ya-
şındaki öğrenci İbrahim Kağan Avcı, daha
hiç vazo yapmadığını çok mutlu olduğunu
ve bu işten keyif aldığını söyledi. Düzenlenen
çömlek yapımı etkinliğine 200 özel öğrenci
ve yakınlarının katıldığı açıklandı. (İHA)

Özel öğrenciler çömlek yaptı

Kasket ustası mesleğini öğretecek çırak bulamıyor
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Orhangazi’deki kaza dün sabah
08.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-
İzmir otoyolu, Karsak kavşağı yakın-
larında meydana geldi. Alınan bilgiye
göre; İstanbul’dan Bursa istikametine
giden B.K. (23) idaresindeki 16 NPA

32 plakalo otomobil Karsak kavşağı
yakınlarında sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan
çıktı. Yol kenarında bariyerleri aşan
otomobil takla atarak şarampole uçtu.
Kazada otomobilde bulunan sürücü
B.K. ile birlikte A.S. (20), S.S.B.(20) ve
B.U.(19) yaralandı. Yaralılar olay yerine
çağrılan ambulanslarla Orhangazi Dev-
let Hstanesine kaldırıldı. Yaralıların
hayati tehlikeleri bulunmadığı belir-
lenirken, şarampole uçan otomobil
vinç yardımı ile bulunduğu yerden kal-
dırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili
soruşturma başlattı.

(İHA)

Otomobil bariyerleri aşıp
şarampole uçtu: 4 yaralı

Orhangazi yakınları İstanbul
İzmir otobanı üzerinde bir
otomobil kontrolden çıkıp
bariyerleri aşarak şarampole
uçtu. Takla atan otomobilde
bulunan 4 kişi şans eseri kazayı
hafif yaralı olarak atlattı.

38
OCAK
2023
PAZAR

Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

13/1

12/3

5/-3

13/4
12/5

12/5

11/-1

15/4

11/1

12/4

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

06:49
08:19
13:15
15:40
18:01
19:26

BURSA
PAZAR

13/1

SALI

16/1

PAZARTESİ

15/0

12/6 İMSAKİYE

Mudanya’daki olay Şükrüçavuş Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, evinde uyuşturucu bulun-
durduğu öne sürülen Ş.K. isimli şüp-
helinin evine savcılıktan alınan izinle
birlikte operasyon yapıldı. Operasyon
sonrası Ş.K. gözaltına alınırken evde
yapılan aramada, 570 gram metamfe-
tamin 4,06 gram esrar, 1 adet hassas
terazi, 1 adet pompalı tüfek ve uyuş-
turucudan elde edildiği değerlendirilen
4 bin 820 lira nakit para ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerin tamamlanan

Ş.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi. Mudanya Emniyeti Narkotik
Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekip-
leri, uyuşturucu veya uyarıcı madde
ticaretini ve kullanımını önlemeye yö-
nelik çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

Mudanya’da
ölüm taciri
tutuklandı

Mudanya’da bir eve yapılan uyuşturucu operasyonunda
570 gram metamfetamin, 4.06 gram esrar ele

geçirilirken. gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İnegöl Cuma Mahallesi İshakpaşa
Sokaktaki tarihi dükkanları arasındaki
nikah organizasyonları işyerinde saat
12.30 sıralarında henüz belirlenemeyen
bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa

sürede büyüdü. Alevleri gören vatan-
daşlar durumu İnegöl İtfaiyesine haber
verdiler. Yangın yerine çok sayıda
itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplere alevlere
müdahale ederken, yangını diğer iş-
yerine sıçramasını önlemek için yoğun
çaba sarf ettiler. Yangını gören vatan-
daşlar, meraklı gözlerle söndürme ça-
lışmalarını izlediler. Ekipler söndürme
çalışmalarını sürdürüyor. (İHA)

İnegöl tarihi çarşıda yangın!

İnegöl’e bağlı Cuma Mahallesi
tarihi İshakpaşa Camii yanındaki
dükkanlardan birinde yangın çıktı.

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı
hastanede bir kadınla evlilik dışı ilişki
yaşadığı iddia edilen gencin uygunsuz
görüntüleri odadaki gizli kameraya
takıldı. Yıllar süren davada son noktayı
koyan Yargıtay, gizli kamera takarak
temizlikçinin kişilik haklarına saldırıda
bulunduğu öne sürülen hastane yö-
neticilerini manevi tazminata mahkum
etti. Tam on sene boyunca temizlik
görevlisi olarak çalıştığı hastaneden,
‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymadığı’
gerekçesiyle kovulan genç adam mah-
kemenin yolunu tuttu. Davacı işçi, iş
sözleşmesinin haksız yere feshedildi-
ğini, fesih sebebi olarak gösterilen
gizli kamera görüntülerinde ahlaka
aykırı bir durum olmadığının mah-
kemece belirlendiğini öne sürdü. Özel
hayatın gizliliğini ihlal ve şantaj ne-
deniyle uğradığı manevi zarar sebebiyle
ve çektiği acı, elem ve ızdırabı bir
nebze olsun azaltmak amacıyla 100
bin TL manevi tazminatın davalılardan
yasal faizi ile birlikte müştereken ve
müteselsilen tahsiline karar verilmesini
talep etti. Davalılar, iddiaları reddetti.
Mahkeme; hastanede yetkili pozisyo-
nunda çalışan davalıların, davacının
da ara sıra kullandığı ve P.M. ve Y.G.’nin
çalışma odası ve morg odasına görecek
şekilde hukuka aykırı şekilde gizli ka-
mera koyduklarına dikkat çekti. Ka-
rarda; kamera görüntülerinde davacı
ile P.M’nin uygunsuz hallerinin gö-
rüntülendiğini belirterek davacıya
istifa etmesi konusunda baskı uygu-
landığı, davacı ile P.M.’nın uygunsuz
ilişki yaşadığına dair hastanede dedi-
kodular yapıldığı hatırlatıldı. Davacının
bu olaylar nedeniyle psikolojik tedavi
gördüğü vurgulandı. Davalıların hu-
kuka aykırı eylemleri nedeniyle da-

vacının kişilik haklarının zedelendiği,
ruh sağlığının olumsuz etkilendiği ge-
rekçesiyle davanın kısmen kabulü ile
10 bin TL manevi tazminatın olay ta-
rihinden itibaren işleyecek yasal faizi
ile birlikte davalılardan müştereken
ve müteselsilen alınarak davacıya ve-
rilmesine hükmetti. Kararı davalılar,
istinaf etti. Bölge Adliye mahkemesi
itirazları reddetti. Davalılar kararı
temyiz edince devreye giren yargıtay
9. Hukuk Dairesi, manevi tazminatı
az buldu. Kararda şöyle denildi: “Man-
evi tazminat davalarında, gelişmiş ül-
kelerde artık eski kalıplardan çıkılarak
caydırıcılık unsuruna da ağırlık veril-
mektedir. Gelişen hukukta bu yakla-
şım, kişilerin bedenine ve ruhuna
karşı yöneltilen haksız eylemlerde
veya taksirli davranışlarda tatmin duy-
gusu yanında caydırıcılık uyandıran
oranlarda manevi tazminat takdir
edilmesi gereğini ortaya koymakta;
kişi haklarının her şeyin önünde gel-
diğini önemle vurgulamaktadır. Somut
olayda; davalıların özel hayatın gizli-
liğini ihlal suçu işlediği ceza mahkemesi
kararı ile sabit olup, bu eylemleri ne-
deniyle de davacının iş, aile ve sosyal
yaşamında ağır bir şekilde olumsuz-
luklara yol açtıkları ve tüm bu ne-
denlerle davacının psikolojik tedavi
gördüğü de dosya içeriğine göre is-
patlanmıştır. Bu durumda, ihlal edilen
hakkın niteliği, olayın oluş ve gelişim
şekli göz önüne alındığında, hükme-
dilen tazminat miktarı az olmakla
birlikte, bu miktar gelişen hukukta
aranan caydırıcılık unsurunu da taşı-
maktan yoksundur. Tüm bu neden-
lerle; daha yüksek manevi tazminat
takdir edilmek üzere kararın bozulması
gerekmiştir.” (İHA)

Gizli kamera
takanlar

şimdi 
yandı

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Em-
niyet Müdürlüğü iş birliğinde
İNESMEK kurslarında eğitim alan
bayan kursiyerlere yönelik Emniyet
Genel Müdürlüğü’nün “En İyi Nar-
kotik Polisi Anne” projesinin ta-
nıtıldığı seminer düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığı bünyesinde yürütülen
“Narkolog” projesi çerçevesinde,
2019 yılında hayatının herhangi
bir döneminde madde kullandığını
beyan eden 15 bin 328 kişiyle ya-
pılan anket çalışmasında, örnek-
lemin yüzde 89,6’sının, 2020 yı-
lında ise 23.526 kişiden yüzde
91,1’inin annesinin ev hanımı ol-
duğu görüldü. 2019 yılında kendi
evinde uyuşturucu kullanan kişi-
lerin yüzde 85,6’sı, 2020 yılında
ise yüzde 83,6’sı aileleriyle birlikte
yaşadığı açıklandı. Ayrıca kadınlar
arasında uyuşturucu kullanım yay-
gınlığı erkekler ile karşılaştırıldı-
ğında çok daha düşük oranlara
ulaşıldı. Mevcut bulgular ve an-
nelerin feraseti ile evlatlarına olan
sonsuz sevgisi madde kullanımı
ile mücadelede annelere yönelik
farkındalık ve bilinçlendirme faa-
liyetlerine ağırlık verilmesini ve
özel bir önem atfedilmesi vurgu-
lanırken, İçişleri Bakanlığı tara-
fından 2020 yılı ekim ayında “En
İyi Narkotik Polisi Anne” projesi
başlatıldı. Anneler ve anne adayı
yetişkinleri kapsayan proje çerçe-
vesinde, söz konusu hedef kitleye
uyuşturucu madde kullanımı ve
bağımlılığının önlenmesine yönelik
bilinçlendirme ve farkındalık eği-
timleri verilmeye başladı. İnegöl’de
de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve
İnegöl Belediyesi iş birliğinde bu
anlamda bir adım atılarak, İnegöl
Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi
Kurslarında (İNESMEK) eğitim
gören kadınlara “En İyi Narkotik
Polisi Anne” projesi tanıtıldı.

150 İNESMEK KURSİYERİNE 
EĞİTİM VERİLDİ
İNESMEK sabah kursiyerlerine

yönelik düzenlenen eğitime 150
kişi katıldı. Bugün 11.00’da Beşinci
Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok
amaçlı salonunda yapılan eğitimde,
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince “En İyi Narkotik Polisi
Anne” projesi doğrultusunda ön-
lenmesine yönelik bilinçlendirme
ve farkındalık eğitimi verildi. (İHA)

“En İyi Narkotik 
Polisi Anne” projesi
İNESMEK kursiyeri
annelere anlatıldı

Bursa’da motosikletli çamaşır
hırsızları güvenlik kamerasına
yakalandı. Osmangazi’deki olay
Panayır Mahallesi’nde meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, mo-
tosikletle gezen 2 şüpheli şahıs
kuruması için cama asılan montu
gözüne kestirdi. Bir süre gözet-
leme yapan şüpheliler fırsatını
bulduğu an camda asılı olan mon-
tu çalarak kayıplara karıştı. O
anlar evin güvenlik kamerasına
yansıdı. (İHA)

Motosikletli
çamaşır hırsızları
kamerada
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Nilüfer Belediyesi ve Yeni Kuşak
Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi
eğitime katkı koyacak bir panel düzen-
ledi. Konak Kültürevi’nde düzenlenen
“Cumhuriyetten Günümüze Köy Ens-
titüsü Modeli ve Eğitimde Çözüm Ara-
yışı” başlıklı panel başta eğitim gönüllüleri
olmak üzere çok sayıda kişinin katılımıyla
gerçekleşti. Köy Enstitüleri’nde eğitim
almış mezunların çok sayıda çocuklarının
da katıldığı panelin açılışını Yeni Kuşak
Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şube
Başkanı Jülide Akköprü yaptı. Dernek
çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgiler
veren Akköprü, Köy Enstitüleri eğitim
modelinin gerekliliğini ve eğitimin bu-
günkü geldiği noktaya değindi. Günümüz
Türkiye’sindeki eğitim modelinin gelecek
nesillere sağlıksız etki yaptığını belirten
Akköprü, düzenlenen etkinliğin akıl-
lardaki sorulara ışık tutacağını söyledi.
Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı
Zafer Yıldız da yaptığı konuşmada Köy

Enstitüleri’nin önemi ve duyulan özleme
dikkat çekti. Köy Enstitüleri’nin kapa-
tılmasının birçok kesimin içinde yara
açtığını ifade eden Zafer Yıldız, “ Bugün
eğitim sistemimize ve eğitimcilerimizin
içinde bulunduğu duruma her bakışı-
mızda o yara kanamaktadır. Köy Ensti-
tüleri’nin temel amacı sorgulama kül-
türüne sahip, aklını kullanabilen, yaşa-
mın her alanında üretken, laik ve de-
mokrat yurttaşlar yetiştirmekti. Mesele
sadece okuma-yazma öğretmek değildi.
İnsanlara yaşadıkları bölgenin özellik-
lerine göre kullanabilecekleri çeşitli za-
naatkarlık eğitimleri verildi. Bilim, sanat
ve spor eğitimleri verildi. O dönemin
köy çocukları bir inşaat ustası gibi sıva
yapmayı da öğrendiler, enstrüman çal-
mayı da, tiyatro yapmayı da öğrendiler.
Yani yaşadıkları bölgede kalkınmak için
ne gerekiyorsa o eğitimleri aldılar. Köy
Enstitüleri’nin kuruluşunun üzerinden
83 yıl geçti ama bugün hala ihtiyacımız
olan eğitim sistemi tam olarak budur”
dedi. Anadolu aydınlanmasına katkı
sağlayan eğitim sisteminin dönemin
egemenlerini rahatsız ettiğini ifade eden
Zafer Yıldız, “Köy Enstitüleri’nin kapa-
tılması Cumhuriyet tarihinin en büyük
hatası oldu. Bugün her şeyden önce
yeni bir eğitim seferberliğine ihtiyacımız
var. Dilerim Türkiye’nin eğitim sistemine
şekil verenler bir gün yeniden Köy Ens-

titüleri modelini örnek alırlar. Bu tür
etkinlikler de eğitimde çözüm arayışla-
rına ışık tutacaktır” diye konuştu. Açılış
konuşmalarının ardından şef Dilek Se-
vüktekin Görgülü yönetiminde dinleti
sunan YKKED Bursa Şubesi Mandolin
Topluluğu katılanlara keyifli anlar yaşattı.
Etkinlikte Prof. Dr. Oğuz Makal’ın Bin-
nur Yeşilyaprak’ın “Arifiye Köy Enstitülü
Annemle Damla Söyleşiler” kitabından
hazırladığı “Kadriye Öğretmen” adlı bel-
gesel filmi, ilk kez izleyiciyle buluştu.
Gösterimin ardından Prof. Dr. Kemal
Kocabaş moderatörlüğünde düzenlenen
“Cumhuriyet Eğitim Devriminden Gü-
nümüze Eğitim ve Öğretmen” konulu
panelde Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak,
Prof. Dr. Ethem Duygulu ve Prof. Dr.
Oğuz Makal konuşmacı olarak yer aldı.
Kadriye Öğretmen adlı belgesel filmini
hazırlayan Oğuz Makal, proje hakkında
düşüncelerini paylaştı. Köy Enstitüleri’ne
vefa borcunu ödemek adına duygularını
ifade ettiğini belirten Makal, o dönemki
eğitim modelinin değişim, gelişim projesi
olduğunu vurguladı. Kadriye Öğretmen
filmine ilham veren ‘Arifiye Köy Enstitülü
Annemle Damla Söyleşiler’ isimli kitabın
yazarı Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak da
çalışmaları hakkında bilgiler paylaşarak
eğitim sistemindeki çöküşe dikkat çekti.
Panelde söz alan Prof. Dr. Ethem Duy-
gulu da insan fıtratının her zaman aynı
olduğunu belirterek zaman ve şartların
tercihleri değiştirmeye zorladığına de-
ğindi. Duygulu son 20 yılda uygulanan
modelin gelecek nesillere etkisinin ileri
de daha iyi anlaşılacağını da sözlerine
ekledi. Panelin sonunda Yazar Prof Dr.
Oğuz Makal, “Gönen Köy Enstitüsü gü-
neşinde annem ve enstitü tarım çalış-
malarından annemin mutfağına” adlı
kitabını imzaladı.

(İHA)

Nilüfer Belediyesi’nin
katkılarıyla Yeni Kuşak Köy
Enstitülüler Derneği Bursa
Şubesi tarafından düzenlenen
panelde, “Cumhuriyetten
Günümüze Köy Enstitüsü
Modeli ve Eğitimde Çözüm
Arayışı” konu edildi. AK Parti Bursa Gençlik Kolları Teşkilatı,

örnek çalışmalarına devam ediyor. AK Genç-
ler, Türk Kızılay Bursa Kan Merkezi, Bölge
Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret
ederek bağışta bulundu.

AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları men-
supları, Türk Kızılay Bursa Kan Merkezi,
Bölge Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’ni
ziyaret ederek “Türkök Kök Hücre” bağışında
bulundu. Teşkilat mensupları ile birlikte ba-
ğışta bulunan AK Parti Bursa Gençlik Kolları
Başkanı Ömer Faruk Temiztürk, Lenfoma
ve lösemi gibi birçok hastalığın iyileşmesinde
hayati öneme sahip olan kök hücre bağışının
önemine dikkat çekti. Bir gün herkesin ya
da sevdiklerinin kök hücre ve kan ihtiyacı
duyabileceğini belirten Temiztürk, “Kök
hücre ve kan sürekli ihtiyaçlar ve bağışçılar
sayesinde tüm dünyada ve ülkemizde onlarca
hayat kurtarılabiliyor. Bizler de bu bilinç ve
sorumlulukla AK Parti Bursa Gençlik Kolları
olarak kök hücre ve kan bağışında bulunduk
ve bağışlarımızı sürdüreceğiz. Zamanlarını
ayırarak, bağışta bulunan, hayatlar kurtaran
tüm bağışçılarımıza ve bu hayra vesile olan
Türk Kızılay yetkilileri ve çalışanlarına te-
şekkür ediyoruz” dedi. (İHA)

AK gençlerden
kök hücre bağışı

İnegöl Belediyesi, 2023 yılının ilk
meclis toplantısını yeni binada ger-
çekleştirdi. Belediye Başkanı Alper Ta-
ban, “Bizler için önemli olan bu mübarek
Cuma gününde, yılın da ilk meclisini
burada dualarla başlatarak bir başlangıç
yapalım istedik” dedi.

İnegöl Belediyesi’nde bir devir sona
erdi. İlk defa 1998 yılında mayıs ayı
meclis toplantısının yapıldığı Ek Hizmet
Binasında bulunan Belediye Meclis Sa-
lonu, bugün 2023 yılının ilk meclis
toplantısının yeni binada yapılmasıyla
emekliye ayrıldı. 25 yıldır kullanılan
meclis salonunda meclis son kez 2022
yılı aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.
2023 yılında tamamlanması hedeflenen
Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi
içerisinde yer alan yeni meclis binası,
bugün yapılan 2023 yılı ocak ayı meclis
toplantısıyla ilk kez meclise kapılarını
açmış oldu. Bu sabah 10.00’da yeni bi-
nada ilk meclis toplantısı öncesi kurban
kesimi gerçekleştirildi.

2023’ÜN İLK MECLİSİ 
YENİ BİNADA TOPLANDI
Belediye Meclisi, yeni binasında ilk

kez toplandı. 2023 yılı ocak ayı meclis
toplantısında 9 gündem maddesi gö-
rüşülerek karara bağlandı. Meclis açı-
lışında konuşan Başkan Alper Taban,
“Bugün yılın ilk meclis toplantısını ger-
çekleştiriyoruz. Daha önce de ifade et-
tiğimiz gibi 2023 yılının ilk meclisini
yeni Meclis Salonumuzda yapıyoruz.
Aslında yeni yıl itibariyle inşaatın bü-
tününde tamamına erdirmeyle ilgili
bir çabamız vardı ancak şu ana kadar
bu kadarıyla yetiştirebildi arkadaşları-
mız. Şu anda salonda da açıkçası bir-
takım eksikler var. Bu bina aynı za-
manda meclis binası olduğu gibi eğitim
ve toplantıların da yapılacağı üst kat
ve diğer müştemilatlarıyla beraber kul-
lanılacak bir bina. Dolayısıyla yapım
ve inşaat faaliyetleri devam ediyor ama
dün gece arkadaşlarımız sabaha kadar
çalışarak bu aşamaya ulaştırabilirler.
Ben kıymetli çalışma arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum” dedi.

“YILIN İLK MECLİSİYLE CUMA 
GÜNÜ BAŞLAMAK İSTEDİK”
“Ayağa kaldırmak çok kolay olmuyor.

Ancak bittiğinde gerçekten güzel bir
eser olacak” sözleriyle konuşmasını sür-
düren Başkan Taban, şöyle devam etti,
“Bu bölge Yaşam Alanı ve Kent Meydanı
dediğimiz güzel bir merkez olacak. Karşı
tarafta da Merkez Park projesiyle bü-
tünleştiğinde şehrimizin merkezi bir
cazibe merkezine dönüşmüş olacak.
Bizler için önemli olan bu mübarek
Cuma gününde, yılın da ilk meclisini
burada dualarla başlatarak bir başlangıç
yapalım istedik. Toplantımızın hayırlara
vesile olmasını temenni ediyorum.”

45 MECLİS ÜYESİ KAPASİTELİ
İhtiyaç halinde kapasitenin arttırı-

labileceklerini belirten Taban, “Salonumuz
45 meclis üyesi kapasiteli. Biz şu anda
ihtiyacımız kadarının masalarını kulla-
nıma aldık. Diğerleri müştemilatımızda
ve istediğimiz zaman ilave edebileceğiz.
Nüfus 500 bin üzerine çıktığında meclis
üyesi sayısı 45 oluyor. Bizim şu an nü-
fusumuz 300 bin bandında. Ancak ihtiyaç
halinde hemen masaları arttırabiliriz”
diye konuştu. (İHA)

İnegöl’de yılın
ilk meclisi yeni
binada yapıldı

ABD’nin Irak’ı işgali öncesinde, Türkiye
adına ABD ile görüşmeleri yürüten heyete
Ali Babacan başkanlık etmişti. Tam an-
laşma sağlandı sağlanacak, Türkiye’ye mil-
yar dolarlar yağacak dereken 1 Mart
2003’te ABD askerlerinin Türkiye toprak-
larından Irak’a gitmesini öngören tezkere
reddedilmişti. Tezkere öncesinde Ali Baba-
can’ın tutumunu, ABD Başkanı oğul Bush
“at pazarlığı” olarak nitelendirdiği zamanın
gazetelerinde haber olmuştu. Görüşmeler
at pazarlığı biçiminde cereyan edince Baba-
can’a da ister istemez “at cambazlığı” rolü
düşmüştü.

At cambazlığı, sirklerde, atlarla gösteri
için kullanıldığı gibi at ticareti yapan açık
göz kimseler için de kullanılmıştır. Baba-
can’ın hakkını teslim etmeli ki son birkaç
yıla kadar işin sirk tarafıyla ilgili olduğu bi-
linmezdi. Çünkü Tayyip Erdoğan’ın CB
adaylığı için “destekliyorum” imzasını at-
tıktan sonra, caddenin öbür tarafında ki bi-
nada Abdullah Gül’ün CB adaylığı için kulis
çalışmalarını şevkle ve heyecanla yürüttü-
ğünü çok az kimse görmüştü. Kısa sürede
ve kısa mesafede bu kadar kıvraklıkta
ancak sirklerdeki at cambazlarında görüle-
bilecek bir marifettir. Babacan’ın potansi-

yelinde daha ne marifetlerin odluğunu
zaman gösterecektir.

ABD’nin Irak’ı işgalinden geri kalanlara
bakılırsa Babacan’ın at cambazlığı, önce
Irak sonra Türkiye için felaket olmuştur.
Elbette Türkiye, Irak’ın işgalini engelleye-
mezdi. Ancak Irak ve Türkiye’nin yaşadığı
felaketi azaltabilirdi. İşgal öncesinde Mesut
Barzani ve müttefikleri ABD’ye ısrarla
“Türkiye’yi bırakın biz size yeteriz” telki-
ninde bulunmuşlardı. 1 Mart tezkeresi,
Barzani’ye istediği fırsatı vermişti. At cam-
bazlığı konusunda Barzani, Babacan’ı alt
etmişti. O günden başlayarak Irak Türk-
menleri yeni bir rehine dönemini yaşa-
maktadır. Bu konulardaki rolünü Babacan
açıklamak yerine, KEY ödemelerini kendi-
sinin yaptığı, CB Erdoğan’ın bu işlerden
habersiz olduğu gibi topu taca atan açıkla-
malarla çalım yapmaktadır.

1 Mart tezkeresi bütünüyle at cambazı
Babacan’ın marifeti değildir. Bedeni Erdo-
ğan’ın ama gönlü Erbakan’ın yanında olan
bir grup AK Partili milletvekilleri de bu tez-
kerenin sonucunda hisselerine düşen
utancı çocuklarına miras olarak hazırlamış-
tır.

Babacan’ın partisi, bazılarının iddia et-

tiği gibi Hürriyet ve İtilaf Fırkasının siyasi
karşılığı mıdır? Yoksa İngiliz Muhipleri Ce-
miyetinin karşılığı mıdır? Babacan’ın par-
tisi doğrudan İngiliz Muhipleri
Cemiyetinin karşılığı sayılırsa, CHP’ye
büyük haksızlık edilmiş olur. Büyük bir
yanlışlık olur. Geriye kalan Hürriyet ve İti-
laf Fırkasının uzantısı olma seçeneği hem
hakikatin karşılığı hem de ufuk açıcıdır.

Babacan, çıktığı tv programlarında
Hürriyet ve İtilaf Fırkasını mumla aratan
vaadlerini sıralayarak seçmen edinme ça-
basındadır. KHK’lı fetöcülere af çıkarmak,
Kürtçe eğitimi serbest bırakmak, içinde

Türk adının geçmediği bir anayasa hazırla-
mak gibi sınırları zorlayan görüşlerini sa-
vunmaktadır. Bu görüşlerini AK Parti’de
15 yıl bakan iken neden kimseye söyleme-
miştir? “Çözüm sürecinin” bitip çatışmala-
rın hızlandığı 2015’te bakan iken bu
soruna deva olacak görüşlerini belli ki sır
olarak bugünlere saklamış, bakanlığına
devam etmiştir. At cambazlığının bu ko-
nuda da etkili olduğu anlaşılmaktadır.

Aslında Babacan ve ekibini anlamak
için Hürriyet ve İtilaf Partisine kadar git-
mek zaman kaybı olabilir. 1991 seçimleri
öncesinde Doğu Perinçek’in partisi aynı
çizgidedir. Buna karşılık PKK seçmeni
Doğu Perinçek’e değil CHP’ye (o zaman ki
adıyla SHP’ye) oy vermiştir. Bir sonraki
genel seçimlerde kirli sermayenin had bil-
mez temsilcisi Cem Boyner benzeri vaad-
lerle seçime katılmış ancak PKK
seçmeninden hiçbir karşılık görmemiştir.
Bu sene yapılacak seçimlerde de AK Par-
ti’nin Kürt seçmeninden alacağı desteğin
zekatı kadarını Babacan’ın partisi muhte-
melen almayacaktır. Geçen yüzyıllık süre
içinde Kürtlerin makul istekleri için CB Er-
doğan’dan başka bir lider çıkmamıştır.
Yakın bir zamanda çıkma ihtimali de muh-

temel değildir.
Babacan’ın etrafında toplananlar bu

basit gerçeği görmezler mi? Görmeleri ge-
rekir ama görmüyorlar. Çünkü siyasi hırs
insanların duyularını iptal ediyor. Olanı
değil olmasını istediklerini görmeye başlı-
yorlar. İşin tuhafı bir süre sonra hayalleri-
nin gerçek olduğuna inanmaya başlıyorlar.

Elbette her siyasi hareketin bir
hayali/hedefi olmalıdır. Ancak o hayaller
gerçekleşebilir olduğu müddetçe bir sorun
yoktur. Gerçekleşemez hedefleri sabah
akşam tekrarlamak o hareketi gerçek dün-
yadan koparmaktadır. Babacan’ın Kürt
seçmeninden oy almak uğruna her türlü
sınırı zorlayan çıkışları da hayal dünya-
sında kalmaya mahkumdur.

Babacan’ın at cambazlığı yeteneği ken-
disi ve Abdullah Gül’ü ne kadar siyaset
gündeminde tutabilecektir? CB ve genel
seçimlerde istediklerini elde edemedikleri
takdirde muadilleri gibi siyasetin unutul-
muşları arasında kalacaklardır. Sayıları az
da olsa aklı başında bazı insanların at cam-
bazlarını ciddiye almalarını anlamak zor-
dur.

Selami

SAYGIN

At 
cambazlığı

Yıldırım Belediyesi, ihtiyaç sahibi
vatandaşların yanında olmaya de-
vam ediyor. Yatağa bağımlı ve yü-
rüyemeyecek haldeki hastaların
sağlık kuruluşlarına, oradan da ev-
lerine nakledilmelerini sağlayan
Hasta Nakil Ambulans Hizmeti,
2022 yılında 2 bin 589 kişiye hizmet
verdi. Geride bırakılan 3,5 yılda 9
bin 458 hastayı çeşitli sağlık kuru-
luşlarına götürüp getiren sağlık
ekipleri büyük özveriyle görev ya-
pıyor. Yıldırım Belediyesi Hasta
Nakil Hizmeti’nde 3 hasta nakil
ambulansı, 10 sağlık personeli ve
4 hekimle hizmet veriliyor. Bu hiz-
metten yararlanmak isteyen vatan-
daşlar, 444 16 02 telefon numara-
sından randevu alabiliyor. Kimsenin
kendisini yalnız hissetmediği bir
Yıldırım için çalışmalar yürüttük-
lerini belirten Yıldırım Belediye
Başkanı Oktay Yılmaz, “‘İnsanı ya-
şat ki devlet yaşasın’ diyen bir me-
deniyetin temsilcileri olarak, insanı

önceleyen çalışmalar gerçekleştiri-
yoruz. Hiç kimsenin kendisini yal-
nız ve çaresiz hissetmeyeceği bir
Yıldırım inşa ediyoruz. Sosyal be-
lediyecilik anlayışıyla, vatandaşla-
rımızın ihtiyaçlarına cevap veriyor,

her türlü sıkıntılarında yanlarında
olmaya gayret ediyoruz. Hasta nakil
hizmetimiz ile her yıl binlerce hem-
şehrimize ücretsiz hizmet veriyo-
ruz. Sağlık kuruluşlarına gitmekte
zorlanan vatandaşlarımızın trans-

ferlerini sağlıyoruz. Biz, büyük bir
aileyiz ve bu ailenin her bir ferdi
bizim çok önemli. Yıldırım’da, kim-
se kimsesiz değil” ifadelerini kul-
landı.

(Bülten)

Yıldırım’da sağlık
hizmetleri tam gaz!

Yıldırım Belediyesi,
yatağa bağımlı ve

yardıma ihtiyacı olan
ilçe sakinleri için

‘Hasta Nakil
Ambulansı’ hizmetini

sürdürüyor.

Nilüfer’de Köy Enstitüsü Modeli ele alındı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati’nin iş dünyasına “fiyat sabit-
leme ve indirim” çağrısının ardından
BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün
fiyatını sabitlediğini duyurdu.

BİM’in resmi internet sitesinde
yer alan açıklamada, BİM için müş-
terilerinin menfaatinin kısa vadeli
yüksek kardan daha önemli olduğu
belirtildi. BİM’in kurulduğu günden
bu yana temel prensibinin yüksek
kaliteli ürünleri her zaman uygun fi-
yata müşterilere sunmak olduğu ak-
tarılan açıklamada, “Üzerimize düşen
sorumluluk bilinciyle uyguladığımız
indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler
ve birçok üründe sabitlediğimiz fi-
yatlarla halkımızın her zaman ya-
nındayız.” ifadeleri kullanıldı. “Birlikten
Berekete #KazananTürkiye” başlıklı
açıklamada, 250’den fazla ürünün
son 3 aydır fiyatının değişmediği,
ocak ayı boyunca da 500 ürünün fi-
yatının sabitlendiği bildirildi. (AA)

TELKODER, 2022 yılında evlerinde
bir sabit telefon ile genişbant internet
aboneliği bulunan ve her bireyi cep te-
lefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir
ailenin aylık ortalama haberleşme gi-
derinin vergiler dâhil ortalama 442,19
TL olduğunu açıkladı.

AA muhabirinin Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayın-
ladığı veriler ile TELKODER’in yaptığı
genel sektör değerlendirmesinden edin-
diği verilere göre, evlerinde bir sabit
telefon ile genişbant internet aboneliği
bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı
sahibi olan 4 kişilik bir aile, aldığı ha-
berleşme hizmetleri için vergiler dâhil
ayda ortalama 442,19 TL harcadı. Bu
rakam yılda 5,306 TL’ye ulaşıyor. TEL-
KODER’in her yılın sonunda yaptığı
analiz kapsamında açıkladığı Elektronik
Haberleşmede Aile Giderleri Araştır-
ması’na göre sabit telefona vergiler
dâhil aylık ortalama 55,05 TL ödeniyor.
Aynı araştırmada, sabit internet bağ-
lantısının ise vergiler dâhil aylık ortalama
98,18 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. 3 GSM
işletmecisinin abonelerinin ortalama
aylık ödemelerinin ise vergiler dâhil
72,24 TL olduğu hesaplanıyor. Bu gi-
derlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin
yanı sıra, yüzde 10 Özel İletişim Vergisi
de devlete aktarılıyor. Evlerinde bir
sabit telefon ile sabit genişbant internet
aboneliği bulunan ve her bireyi cep te-
lefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir
aile, haberleşme gideri için devlete aylık
96,73 TL vergi ödüyor. Böylelikle devlete
ödenen vergi yılda 1.161 TL’yi bulu-
yor.

2023’DE HABERLEŞME GİDER-
LERİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

TELKODER’den yapılan açıklamada
2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda
yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve
internet erişiminde yüzde 5 olarak uy-
gulanan Özel İletişim Vergisi’nin (ÖİV),
2018 yılında tüm hizmetlerde yüzde
7,5, 2021 yılında da yüzde 10 olarak
değiştirildiğine değiniliyor. 2019 yılında
Adil Kullanım Kotası’nın (AKN) kaldı-
rılmasıyla internet fiyatlarına yapılan
zamlar dikkate alındığında gelecek yıl-
larda giderlerdeki internet payı ve ver-
gisinin artacağı öngörülüyor. Bu du-
rumun 2023 yılı haberleşme giderle-
rinde de artışlara neden olacağı vur-
gulanıyor. Açıklamada görüşlerine yer
verilen TELKODER Yönetim Kurulu
Başkanı Halil Nadir Teberci, “Türkiye’de
uzun yıllardır düzenli olarak hazırladı-
ğımız Aile Haberleşme Giderleri konulu
raporumuzda bu yıl iletişim harcama-
larında yaklaşık 1,100 liralık artış gö-
rüyoruz. Kur dalgalanmaları ve vergi-
lerin artırılması aile haberleşme gider-
lerine ilişkin faturaların yükselmesinde
etkin bir rol oynuyor. Bu noktada 2021
başında yüzde 10’a yükseltilen Özel
İletişim Vergisi’ne değinmemiz gere-
kiyor. Dünyanın hiçbir yerinde uygu-
lanmayan bu verginin kaldırılması ge-
rektiğini tekrar vurgulamak isteriz. Bu
artışlar vatandaşlarımızın ucuz haber-
leşme hizmeti alma haklarını maalesef
zorluyor. 2023 yılında serbestleşme ve
tam rekabetin sağlanmasıyla bu vergi
yüklerinin hafifletilmesi hususunda
devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine
inanıyoruz.” ifadelerini kullandı. (AA)

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2023
yılına ait MTV’nin birinci taksit ödeme dönemi
1 Ocak 2023’te başladı. MTV, taşıtların kayıt ve
tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl
ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygu-
lanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2
taksitte ödeniyor. Bu kapsamda ilk taksit ödeme
süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek. Söz konusu
vergi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil
uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei
AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı
bankaların banka kartı/kredi kartı, banka he-
sabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet
gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline
yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla
ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

GEÇERLİ MTV TARİFESİ
Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin

MTV tutarları, yüzde 122,9’luk yeniden değer-
leme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak he-
saplandı. Buna göre, 2023’te ödenecek en düşük
MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin
152 lira olacak. Örneğin, taşıt değeri 199 bin
700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil
edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3
yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek.

Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir
hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323
lira vergi uygulanacak. Söz konusu tutarların
yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri
bu ayın sonuna kadar yapılacak.

YAPILANDIRMADA TAKSİT 
ÖDEMELERİ VE KDV 
BEYANNAME VERME SÜRELERİ
Damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet

beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden
vergilerin ödenme sürelerinin son günü de 26
Ocak olarak belirlendi. Ekim-Kasım-Aralık
2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin
beyanı ve ödemesinin de ay sonuna kadar ya-
pılması gerekiyor. Bunun yanı sıra 7256 sayılı
yapılandırmada 13’üncü, 7326 sayılı yapılan-
dırmada da 9’uncu taksitler ay sonuna kadar
ödenecek. Bu yılın vergi takviminde, mükel-
leflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım
payı, Aralık 2022’ye ait turizm payı, haberleşme
vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin
verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2022 yılında
kullanılan defterlerin 2023 yılında da kulla-
nılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin
ara tasdik yapılması için de son tarih 31 Ocak
olarak belirlendi. (AA)

Sektörde 2022 yılındaki başarının
2023’te de artırılarak sürdürülmesi he-
deflenirken, sektörün Avrupa ülkeleri başta
olmak üzere ABD’den Rusya’ya kadar dün-
yanın dört bir tarafına ihracat yaptığı be-
lirtildi. UMSMİB yetkilisi, “Unutulmamalıdır
ki, biz aynı zamanda bir tarım ülkesiyiz.
İhraç ettiğimiz ürünü kendimiz üretiyoruz,
son derece modern işleme tesislerimizde
ürünlerimizi işliyor ve paketliyoruz. Ürün
kalitesi, üretim teknolojisi gibi birçok açıdan
dünya ile rekabette her zaman önümüzün
açık olduğunu düşünüyorum. Biz Uludağ
Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği

olarak 2023 yılı ihracat hedefimizi 320 mil-
yon dolar olarak belirledik. Bu hedefe ulaş-
mak için de gayret göstereceğiz. Ancak çok
yüksek olan girdi maliyetlerinde önemli öl-
çüde bir düşüş olmadığı ve döviz kurundaki
hareketsizliğin sürmesi halinde 2022’deki
performansımızı gösteremeyeceğimiz en-
dişesini taşıyorum. Türk meyve sebze ma-
mulleri sektörünün büyük ölçüde ihracata
dönük olması yanı sıra, katma değeri yüksek,
birim yatırım başına en fazla istihdam sağ-
layan, düşük gelir düzeyine kaynak aktaran,
yüksek gelişme potansiyeline sahip olması
yönüyle de ülke ekonomisine önemli katkıları
olacaktır. Ayrıca gerek yurt içinde gerekse
yurt dışında iştirak ettiğimiz fuarlarla da
firmalarımızın yeni pazarlara girmesi ve
ihracatlarını artırmalarına yönelik çalışı-
yoruz. Bu çalışmalarımıza 2023 yılında da
devam edeceğiz” dedi. (İHA)

Memurlardan bu yıl 3,81-15,55 lira,
sözleşmeli personelden 4,64-18,59 lira
öğle yemeği bedeli tahsil edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Devlet
Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği
Uygulama Tebliği, Resmi Gazete’de ya-
yımlandı. Tebliğle, 2023 yılında öğle ye-
meği servisinden faydalanacak memur-
lardan ve sözleşmeli personelden alınacak
asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar
belirlendi. Buna göre, yiyecek yardımının
gerektirdiği giderler, yemek maliyetle-
rinin Ankara, İstanbul ve İzmir için üçte
ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak
üzere kurum bütçelerine konulan öde-
neklerle karşılanacak. Yemek bedelinin
bütçeden karşılanamayan kısmı perso-
nelden alınacak. 15 Ocak 2023’ten 14
Ocak 2024’e kadar öğle yemeği servi-
sinden faydalanacak memurlardan gün-
lük 3,81 lira ile 15,55 lira arasında bedel
tahsil edilecek. Sözleşmeli personel de
aldıkları ücrete göre günlük 4,64 lira ile
18,59 lira arasında öğle yemeği bedeli
ödeyecek. Bu çerçevede, günlük öğle
yemeği ücreti, 600’e kadar (600 dahil)
ek göstergeli görevlerde bulunan me-

murlardan 3,81 lira, 1700’e kadar (1700
dahil) ek göstergelilerden 6,48 lira, 2
bin 800’e kadar (2 bin 800 dahil) ek
göstergelilerden 8,05 lira, 4 bin 200’e
kadar (4 bin 200 dahil) ek göstergeli-
lerden 10,43 lira, 5 bin 400’e kadar (5
bin 400 dahil) ek göstergelilerden 13,89
ve 5 bin 400’den daha yüksek ek gös-
tergeli görevlerde bulunanlardan 15,55
lira olarak tahsil edilecek. Sözleşmeli
personelden aylık brüt sözleşme ücreti
9 bin 730 liraya kadar (9 bin 730 lira
dahil) olanlardan günlük 4,64 lira, 16
bin 420 liraya kadar (16 bin 420 lira
dahil) olanlardan günlük 8,05 lira, 22
bin 685 liraya kadar (22 bin 685 lira
dahil) olanlardan günlük 14,61 lira, 22
bin 685 liranın üzerinde olanlardan
günlük 18,59 lira yemek bedeli alına-
cak.        Kuruluşlar, personelin kadro veya
pozisyon unvanını, hizmetlerinin özel-
liğini, yemek maliyetlerini ve yemek
servisinin farklı mahallerde daha iyi
şartlarda sunulması gibi hususları dikkate
alarak belirtilen miktarların üzerinde
yemek bedeli tespit edebilecek. Tebliğ,
15 Ocak’ta yürürlüğe girecek. (AA)

Türkiye genelindeki tekstil ve hazır
giyim konfeksiyon ihracatçısı Akdeniz
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği (AHKİB), Akdeniz Tekstil
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
(ATHİB), Ege Hazır Giyim ve Konfek-
siyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Ege
Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları
Birliği (ETHİB), Güneydoğu Anadolu
İhracatçı Birlikleri’nin (GAİB), İstanbul
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracat-
çıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği
(İTHİB), Uludağ Tekstil İhracatçıları
Birliği (UTİB), Uludağ Hazır Giyim ve
Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nden
(UHKİB), oluşan ve 9 Birliğin hayata
geçirdiği ulusal çaplı Athleisure Chal-
lenge Aktif Giyim Tasarım Yarışma-
sı’nda eğitimler devam ediyor.

TECHXTILE FİNALİSTİ 
DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI
Çevrimiçi ve fiziki eğitimlerin ar-

dından takımlara ayrılarak finale kadar
yoğun bir süreçten geçen 6 takımdan
oluşan 38 yarışmacı, ‘Athleisure’ mo-
dasının özgün yaratıcılarından TightC-
lub markasının Kurucusu aynı zamanda
ActiveWear 2.0 projesi ile TechXtile
Start-Up Challenge Yarışması Scale
Up kategorisi 3’üncüsü Özgül Dalkılıç
ile çevrimiçi söyleşide buluştu.

TAŞDELEN ENGİN: 
DESTEKLERİMİZ SÜRECEK
Söyleşideki değerlendirmesinde Ath-

leisure Challenge Aktif Giyim Tasarım
Yarışması’nda sürecin birliktelik ve uyum
içerisinde ilerlediğini belirten UTİB Yö-
netim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen
Engin, “Sadece spor markalarının değil,
lüks markaların da üzerine çalıştığı, ko-
leksiyon ürettikleri bir moda hareketine
dönüşen Athleisure düşüncesinden ha-
reketle hayata geçirdiğimiz yarışmada
süreç, başarılı şekilde devam ediyor. Ya-
rışmacılarımız Birlik olarak düzenledi-
ğimiz toplantılarla sürekli bir araya
gelerek yaratıcı ve başarılı fikirler ortaya
koyuyor. Yarışma Moderatörümüz Ufuk
Batum ile ilerleyen günlerde bu eğitimlere
katılarak yanlarında olmaya ve yarışma-
cılarımıza destek olmaya devam edeceğiz”
dedi. Yarışma Moderatörü Ufuk Batum
da, çapraz öğrenmeyi önemsediklerini
ve önemli katılımcılar ve kişilerle Ath-
leisure sürecini dinamik ve eğlenceli bir
noktaya taşıdıklarını, deneyimleri yarış-
macı adayların fikirleri ile harmanladık-
larını belirtti.

“TECHXTILE, BİZİ YATIRIMCILARLA 
BULUŞTURDU”
Giyilebilir teknoloji düşüncesinden

hareketle oluşturulan ActiveWear 2.0
projesi ile TechXtile Scale Up kategorisi
3’üncüsü olan Özgül Dalkılıç ise, “Alter-
natifler arasında nasıl farkındalık oluş-
turabiliriz diye düşündük, kaliteli ve farklı
teknikler kullanarak ‘Tightclub’ markamızı
ortaya çıkardık. 25 bin müşteriye 150
bin ürün satan markamız, değer yaratan
girişim düşüncesinden hareketle çalış-
malarına devam ederek ActiveWear 2.0
projesini geliştirdi. Türkiye’nin en önemli
girişimcilik programlarından TechXtile
süreci boyunca kazandığımız deneyimler
de projemizi daha da geliştirme fırsatı
sundu” dedi. (Bülten)

İşte haberleşmeye
harcadığımız para

BİM’de fiyat
sabitleme
kervanına katıldı

MTV ve yapılandırma 
için son tarih 31 Ocak!
MTV ve yapılandırma 
için son tarih 31 Ocak!
MTV ve yapılandırma 
için son tarih 31 Ocak!
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksiti
ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 
31 Ocak Salı gün sonuna kadar yapılması gerekiyor.

Athleısure Challenge’da
final yolu göründü
Tekstil ve hazır giyim
konfeksiyon ihracatçısı 9 Birliğin
hayata geçirdiği ulusal çaptaki
Athleisure Challenge Aktif
Giyim Tasarım Yarışması’nda
final yolu göründü.
Çalışmalarına hız kesmeden
devam eden yarışmacılar,
TechXtile finalistlerinden Özgül
Dalkılıç’ın deneyimlerini dinledi.

Meyve-sebzede 2023 ihracat
hedefi 320 milyon dolar
Uludağ Meyve Sebze
Mamulleri İhracatçıları Birliği
(UMSMİB), 2023 yılında 
320 milyon dolar ihracat
yapmayı hedefliyor.

Memurların yemek bedelleri belli oldu
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Edirne Valiliği ve Trakya Üniversitesi ta-
rafından Keşan ilçesindeki bir otelde düzen-
lenen “Dr. Sadık Ahmet Paneli”ne katılan Şen-
top, Batı Trakya Türklerinin sembol ismi mer-
hum Dr. Sadık Ahmet’in bugün 76. doğum
günü olduğunu hatırlattı ve kendisine Allah’tan
rahmet diledi. Şentop, büyük mücadele veren
dava adamlarının sadece hayatta yaptıklarıyla
değil, öldükten sonra da sembolleşen isimleriyle
büyük mücadelelere ışık tuttuğunu, Dr. Sadık
Ahmet’in de Batı Trakya Türklerinin müca-
delesinin bayrağı ve sembol ismi olduğunu
vurguladı. Batı Trakya’daki Türklerin müca-
delesine sadece bir siyasi parti veya milletvekili
olarak değil, tüm Türkiye olarak sahip çıktık-
larını anlatan Şentop, “Bütün bir Türkiye
olarak, Türkiye’de yaşayan 85 milyon insan
olarak Batı Trakya’da yaşayan kardeşlerimizin
yanındayız. Onların davasının arkasındayız.
Bu, Türkiye’de dönemsel olarak bir sahip
çıkma meselesi değildir. Türkiye var olduğu
müddetçe, 85 milyon insanımız var olduğu
müddetçe, Batı Trakya Türklerinin yanındayız.”
diye konuştu. TBMM Başkanı Şentop, Batı
Trakya’daki Türklerin verdiği mücadelenin,
Yunanistan’ın uluslararası hukuka ve imza
atmış olduğu taahhütlerine uyması için verdiği
bir mücadele olduğunu vurguladı. Türkiye’nin
tarihindeki en zor dönemlerde bile istiklal ve
bağımsızlık mücadelesinden vazgeçmediğinin
altını çizen Şentop, “Şimdi Türkiye tabii ki
yüzyıl öncesinin Türkiye’si değil, çok daha
güçlü bir Türkiye var. İstiklalini muhafaza
etmek için, kanının son damlasına kadar mü-
cadele eden bir milletten bahsediyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

“TÜRKİYE’NİN DOSTLUĞU 
ÇOK KIYMETLİ, DÜŞMANLIĞI 
ÇOK TEHLİKELİDİR”
TBMM Başkanı Şentop, son dönemlerde

Yunanistan’ın Türkiye karşıtı bir tutum ser-
gilediğini söyledi. “Türkiye düşmanlığı üzerine
bir millet olma esası getirmeye çalışıyorlar”
diyen Şentop, şöyle devam etti. “Yunanistan’da
Türkiye karşıtı bir tutumun sesini yükselttiğini
belki de biraz seçimle alakalı olarak bunun
gündeme taşındığını, Türkiye düşmanlığının
pik yaptığını, yükseldiğini görüyoruz. Bir başka
ülkeye olan düşmanlık üzerine kendi milli
varlığını izah etmeye çalışan bir ülkenin bu
milli varlığını koruyabilmesi, sürdürebilmesi
mümkün değildir. Yunanistan’ın yapmış olduğu
budur. Yunanistan kendi tarihi değerleri, kül-
türü üzerine değil, Türkiye düşmanlığı üzerine
bir millet olma esası getirmeye çalışıyor. Bu,
sürdürülebilir, korunabilir, savunulabilir bir
şey değildir.” “Bir devlet komşularına karşı
zaman zaman, uluslararası alanda bazı ülkelere
dayanarak, o ülkelerin kucağına oturarak efe-
lenmeye kalkarsa bunun başarılı olmadığını,
tarihin her döneminde gördük.” diyen Şentop,
şu değerlendirmelerde bulundu: “Yunanistan’ın
yaptığı budur. Amerika Birleşik Devletleri’nin
belki elli birinci eyaleti olmayı da göze alacak
şekilde, ekonomik ve askeri bakımdan kendi
bağımsızlığını risk ve tehdit altına sokacak
şekilde, gözü kara bir Türkiye düşmanlığıyla
sürdürmeye çalışıyorlar. Yunanistan’a faydası
yok. Yunanistan’da yaşayan insanlara, kendi
halkına faydası yok. Ama Türkiye’nin de böyle
bir devleti ciddiye alması, öyle bir ligde yarışan,
varlığını sürdüren bir devleti ciddiye alması
mümkün değil. Bu açıdan söylüyoruz ki Tür-
kiye’nin dostluğu çok kıymetlidir ama Türki-

ye’nin düşmanlığı da çok tehlikelidir. Dolayısıyla
Türkiye’ye karşı herkesin harekete geçerken,
konuşurken, hesap yaparken çok dikkatli
olması lazım.” Doğu Akdeniz’de, adalar me-
selesinde hukuki durumların doğru bir şekilde
değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Şen-
top, bu konuların gündeme geleceği, konuşu-
lacağı ortamı Yunanistan’ın ateşleyip tetikle-
memesi gerektiğini, yoksa hukuken de ulus-
lararası hukuk bakımından da bazı sürprizlere
hazır olmasının icap edeceğini söyledi. Türkiye
olarak hem çevrelerinde hem de dünyada
barış, istikrar ve huzur istediklerini anlatan
Şentop, bunun için de ellerinden gelen gayreti
gösterdiklerini vurguladı.

“DR. SADIK AHMET BATI 
TRAKYA’DA TÜRKLÜK 
BAYRAKTARLIĞINI ÜSTLENMİŞTİR”
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Türklüğün

yılmaz savunucusu dava ve mücadele adamı
Dr. Sadık Ahmet’i doğum gününde hep birlikte
anmak, hak ve özgürlük mücadelesini gelecek
nesillere aktarmak adına anlamlı bir panel
düzenlendiğini söyledi. Dr. Sadık Ahmet’in
Batı Trakya’da Türklük bayraktarlığını üst-
lendiğini anımsatan Vali Kırbıyık, “Rahmetli
Dr. Sadık Ahmet’in mücadelesi öyle bir mü-
cadele ki sadece bulunduğu bölgede değil,
sözde demokrasinin simgesi olan ya da de-
mokrasi nağraları ve nutukları atan batının
da gerçek yüzünü ortaya koyan bir mücadele.
Bugün düşünün, Avrupa Birliği üyesi bir ülke
olan Yunanistan’da bağımsız milletvekili ola-
bilmek için yüzde 3’lük bir baraj var. İşte bu

barajı koyduran korkunun adı aslında rahmetli
Dr. Sadık Ahmet. Bugün de bu korkuyu aynı
şekilde hissettiklerini görüyoruz.” ifadelerini
kullandı. Kırbıyık, Türkiye Cumhuriyeti’nin
her türlü imkana sahip olduğunu ve her zaman
Batı Trakya Türklerinin yanında olacağını
vurguladı.

“BATI TRAKYA TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ’NİN 
AYRILMAZ BİR PARÇASI”
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 20.

yüzyılın başlarından itibaren Balkanlar’da ve
Batı Trakya’da Türklerin ağır bedeller ödediğini
söyledi. Batı Trakya’nın Türkiye Cumhuriye-
ti’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten
Destici, şunları kaydetti: “Bugün Türkiye Cum-
huriyeti daha güçlüdür, çok güçlüdür. Bundan
sonra geçmişte yaşanan zulümleri ya da kat-
liamların bir kere daha yaşanmasına, yaşatıl-
masına Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade
etmez ve etmeyecektir. Bunu da herkesin bil-
mesi lazım. Tıpkı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı
nasıl gerçekleştirilmişse bugün de oradaki
Türk ve Müslüman azınlığa eğer bir zulüm ya
da bir katliam yapılmaya kalkılırsa Türkiye
Cumhuriyeti Devleti hazırdır ve bugün zaten
Yunanistan’ı da bu anlamda büyük bir korku
sarmıştır.” Destici, Batı Trakya Türklerinin
hak ve özgürlük mücadelesinin sembol ismi
Dr. Sadık Ahmet’i rahmet ve minnetle andığını
ifade etti. Batı Trakya Türklerinin savunucusu
Dr. Sadık Ahmet’in eşi ve Dostluk Eşitlik Barış
Partisi (DEB) Onursal Başkanı Işık Ahmet ise
Dr. Sadık Ahmet’in bıraktığı eserleri ve fikirleri

yaşatmaya devam ettiğini dile getirdi. Dr.
Sadık Ahmet’in Batı Trakya’da hep ilklerin
adamı olduğunu anlatan Ahmet, “İlk doktor-
lardan olmuştur, Batı Trakya’daki ilk cerrahtır
ve ilk bağımsız milletvekilidir. Toplumun so-
runlarını uluslararası platformlara ilk taşıyandır.
Batı Trakya Türklerinin ilk ve tek siyasi partisi
DEB’i 12 Eylül 1991 tarihinde kurandır. Türk
olduğu için ilk defa hapse atılandır.” diye ko-
nuştu. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu moderatörlüğünde gerçek-
leşen Dr. Sadık Ahmet Paneli’nde, Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Ankara Üni-
versitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Yağ-
mur Gömeç, Trakya Üniversitesi Balkan Araş-
tırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr.
Ali Hüseyinoğlu konuşma yaptı. Dr. Sadık
Ahmet’in eşi ve DEB Onursal Başkanı Işık
Ahmet’e Keşan Belediyesince verilen fahri
hemşerilik beratı belgesi TBMM Başkanı
Şentop tarafından sunuldu. Panele, TBMM
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK)
Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma
Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytan-
cıoğlu, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Dışişleri
Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat
Ahmet Yörük, Türkiye’nin Gümülcine Baş-
konsolosu Aykut Ünal, İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif, Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Namık Kemal Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin,
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent
Şengörür, Keşan Belediye Başkanı Mustafa
Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin
İba, protokol üyeleri ve Batı Trakya’dan gelenler
katıldı. Panelin ardından Şentop ve berabe-
rindekiler Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı’nın
açılışını yaptı. Açılışının ardından Şentop, Dr.
Sadık Ahmet’in ailesi ve beraberindekilerle
fotoğraf çektirdi. TBMM Başkanı Şentop,
daha sonra Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık’ı
ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında
bilgi aldı. (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kum-
luca’daki sel bölgesine ilişkin, “Meseleyi kökünden
çözmek için 9 taşkın koruma tesisi, 4 gölet ve 3
mendirekten oluşan 16 kalem yatırımı, 4,3 milyar
liralık bedelle hayata geçirmek üzere çalışmalara
hemen başladığımızın müjdesini vermek istiyo-
rum.” dedi. Erdoğan, Kepez ilçesindeki Turgut
Özal Spor Salonu önündeki alanda düzenlenen
toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ke-
pez’den başlayarak bir taraftan Kumluca’ya diğer
taraftan Manavgat’a kadar her köşesi ile Antalya
ile hasret gidermeye geldiklerini belirtti. Aşırı
yağışlar sebebiyle geçen ay sel felaketine maruz
kalan Kumluca, Finike ve Demre ilçelerindeki
vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini
ileten Erdoğan, felaketin ilk anından itibaren
devlet olarak tüm imkanlarla olaya müdahale
ettiklerini söyledi. Erdoğan, daha sonra yaraları
saracak adımları süratle attıklarını, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı
Vahit Kirişci’nin anında bölgeye ulaştıklarını,
AFAD, Kızılay ve bütün imkanlarla orada devletin
varlığını ifade ettiklerini söyledi.

“900 KONUTTAN 427’SİNİN 
ANAHTARLARINI HAK 
SAHİPLERİNE TESLİM EDİYORUZ”
Erdoğan, geçen yıl temmuz ayında, Antal-

ya’nın doğu tarafındaki ilçelerinin yangın afetine
maruz kaldığını anımsatarak, şunları söyledi:
“Manavgat, Gündoğmuş, Alanya ve Akseki il-
çelerimizde yangında zarar gören evlerin yerine
inşa ettiğimiz yaklaşık 900 konuttan 427’sinin
anahtarlarını hak sahiplerine teslim ediyoruz.
Kalanları da yakında teslim edeceğiz. Yanan
bölgelerimizde 143 bin kilo tohumu toprakta

buluşturarak ağaçlandırma çalışmalarını sür-
dürüyoruz. Ayrıca yangına dayanıklı ağaç türlerini
yaygınlaştırıyoruz. Bu kapsamda 2,5 milyon
fidanı toprakla buluşturduk. Görüldüğü gibi
her hal ve şart altında vatandaşlarımızı yalnız
bırakmıyoruz, mağduriyet yaşayan herkesin
maddi, manevi her türlü destekle yanlarında
yer alıyoruz. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan ener-
jiye, diğer pek çok alandaki hizmetlerimiz gibi
afetlerde de dünyanın en hızlı ve etkin müdahale
sistemine sahip ülkesi durumundayız.”

“ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİ DE 
HÜKÜMET OLARAK BİZ YAPIYORUZ”
“İstihdam demek esnafa ve çiftçiye bereket

demek. Ülkemize ve milletimize kazanç demek
olan turizmde yaptıklarımızı söylemeye bile
gerek duymuyorum.” diyen Erdoğan, Antalya
Havalimanı’nı daha önce büyüttüklerini ve
modern hale getirdiklerini anımsattı. Havalimanını
2 kat daha büyüterek Antalya’nın turizm gelirini
katlayacak yeni bir adım attıklarını hatırlatan
Erdoğan, “Toplamda 8,5 milyar avroyu bulan
kiralama bedeli ile hem devletimizin kazandığı
hem yatırım ve işletme katkısıyla Antalya’mızın
kazandığı bir modeli başarıyla uygulamayı sür-
dürüyoruz. Turizm şehri Antalya’nın, belediyelerin
görevi olduğu halde yapmadıkları atık su arıtma
tesislerini de hükümet olarak biz yapıyoruz.”
diye konuştu. Bugün karşısında gördüğü muh-
teşem katılımın Antalya’nın nereye doğru yürü-
düğünü gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, “Fazla
değil 5 ayımız var. 5 ay durmak yok.” dedi. Alan-
dakilere, “Sandıkları gümbür gümbür patlatmaya
hazır mıyız?” diye soran Erdoğan, vatandaşların
coşkusu üzerine, “Maşallah” ifadesini kullandı.

“ARTIK VİZYON VE PROJE 
SAHİBİ BİR TÜRKİYE VAR”
Erdoğan, Ziya Paşa’nın “Ayinesi iştir kişinin

lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı ese-
rinde” beytine atıfta bulunarak, şu değerlen-
dirmede bulundu: “Biz de 20 yıldır eserlerimizle,
hizmetlerimizle konuşuyor, yatırımlarımızla

sizlerin karşınıza çıkıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda
ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma ek-
siklerini bu anlayışla tamamladık. Bugün böl-
gesinde ve dünyada söz sahibi, iddia sahibi,
güç sahibi vizyon ve proje sahibi bir Türkiye
var. Salgından savaşa, krizlerin kol gezdiği,
enerjiden gıdaya her alanda dünyanın sıkıntı
yaşadığı bir dönemde dahi ülkemizi hedeflerinin
menzilinde tutmayı başardık. Daha önemlisi
bu mücadeleyi ve elde ettiğimiz kazanımları,
içerideki tek parti devri artığı kifayetsizlere
rağmen yürüttük.”

“TÜRKİYE BUNU 
SİZE YAPTIRMAYACAK”
Attıkları her adımda ve başlattıkları her

reformda karşılarında ilkel ve sapkın bir zihniyet
bulduklarını vurgulayan Erdoğan, “Milletimizin
karşısına hangi projeyle çıktıysak ne dediler?
‘Yaptırmayız.’ Ülkemizi hangi hedefe yönelttiysek,
ne dediler? ‘Yaptırmayız.’ Şehirlerimize hangi
yatırımları götürdüysek ne dediler? ‘Yaptırmayız.’
Niye diye sorduğumuzda da arsızca, ‘Bizim
işimiz bu’ diye cevap verdiler. Bunlar karşımıza
‘Yapamazsınız’ diye her dikildiklerinde, ‘Yaparsak
biz yaparız’ diyerek, azimle, kararlılıkla, gayretle
yolumuza devam ettik.” diye konuştu. “Türkiye,
kendine biçtiği tek misyonu ‘yaptırmamak, et-
tirmemek’ olan bir muhalefete rağmen bugünlere
geldi” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Ülkemiz
yeni bir seçimin arifesinde. Karşımıza yine bir
‘yaptırmayız ittifakı’ ile çıktılar. Üstelik bu sefer
sadece bize yaptırmayacaklarını söylemekle ye-
tinmiyor, kendi aralarında da aynı taktiği izle-
yeceklerini ilan ediyorlar. Geçmişte on yıllarını
kısır siyasi çekişmelerin, çok başlılığın, koalis-
yonların, siyasi dağınıklığın yol açtığı kayıplarıyla
heba eden Türkiye’ye tek vaatleri yine aynı
düzeni geri getirmek. Ama yapamayacaksınız.
Türkiye bunu size yaptırmayacak.”

“ALTILI MASADAKİ VESAYETİN 
ADI, SİYASİ VESAYET”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılıştaki konuş-

masında 6’lı masa hakkında “Bunlar kendi ve-
sayetlerini inşa etmeye çalışıyor. Bu defaki ve-
sayetin adı ne biliyor musunuz? Altılı masadaki
vesayetin adı, siyasi vesayet.” ifadesini kullandı.
Türkiye’nin eskiden yürütmede iki başlılığı kal-
dıramadığı için ağır bedeller ödediğini, krizler
yaşadığını belirten Erdoğan, “Bunlar iki de değil
altı başlı yürütme peşinde koşuyor.” dedi. Cum-
huriyetin yeni asrına Türkiye Yüzyılı vizyonu
damgasını vurmak için çalıştıklarını vurgulayan
Erdoğan, şunları kaydetti: “Bunlar ülkeyi tekrar
kendi içine kapatmaya çalışıyor. Velhasıl nereden
tutsanız elinizde kalan bir anlayışla karşı kar-
şıyayız. Üstelik millete söyledikleri sözleri uy-
gulayabilecekleri hiçbir hukuki zemin mevcut
değil. Seçimden sonra böyle bir hazırlıkları ve
niyetleri olduğuna dair işaret de yok. Türkiye

es-
kiden
yürütme-
de iki başlılığı
kaldıramadığı için
ağır bedeller ödediği,
siyasi, sosyal, ekonomik kriz-
ler yaşamıştı. Bunlar iki de değil,
altı başlı bir yürütme peşinde
koşuyor. Allah akıl, fikir, izan
versin. Ortada vizyon namına,
program namına, proje namına
hiçbir şey olmadığı için ‘isteme-
zükçülük’ dışında bir şey de söy-
lemiyorlar.”

“YURT DIŞINDAKİ 
YATIRIMCILARA, 
‘TÜRKİYE’YE GELMEYİN.’ 
DEMENİN MANASI NEDİR?”
Antalya’ya geçen yıl yurt dışından 25 milyon

turist geldiğini anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri
kullandı: “Bunlara göre hepsi de kapıları surat-
larına kapatmamız gereken yabancılarmış. Ka-
faya bak. Sadece Rusya ve Ukrayna’dan yüz bin
kişi, aradıkları huzuru ve refahı burada buldukları
için Antalya’ya geldi. Aynı şekilde Avrupa ülke-
lerinden, Orta Doğu ülkelerinden, dünyanın
dört bir yanından insan dinlenmek, eğlenmek,
kaliteli vakit geçirmek için Antalya’yı tercih
ediyor. Peki bu kadar insan Antalya’ya gelince
biz ne kazanıyoruz? Milyonlarca vatandaşımız
iş sahibi oluyor mu? Oluyor. Yüz binlerce üre-
ticimiz, çiftçimiz, mülk sahibimiz, malını de-
ğerinden pazarlayabiliyor mu? Pazarlayabiliyor.
İnşaattan ulaşıma, sanayiden enerjiye, tüm
sektörler canlanıyor mu? Canlanıyor. Öyleyse
yurt dışındaki yatırımcılara, ‘Türkiye’ye gelmeyin.’
demenin manası nedir? Kim diyor bunu? Bay
Kemal. Ya bunlarda utanma, sıkılma yok.”

“KİME NEYİN HESABINI 
SORUYORSUN?”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin, ülke

içerisindeki yatırımcılara, ‘size bunların hesabını

soracağız’ sözlerini kullandığını dile getirerek,
“Kafaya bak. Kime neyin hesabını soruyorsun?
Eğitimde her türlü adımı bunlar attı. Sağlıkta
her türlü adımı bunlar attı. Ulaşımda 6 bin
100 kilometreden alıp 20 bin 800 kilometreye
yollarımızı bunlar ulaştırdı. Viyadüklerimizi
bunlar yaptı. Köprülerimizi bunlar yaptı. Neymiş?
Onlara şimdi hesap soracakmış. Sıkar sıkar,
neyin hesabını soruyorsun. Bu millet, size
bunun fırsatını vermez. Sandıklarda da size
bunun fırsatını vermeyecek. Onun için çok ça-
lışacağız.” dedi. Erdoğan, konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Huzurumuza kasteden terör örgütü
yandaşlarına bunlar yüz vermedi mi? Bay Kemal,
bu teröristlerle kol kola dolaşmadı mı? Hala
bunların önünü açmaya gayret etmiyorlar mı?
Ama Cudi’de bunların hesabını biz sorduk. Ga-
bar’da bunların hesabını biz sorduk. Tendürek’te
bunların hesabını biz sorduk. Bestler Deresi’nde
bunların hesabını biz sorduk. Şimdi bu teröristler
nerede? Güneye gittiler ve yine devam ediyoruz,
edeceğiz.” “Emperyalistlerin değirmenine su
taşıyacak eyyamcılığın anlamı nedir?” sorusunu
soran Erdoğan, kendi ülkesine ve milletine düş-
manlık eden böyle bir siyaset anlayışının, dün-
yanın başka bir yerinde görülemeyeceğini ifade
etti.  (AA)

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Yeni

bir seçimin arifesindeyiz.
Karşımıza yine

‘yaptırmayız’ ittifakıyla
çıktılar. Üstelik kendi

aralarında da aynı
taktiği izleyeceklerini

ilan ediyorlar.”
açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, “Türkiye var olduğu
müddetçe, 85 milyon insanımız
var olduğu müddetçe, Batı
Trakya Türklerinin
yanındayız.” dedi.

“EGE’DE BİZİMLE UĞRAŞMADIĞINIZ
MÜDDETÇE BİZ SİZLERLE UĞRAŞMAYIZ”
Erdoğan, bir ülkede siyasetçinin, yediği
ekmeği, içtiği suyu, soluduğu havayı ze-
hirlemeyi aklından bile geçirmeyeceğini, tam
tersine milli meselelerde her türlü farklılığı
bir kenara bırakıp kendi devletinin ve
hükümetinin etrafında sımsıkı
kenetleneceğini belirterek, “Türkiye’nin her
meselesini çözdük. Sadece işte bu muhalefet
sorununu halledemedik.” dedi. Konuşmasında
savunma sanayisi çerçevesinde üretilen İHA,
SİHA, Akıncı ve Kızılelma projelerine de
değinen Erdoğan, “Herkes şimdi bunları
kıskanıyor. Bay Kemal, sen nerede

dolaşıyorsun ya? Senin yavruların nerelerde
dolaşıyor? Biz Tayfun’u şu anda ateşledik.
Menzili ne kadar Tayfun’un? 561 kilometre.
Yunanlılar ne yaptı? Telaşa kapıldı. Hemen
gazeteler başlıkları attı. ‘Ya bunlar Atina’yı
vuracaklar.’ Ya bizim öyle bir derdimiz yok.
Yeter ki siz Ege’de bizimle uğraşmayın. Ege’de
bizimle uğraşmadığınız müddetçe biz sizlerle
uğraşmayız. Bizim yapacak daha çok işimiz
var.” diye konuştu. Erdoğan, “Günümüz
mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun. Cumhur
İttifakı olarak kararlı bir şekilde yola devam
ediyoruz.” ifadesini kullandı.

“Türkiye var oldukça, Batı Trakya Türklerinin yanındayız”

“Karşımıza yine “yaptırmayız”
ittifakıyla çıktılar”
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Türkiye’den Avrupa’ya açılan güm-
rük kapılarından 2022 yılında 13
milyon 692 bin 627 yolcu giriş çıkışı
gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı Trakya Gümrük
ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
bağlı Edirne’deki Kapıkule, Hamza-
beyli, İpsala ve Pazarkule ile Kırkla-
reli’ndeki Dereköy gümrük kapıları
yoğun bir yılı geride bıraktı. Gümrük
kapılarından geçen yıl 6 milyon 890
bin 626 yolcu giriş, 6 milyon 802 bin
1 yolcu da çıkış yaptı. 2021 yılında
gümrük kapılarından 8 milyon bin
769 yolcu giriş ve çıkış yaparken, Ko-
vid-19 tedbirlerinin kaldırıldığı 2022
yılında bu rakam yüzde 71 artışla 13
milyon 692 bin 627’ye yükseldi. Yolcu
hareketliliğinin en fazla olduğu nokta,
7 milyon 880 bin 243 yolcu giriş ve
çıkışıyla Kapıkule Gümrük Kapısı
oldu. Kapıkule’yi 2 milyon 191 bin
82 yolcuyla Hamzabeyli, 1 milyon
819 bin 564 yolcuyla İpsala, 1 milyon
369 bin 427 yolcuyla Dereköy ve 432
bin 311 yolcuyla da Pazarkule gümrük
kapıları takip etti. Yolcu sayısının en
çok artış gösterdiği sınır kapısı, önceki
yıla göre yüzde 368 artışla Pazarkule
oldu. Yunanistan’a açılan sınır kapı-
sından 2021 yılında 92 bin 373 yolcu
giriş ve çıkış yapmıştı.

TIR GEÇİŞLERİ DE ARTTI
Avrupa’ya yapılan ihracatın önemli

geçiş noktalarından olan gümrük ka-
pılarından 2022’de 1 milyon 638 bin
356 tır giriş ve çıkış yaptı. Sınır kapı-
larından 2021 yılında günde 3 bin
906 tır giriş ve çıkış yaparken, 2022
yılında bu rakam yüzde 15 artışla 4
bin 489’a yükseldi. Tır giriş ve çıkış-
larının en yoğun olduğu nokta, 977
bin 602 tır ile Kapıkule Sınır Kapısı
oldu. Kapıkule’yi 465 bin 23 giriş çı-
kışla Hamzabeyli ve 195 bin 731
giriş çıkışla İpsala izledi. (AA)

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), e-
Okul sisteminde kaydı bulunmayan yak-
laşık 280 bin öğrenci için başlattığı sis-
temde, ilkokul ve ortaokul kademesi
için 15, lise kademesi için de 18 yaşından
küçüklerin adreslerine ziyaretler yapı-
larak yeniden okullu olmaları sağlanacak.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre,
son istatistiklere göre 5 yaştaki okullaşma
oranı yüzde 99’a, ilkokuldaki okullaşma
oranı yüzde 99,63’e, ortaokuldaki okul-
laşma oranı 99,44’e, ortaöğretimdeki
okullaşma oranı da yüzde 95’e yükseldi.
Ancak ilkokul kademesinde 11 bin 654,
ortaokulda 28 bin 421, lisede de 240
bin 668 olmak üzere toplam 280 bin
743 öğrencinin kayıt dışı olduğu tespit
edildi. Bu öğrencileri yeniden okullara
kazandırmak amacıyla Milli Eğitim Ba-
kanı Mahmut Özer’in talimatıyla “Eği-
timle Yeniden Buluşma” projesi başlatıldı.
Bakan Özer, projeyle tek bir öğrenciyi
bile dışarıda bırakmadan eğitim siste-
mine dahil edeceklerini ve martın so-
nunda eğitimin tüm kademelerindeki
okullaşma oranlarını yüzde 99’a ulaş-
tırmayı hedeflediklerini aktardı. Bakan
Özer’in bu açıklamalarının ardından
dikkatler, projenin sahada nasıl uygu-
lanacağına dönük detaylara çevrildi.
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce
tüm öğrencilerin yaşına göre, uygun
eğitim kademelerine erişim ve okullaşma
oranlarının takip edilmesi amacıyla de-
taylı teknik analiz modelleme çalışmaları

tamamlandı. Zorunlu eğitim çağındaki
öğrencilerin okullara erişim ve okullaşma
oranlarının artırılmasına yönelik teknik
analiz modellemelerinin oluşturulabil-
mesi için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün
ilgili birimleriyle eş güdüm halinde ça-
lışmalar yürütüldü. Öncelikle zorunlu
eğitim çağında bulunan ilkokul, ortaokul
ve lise kademesindeki yaklaşık 19 milyon
öğrencinin Bakanlığa bağlı resmi ve özel
okullardaki mevcut kayıt durumları teyit
edildi. Bu çalışma sonrasında toplam
280 bin 743 öğrencinin kayıt dışı olduğu
tespit edildi. Bunun yanında Türkiye
genelinde ilkokul, ortaokul ve lisedeki
kayıt dışı öğrenci sayısı 9 bin ve üzeri
olan 8 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana,
Konya, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyar-
bakır olarak belirlendi. MERNİS üzerinde
tutulan güncel nüfus ve adres bilgileri
dikkate alınarak okula kayıtsız çocukların

sistem tarafından otomatik tespit ve
takip edilmesine yönelik e-Okul siste-
mine entegre modül hazırlandı.

LİSE KADEMELERİ İÇİN ÇİFTE 
KONTROL YAPILACAK
Modül içerisinde örgün eğitimde

ilkokul ve ortaokul kademesi için 15,
lise kademesi için de 18 yaşından büyük
olmamak şartıyla zorunlu eğitim ça-
ğındaki öğrencilerin otomatik tespit
edilmesine olanak sağlandı. Modülde,
ilköğretim çağında bulunan kayıtsız
40 binin üzerindeki öğrencinin güncel
yerleşim yerine göre kayıtlı olması ge-
reken ilkokul ve ortaokul bilgileri yer
aldı. Bu kapsamda bu öğrencilerin MER-
NİS kayıtları, yurt dışında ikamet eden
öğrencilerin MERNİS’te kayıtlı yurt
dışı adres bilgileri, açık öğretim okul-
larındaki güncel öğrencilik durum bil-
gilerine yer verildi. Modülde, 240 bin

668 kayıtsız öğrencinin tespit edildiği
lise kademesi için de ikinci bir takip
sistemi kuruldu. Buna göre lise mecburi
eğitim çağı içerisindeki öğrencilere
ulaşmada kolaylık sağlanması için en
son kayıt oldukları ortaokul sınıf ve
durum bilgisi modüle eklendi. İl ve ilçe
milli eğitim müdürlükleri, e-Okul yö-
netim bilgi sistemi içerisinde bulunan
modüle, “Okula Kayıtsız Öğrencilerin
Takip İşlemleri” ekranlarından ulaşacak.
MEB’in ilgili genel müdürlükleri koor-
dinasyonunda il ve ilçelerde oluşturu-
lacak komisyonlar, kayıtsız öğrenciler
için gerekli işlemleri başlatacak. Ko-
misyon üyeleri, kayıtsız öğrencilerin
tek tek adreslerini ziyaret ederek en
uygun eğitim seçeneklerine karar ve-
recek ve ardından kayıt işlemleri baş-
latılacak. (AA)

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yö-
netmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi
Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik bu-
günkü Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. Yönetmelik
değişikliklerine göre, muayeneha-
nesi bulunan hekimler,

hizmet bedeli hasta tarafından kar-
şılanmak ve Sosyal Güvenlik Ku-
rumundan talep edilmemek kay-
dıyla, muayenehanesine müracaat
eden hastalarının tedavisini yıllık
sözleşme yapmak suretiyle ilgili
branşta ruhsatı bulunan özel has-
taneler ve tıp merkezlerinde ya-
pabilecek. Özel hastaneler ile tıp
merkezleri, her branşta kadro sa-
yısının üçte birini aşmayacak şe-
kilde hekimlerle sözleşme yapabi-
lecek.

ÖNEMLİ ORANDA 
SERBESTLİK TANINDI
Bakanlıktan edinilen bilgiye

göre, yapılan düzenlemelerle hali-
hazırda muayenehanesi bulunan
hekimler ile 60 yaş üzerinde olup
muayenehane açmak isteyen he-
kimlerin özel hastanelerden yarar-
lanmasına yönelik sınırlamalar bü-

yük oranda kaldırıldı. Muayene-
hane hekimlerinin hastasını tedavi
edeceği hastanelerle sözleşme yap-
ma zorunluluğu devam edecek. Bu
hekimler, birden fazla özel hasta-
neyle, kadrolarının üçte birini aş-
mayacak şekilde sözleşme yapabi-
lecek. Ayrıca ilave olarak istedikleri
bir hastaneyle de kadro sınırlama-
sına takılmaksızın sözleşme dü-
zenleyebilecek. Hasta güvenliğinin
garanti altına alınması ve denet-
lenebilir olması bakımından hasta
kayıtları, Muayene Bilgi Yönetim
Sistemi’nde (MBYS) tutulacak ve
hastanelere nakli bilgi sistemleri
üzerinden yapılacak.

VAKA BAZLI ÖZEL 
İZİN VERİLEBİLECEK
Yönetmelik değişiklikleri kap-

samında, sözleşme imzalanan
hastanede muayenehaneden
gelen hastaya öngörülen
müdahalenin yapılamadığı

durumlarda hekimin istediği
başka bir hastanede bu işlemin

yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından vaka bazlı özel izin ve-

rilmesinin de
önü açıldı.
Yapılan dü-
zenlemeler-

le, 6 Ekim’de
yapılan yönetmelik

değişikliğiyle gündeme gelen “özel
hastanenin yüzde 15 seviyesinde
dışarıdan hekim kabul edilebileceği”
yönündeki kota kaldırıldı.

KOCA: “MUAYENEHANE 
HEKİMLERİNİN SAĞLIĞA 
KATKILARI DEVAM EDECEK”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

geçen hafta sosyal medya hesabın-
dan yaptığı paylaşımda, “Muaye-
nehane hekimlerinin taleplerini,
yaptığımız toplantılarda karşılıklı
ele aldık. Kamunun ihtiyacını be-
lirledik. Dengeleri kuracak yeni ça-
lışmamızı hazırladık. 7 Ocak’tan
önce ilan edeceğiz. Muayenehane
hekimlerimizin sağlığa katkıları
devam edecek.” ifadelerini kullan-
mıştı. (AA)

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yoğun
Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Turan, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında,
özellikle havaların soğumasıyla grip virüslerinin
yaygın görüldüğüne dikkati çekerek, geçmiş
dönemlere kıyasla farklı bir durum yaşanmadığını
ve endişe edecek bir durum olmadığını vurguladı.
Turan, sadece geçen iki yılda Kovid-19’un baskın
olması ve bireysel tedbirlerin etkisiyle bu
virüslerle fazla karşılaşılmadığına işaret ederek,
“Son birkaç aydır Kovid-19 belli bir oranda
kaldı ama diğer viral etkenlerde ciddi artış
yaşandı. Ocak ayı itibarıyla da durum bu şekilde
seyrediyor, şubatta da böyle devam edeceğini
düşünüyoruz.” ifadesini kullandı.

“İYİLEŞME BİR MİKTAR GECİKİYOR”
Halk arasında en sık rhinovirüs, RSV, in-

fluenzanın görüldüğünü belirten Turan, kişilerin
ateş, baş-boğaz ağrısı, halsizlik, burun akıntısının
yanı sıra sindirim sistemi sorunlarıyla da has-
tanelere başvurduğunu anlattı. Prof. Dr. Turan,
hastalarda genellikle ciddi ateş, halsizlik tablosuyla
karşılaşıldığının altını çizerek, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bu viral etkenlerin oluşturduğu has-
talıklar biraz da uzun sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda
Kovid-19 nedenli viral etkenler daha az görü-
lüyordu, oluşturduğu klinik tabloları bu kadar
ağır hissetmiyorduk. Bu yıl yani Kovid-19
sonrası, mevsimsel grip etkenleri çok uzun
süreli bir tablo oluşturuyor. İyileşme bir miktar
gecikiyor. Fakat burada önemli olan kişilerin
kendilerini izole edip, beslenme, sıvı alımları
ve istirahatlerine dikkat ederek vücut direncini
güçlendirmeleri. Bu tablonun yarattığı hastalıkta
akciğer tutulumu çok sık gördüğümüz bir şey
değil, sadece bir üst solunum yolu rahatsızlığı
ile devam ediyor.”

İKİNCİL ENFEKSİYONLARA DİKKAT
Bazı hastaların 3 haftayı aştığı halde düzel-

meyen şikayetlerle hastaneye başvurduğunu
aktaran Turan, şu bilgileri verdi: “Bazen
viral enfeksiyonla başlayan hastalıklarda
sekonder (ikincil) enfeksiyonlar da ortaya
çıkabiliyor. Kişiler sanki ilk geçirdiği has-
talık nedeniyle iyileşemediğini düşü-
nüyor ama öyle değil. Viral enfeksi-
yonun üzerine bazen bakteriyel en-
feksiyon çıkabiliyor ve bu noktada
yeniden doktorlarına görünüp te-
davilerinin düzenlenmesi gerekiyor.

Şu an Türkiye’de uzayan ve bazen ikincil enfek-
siyona dönüşen hastalık tablosuyla sıklıkla kar-
şılaşılıyor.”

“AYNI ANDA HEM KOVİD-19 HEM DE 
İNFLUENZA GEÇİRİLEBİLİYOR”
Turan, bazen hastada aynı anda farklı viral

enfeksiyonların da görülebildiğinin altını çizerek,
şöyle konuştu: “Bu durum bireyden bireye de-
ğişiyor. Ancak ortamda birden fazla viral etken
olduğu için hasta olan kişide virüsler, kendilerine
doğru bir konakçı bulmuş gibi oluyorlar. Bu ne-
denle hastalık uzun süre geçmiyor. Kişiler aynı
anda hem Kovid-19 hem de influenza veya rhi-
novirüsü geçirebiliyor. Fakat bu nadir bir durum,
sağlıklı, dinç bireylerde görmek çok mümkün
değil. Fakat vücut direnci düşük, ek hastalığı
olan, yaşı ileri kişilerde bu durumla karşılaşabi-
liyoruz.” Kovid-19 ile mücadelede bireysel ön-
lemlerin ciddi başarı sağladığına dikkati çeken
Turan, diğer viral enfeksiyonlar için de aynı du-
rumun söz konusu olduğunu vurguladı. Turan,
hastalık belirtisi gösterenlerin kendini izole et-
mesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması
ve özellikle 65 yaş üzeri kişilerin grip aşılarını
mutlaka yaptırmasının önem taşıdığını dile ge-
tirdi. Prof. Dr. Turan, viral enfeksiyon geçiren,
tedavisini olan ama 10 gün sonra tam iyileşe-
cekken yeniden ateş gibi rahatsızlıkları yaşa-
yanlara tekrar doktora başvurmalarını önerdi.

“KOVİD-19 POZİTİFLİK 
ORANI YÜZDE 8-10 DÜZEYİNDE”
Kovid-19 vaka sayılarına da değinen Turan,

“Kovid-19 pozitiflik oranı son 2-3 aydır standart
bir düzeyde gidiyor, bir artış söz konusu değil.
Alınan örneklerin çoğunlukla yüzde 8-10’unda
pozitiflik devam ediyor. Kovid-19 pozitif olanlar
sağlıklı ve genç bireylerse genellikle normal en-
feksiyon gibi geçiriyor. Fakat ek hastalıkları
yani komorbiditesi olanlarda ağır hastalık,
yoğun bakım ihtiyacı oluşabiliyor.” dedi.

TEK BİR KİT ÜZERİNDEN TESPİT
Turan, tek örnekle Kovid-19, influenza A,

influenza B ve RSV’ye aynı anda bakılmasını
sağlayacak yerli tanı kitinin de geliştirildiğini

anımsatarak, şunları kaydetti: “Önümüzdeki
günlerde, tek bir örnekle kişilerin Kovid-
19 mu yoksa başka bir etkenle mi enfekte

olduğunu gösterebileceğiz. Ayrı ayrı bak-
maktansa tek bir kit üzerinden bunu
yapmanın hem pratik hem de oldukça
başarılı olacağını düşünüyoruz. Yeni
tanı kitini önümüzdeki günlerde kul-
lanmaya başlayacağız. Böylelikle daha

hızlı ve kolay tanı koyabileceğiz.” (AA)

DEAŞ’a biat 
videosu çeken
şüpheli yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a
biat videosu çeken şüpheli düzen-
lenen operasyonla gözaltına alın-
dı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
2 Ocak’ta yapılan operasyonda tu-
tuklanan ve “yalnız kurt” eylemi
düzenleyeceği belirlenen M.A’ya,
planladığı saldırıda yardımcı olmak
isteyen ve birlikte biat videosu çe-
ken şüphelinin kimliğini belirledi.
Ekipler, yaptıkları çalışmada ya-
bancı uyruklu F.M’yi Başakşehir
ilçesinde düzenledikleri operasyonla
yakaladı. Şüphelinin emniyetteki
işlemleri sürüyor.

OLAY’IN GEÇMİŞİ
Terör örgütünün yayın organları

aracılığıyla ülkeye yönelik eylem
yapılması, özellikle turistlerin ve
halkın yoğun olduğu bölgelerde
saldırı gerçekleştirilmesi yönündeki
propaganda içerikli paylaşımlarda
bulunan ve tehdit içerikli video
çeken şüphelinin M.A. olduğu tespit
edilmiş, şüphelinin adresinde 2
Ocak’ta yapılan aramada, DEAŞ
terör örgütünün sözde flama, bay-
rakları ve bunların yapımında kul-
lanılan şablon, boya ve kalıplar ile
M.A’nın planladığı “yalnız kurt”
eyleminde kullanacağı bıçak, keser
gibi materyaller ele geçirilmişti.
Dijital materyallerde yapılan ince-
lemelerde ise zanlının eylem ve
faaliyette bulunmak üzere yeni ka-
tılan bir şüpheliyi terör örgütüne
biat ettirdiğine dair video bulun-
muş, ele geçirilen dokümanlardan,
şüphelinin ülkede bulunan yerli
ve yabancı turistlere, turizm tes-
islerine yönelik eylem arayışı içe-
risinde olduğu belirlenmişti. (AA)

Trakya’daki gümrük
kapılarını geçen 
yıl 13,6 milyon 
yolcu kullandı

Kayıtsız öğrencilere
otomatik takip!

e-Okul sisteminde
kaydı bulunmayan

yaklaşık 280 bin
öğrenciyi okulla

yeniden buluşturmak
için başlatılan

sistemde, ilkokul ve
ortaokul kademesi için

15, lise kademesi için
de 18 yaşından

küçüklerin adreslerine
ziyaretler yapılacak.

Sağlık Bakanlığı,
hekim kotasını kaldırdı
Sağlık Bakanlığı,
muayenehane hekimleriyle
ilgili “özel hastanenin yüzde
15 seviyesinde dışarıdan
hekim kabul edilebileceği”
yönündeki kota
düzenlemesini kaldırdı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Turan, tek örnekle üç hastalığın
aynı anda tespit edilmesini
sağlayacak yerli tanı kitinin,
birkaç gün içinde kullanılmaya
başlanacağını söyledi.

Yerli tanı kitinin hastanelerde
kullanımı başlıyor
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Sorumlu Müdür
Alpaslan YILDIZ

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

112
112
112     
112
112    
11811
444 1 600

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

270 50 00
270 55 72

POLİS

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

261 57 07
261 57 08

GARNİZON

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

185
186
187
121
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma
n Şehirlerarası Otobüs Terminali 
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Bursa’da bir kişi kamyonete bağladığı
köpeğe eziyet ederek kilometrelerce gö-
türdü. O anlar ise cep telefon kamerasına
yansıdı. Sürücüye eziyet eden sürücü
ise yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer’de kimliği
belirsiz bir kişi kamyonete bağladığı
köpeğe gideceği yere kadar eziyet ederek
götürdü. Kamyonetin kasasına koyarak
götürmek yerine eziyet ederek götürmeyi
tercih eden sürücünün o anları cep telefon
kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerine
harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne
bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma
ekipleri kamyonetin plakasını tespit
ederek sürücü M.İ.’yi gözaltına aldı. Sürücü
M.İ. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek
5199 sayılı kanuna muhalefet suçundan
4 bin 554 TL idari para cezası kesildi.
Eziyet edilen köpek ise sahibinden alınarak
Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü Sahipsiz Hayvanlar Barınağına
teslim edildi. (İHA)

Bağımsız ve güçlü bir ülke olmanın
önemli kıstaslarından biri, güçlü ve milli
bir istihbarat örgütünüz olmasıdır

Örnek vermeye gerek yok diye düşü-
nüyorum, çevremize baktığımızda her
güçlü ülkede bu tabloyu görmek mümkün

Ülkemiz gibi, istihbarat örgütümüzde
maalesef ne güçlüydü ne de bağımsız

6 Temmuz 1965 yılında kurulan MİT
uzunca yıllar boyu düşman olarak kendi ül-
kesinin vatandaşlarını fişlemiş bizleri araş-
tırıp sorgulayarak sözde istihbarat faaliyeti
yürütmüş ve maalesef maaşını bile
ABD’den CIA’den almıştır (Bu maaş bilgisi
İhsan Sabri Çağlayangil’e ve MİT başkanı
Fuat Doğu’ya ait)

Hatta eski MİT müsteşarı Fuat Doğu
şöyle anlatır “Ben MİT müsteşarlığı yap-
madım, CIA’nın şube müdürlüğünü yap-
tım.Bir CIA yetkilisi gelse, beni Sinop’a
götür dese onu oraya götürmekle memu-
rum”

MİT yani “MİLLİ” İstihbarat teşkilatı
milli miydi? Değildi

Sam Amca ile aynı yatağa girilince
doğal olarak, MAH (MİT) bir CIA şubesi
gibi faaliyet gösterdi. CIA, MAH’ı yeni baş-
tan organize etti. CIA, MAH’ı yeniden or-
ganize etme işine ‘kendi kadrolarını’
yetiştirerek başladı. 6 kişilik bir ekip
ABD’ye eğitime götürüldü ve MİT’in diğer
kadroları da bu 6 kişi tarafından eğitildi. 

MAH’ın başına 1953’te bu 6 kişilik
ekipten Behçet Türkmen, daha sonra da
Fuat Doğu, MİT’in başına getirildi.

Hatta General Fuat Doğu MİT Başkanı
olduğunda CIA ve MİT aynı binada birlikte
çalışıyordu. Yani MİT o kadar milliydi

1977’de CIA ajanlığı suçlamasıyla tas-
fiye edilen, tutuklanan ve kaldığı askeri ha-
pishanede intihar eden, MİT İstihbarat
Başkan Yardımcısı Sabahattin Savaşman
anılarında bu süreci şöyle anlatır:

“Teşkilatın kullandığı bütün teknik
malzemeler CIA tarafından temin edilmiş-
tir. Birçok personel Amerikalılar tarafından

yurtdışındaki kurslarda eğitilmiş, teşkilat
binası CIA tarafından kurulmuş, eğitmen-
leri CIA sağlamıştır. Personel yıllardan beri
CIA gibi çalışmakta, Amerikan Servisi he-
sabına görev almakta, yurtiçi ve yurtdışın-
daki operasyonlarda ücret kabul
etmektedir.”

“Hükümet” olduğunda bağımsız ve
büyük Türkiye idealini mecburen yavaş
yavaş hayata geçirmeye başlayan Recep
Tayyip Erdoğan içinde istihbarat hayati de-
recede önemli olmuştu

Güçlü bir MİT oluşturmak için AK Par-
tinin ilk attığı adım Hakan Fidan’ın 16
Nisan 2010 tarihinde MİT müsteşar yar-
dımcılığına 27 Mayıs 2010 (tarihler Reis
açısından hep önemli oldu) tarihinde ise
MİT müsteşarlığına getirilmesiydi

Devletin hemen tüm kurumlarını yıllar
içerisinde ABD adına ele geçiren paralel
devlet yapılanması yani Fethullahçı Terör
örgütü MİT’te başlayan bu değişimi el-
bette hoş karşılamadı

Hatta uluslararası yayın yapan birçok
yabancı gazete Hakan Fidan’dan duyduk-
ları rahatsızlıkları manşetlerine taşıyıp
türlü iftiraları dillendirdiler

Örnek vermek gerekirse Sayın Fidan
göreve geldikten sadece 4 gün sonra 1
Ağustos 2010’de İsrail savunma bakanı
EhudBarak , Hakan Fidan’ın İran’a bilgi sız-
dırdığını açıkladı, bu kuyruğa basılmış ya-
lanı o dönem ve sonrasında papazın
medyası Zaman ve tv kanalları ile FETÖ
mensubu teröristlerin sosyal medya he-
sapları da kısa zamanda yaydılar

FETÖ’ye verilen görev MİT’i ne olursa
olsun tekrar ele geçirmekti, yerli ve milli
MİT, FETÖ’nün tasmasını elinde tutanlar
için çok tehlikeliydi ve Hakan Fidan orada
kalmamalıydı

Ve göreve başladılar
16 Eylül 2010 tarihinde Gölbaşı Cum-

huriyet savcılığına Alp Kağan Polatkan adlı
şahıs Oslo görüşmelerinin ses kayıtlarına
dair dilekçe verir

12 Ekim 2010 İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığının 2010/521 dosya kapsa-
mında FETÖ’cü savcı Adnan Çimen Gem-
lik Cumhuriyet savcılığına yazı yazarak
01.01.2010/ 12.10.2011 tarihleri arasın-
daki Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı görüş-
melerin ses kayıtlarını istedi

2011 yılı Genelkurmay Elektronik Sis-
temler (GES) nin MİT’e devredilmesi tar-
tışmalarına sahne oluyordu GES inanılmaz
teknik donanıma sahip, burada yer alan
dinleme cihazları ve antenler, Afganis-
tan’dan Somali’ye kadar Türk birlikleriyle
doğrudan kriptolu haberleşmeyi sağlaya-
cak, Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu ül-
kelerinden elektronik izleme yapacak,
uydu ve yer sistemlerine sahip

26 Kasım 2011’de Başbakan Erdo-
ğan’ın ofisine dinleme cihazı yerleştirilir

19 Aralık 2011 FETÖ’cü terörist savcı
Sadrettin Sarıkaya, gizli tanık Bahar’dan
MİT ile ilgili 50 sayfalık ifade alır

20 Aralık 2011, MİT haber elemanı ga-
zeteci Mustafa Özerin de aralarında ol-
duğu çok sayıda kişi gözaltına alınır

26 Aralık 2011 Ankara Cumhuriyet
Başsavcı vekili Nuri Yiğit tarafından görü-
len Alp Kağan Polatkan tarafından şikâyet
edilen Recep Tayyip Erdoğan ve MİT gö-
revlileri hakkındaki soruşturma
2011/3611 sıra ile işleme koyulur

GES’in MİT’e devrine bozulan, ok-

yanus ötesi oyuncuların emir eri FETÖ
vicdansızlığın ve şerefsizliğin büyük bir
örneğini Şırnak Uludere’de ortaya ko-
yuyordu

28 Aralık 2011 Uludere’de çoğu
çocuk olmak üzere 34 Kürt vatandaşımız
FETÖ’CÜ Askerlerin PKK ile ittifak ha-
linde verdiği “PKK lılar sınırdan girmeye
çalışıyor” şeklindeki yanıltıcı bilgisiyle
F16 uçaklarından atılan bombalarla ya-
şamını yitiriyor FETÖ medyası olayı
MİT’e yıkan yayınlar yapıyordu

Olay gerçekleştiğinde Uludere
Hudut Tabur Komutanı FETÖ’cü Jan-
darma Binbaşı Hüseyin Erten’di

Bursalılar bu haini iyi tanır çünkü Ulu-
dere ihaneti sonrası gizlenmek için FETÖ
tarafından Sırameşeler Sevgi evine müdür
olarak atanmış 27 Temmuz 2016 tari-
hinde Bursa’da gözaltına alınmış sonra-
sında tutuklanmıştı

1 Ocak 2012’de GES MİT’e devredili-
yordu

1 Şubat 2012’de MİT eski müsteşarı
Emre Taner, yöneticiler Fatma Afet
Güneş, Hüseyin Emre Kuzuoğlu’nun te-
lefonlarının üç ay süreyle dinlenme tali-
matı FETÖ’cü terörist hakimler
tarafından veriliyordu

7 Şubat 2012’de FETÖ’cü terörist savcı
Sadrettin Sarıkaya MİT müsteşarı Hakan
Fidan, eski müsteşar Emre Taner, Afet
Güneş, H.EmreKuzuoğlu ve Yaşar Hakan
Yıldırım’ı ifadeye çağırıyordu

8 Şubat 2012 FETÖ’cü 22 kişi Ankara
Cumhuriyet savcılığına Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve MİT görevlileri hak-
kında şikayet dilekçesi verip suç duyuru-
sunda bulunuyordu

10 Şubat 2012’de FETÖ’cü savcıların
emriyle FETÖ’cü polisler MİT binasında
gözaltı yapmak ister MİT görevlileri can
pahasına FETÖ’cü terörist polisleri binaya
almaz

17 Şubat 2012’de MİT kanunu değişe-
rek MİT yöneticileriyle ilgili soruşturma

izni başbakanlığa bağlanır
FETÖ’nün MİT’i ABD adına ele ge-

çirme sevdası burada bitmemekle birlikte
Recep Tayyip Erdoğan tarafından FETÖ ile
mücadele bu tarihlerde başlar

Muhalif basın GES’in MİT’e devrini al-
çakça bir yalanla ve aynı manşetlerle ha-
berleştirirler muhalif basının ortak
manşeti “GES MİT’e devredildi şehit sa-
yısı arttı” alçaklıkta zirve şimdilik bu
manşetti

MİT tırlarının FETÖ’cü teröristler tara-
fından durdurulup MİT çalışanlarının üze-
rine silah doğrultulması sonrası MİT
kanununda köklü bir değişiklik daha ya-
pıldı ve bu değişiklikte muhalefet ve basını
tarafından ABD’ye hizmet edecek çerçe-
vede algıya sunuldu

Yasa değişirken muhaliflerin açıklama-
ları “MİT Şeffaf olmalı” “MİT’e adam öl-
dürme yetkisi verildi” şeklindeydi

Kemal Bey haklıydı ve gizlediği korku
başına gelmişti. MİT müthiş operasyonlara
imza attı 2018-22 arasında MİT’in imha
ettiği PKK’lı yönetici sayısı 100’ü geçti

MİT’in yurtdışından getirdiği FETÖ’cü
terörist sayısı da Kasım 2022 itibariyle 21
ülkeden 150 FETÖ’cü terörist getirilmiş
durumda

Başa dönersek güçlü Türkiye için güçlü
istihbarat teşkilatı, güçlü istihbarat teşkilatı
için güçlü Türkiye’nin gerekli olduğunu gö-
rüyoruz

MİT yerli ve Milli olunca nasıl başarılı
operasyonlar yaptığını hep beraber gururla
izliyoruz

NOT: 7 Şubat günü yaşananlar başlı
başına bir yazıyı hak ediyor inşallah gü-
nünde yazarız

Yazının bir bölümünde Ferhat Ünlü’nün
kaleme aldığı “MİT Efsanesi” adlı kitaptan
faydalanılmıştır. Hem yazara hem de yayın-
cıya çok teşekkür eder kitabı tüm okurlara
tavsiye ederim, Atilla Ünlüye ve İstihbarat
şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim.

Selam ve Saygıyla

Abdülkadir

KARAKAYA

7 Şubat 2012
(MİT Krizine
Giden Süreç)

BUÜ SBMYO ile ESA Lojistik ve
Gümrükleme arasında yapılan anlaşma
ile ESA Lojistik ve Gümrükleme firması,
MYO’nun Lojistik Programı’nda eğitim
gören öğrencilere staj ve işyeri eğitimi
konularında katkı sağlayacak. Firma
ayrıca ileride sayıları artmak üzere ilk
etapta 2 öğrenciye burs verecek. Ku-
rumlar, belirlenecek akademik ve bi-
limsel alanlarda da ortak projeler yü-
rütebilecek.Protokol imza töreninde
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rek-
törü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz,
BUÜ Sosyal Bilimler MYO Müdürü
Prof. Dr. Özhan Çetinkaya, ESA Lojistik
Ortakları A. Erdi Altıntaş ve Yaşar Can
Koyuncu, BUÜ Güçlendirme Vakfı Mü-
dürü Ramazan Üzü, akademisyenler
ve firma yöneticileri hazır bulundu.
Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ah-
met Saim Kılavuz, göreve geldiklerinde
tüm planlamalarını “Öğrenci Dostu”
ve Toplumla Bütünleşen Üniversite”

hedefleri doğrultusunda yaptıklarının
altını çizdi. Bu doğrultuda toplumun
her kesimi ile işbirliği yaptıklarını vur-
gulayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz;
“Bursa, güçlü bir ekonomik altyapıya
sahip. İş dünyasının en kıymetli fir-
maları, şehrimizde faaliyet gösteriyor.
Üniversite-Sanayi işbirliğinin gelişti-
rilmesi adına yaptığımız çalışmalar da
bu anlamda çok hızlı tepki aldı ve ciddi
bir ivme yakaladı. Ancak sadece iş dün-
yası ile değil, toplumun her kesimi ile
yüzlerce ortak çalışmaya imza attık.
Tüm kamu kurumları, yerel yönetimler,
ticari kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları
ve dernekleri içine alacak şekilde çok
geniş bir yelpazede işbirliklerimiz ar-
tarak devam ediyor. Bu işin temel fel-
sefesi; içinde bulunduğumuz toplumun
ortak aklı ile hareket edebilmektir. Biz
de bu anlayış ile hareket ediyoruz. ESA
Lojistik ve Gümrükleme firmasıyla im-
zalayacağımız protokol de gerçek an-

lamda bizlerin amacına hizmet edecek
bir işbirliği olacak. Hayırlı olmasını di-
liyorum” şeklinde konuştu.

“SEKTÖRÜMÜZLE İLGİLİ 
BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR”
ESA Lojistik ve Gümrükleme Ortağı

A. Erdi Altıntaş ise işletme olarak Üni-
versite ile böylesine kıymetli bir işbirliği
protokolü yapmış olmaktan dolayı bü-
yük bir memnuniyet duyduklarını söy-
ledi. 2016 yılında kurdukları ESA Lo-
jistik ve Gümrükleme’nin 35 kişilik bir
kadro ile sürekli büyüme trendini ya-
kaladığını açıklayan A. Erdi Altıntaş;
“Bizim sektörümüzle ilgili ciddi he-
deflerimiz var. Öncelikli olarak sektö-
rümüzdeki nitelikli işgücü açığının ka-
patılması adına çalışmalar yürütmeye
odaklandık. Bursa Uludağ Üniversite-
mizle de bu anlamda bir işbirliği yapıl-
masının faydalı olacağını düşündük.
Okul yöneticilerimizle görüşmeler yap-
tık. Karşılıklı bir mutabakata vardık.

İmzalayacağımız protokolün gerek sek-
törümüz gerek Üniversitemiz gerekse
de öğrencilerimiz adına hayırlı sonuçlar
doğuracağına inanıyorum. Bizlere des-
tek olan Üniversite yöneticilerimize de
teşekkür ediyorum” dedi. BUÜ SBMYO
Müdürü Prof. Dr. Özhan Çetinkaya da
eğitim faaliyetlerini 12 program üze-
rinden yürüttüklerini belirterek; “Lo-
jistik Programı’mız da bu çerçevede
aktif olarak sürdürdüğümüz hizmetler
arasında yer alıyor. Erdi Bey ve Yaşar
Can Bey ile yaptığımız görüşmeler ne-
ticesinde öğrencilerin staj ve işyeri eği-
timlerinde işbirliği yapılması konusunda
anlaşmaya vardık. Bunun yanı sırada
öğrencilerimize burs verebileceklerini
de ilettiler. Kendilerine ilgi ve destek-
lerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Uzun
yıllara yayılacak bir ortak çalışma kül-
türünü meydana çıkaracağımıza ina-
nıyor, protokolümüzün hayırlı olmasını
diliyoruz” açıklamasında bulundu. (İHA)

Lojistik Programı öğrencilerine staj,
işyeri eğitimi ve burs desteğiBursa Uludağ Üniversitesi

(BUÜ) ile sektörün önde
gelen firması ESA Lojistik
ve Gümrükleme arasında
özel bir işbirliği protokolü
imzalandı. Protokol
sayesinde Sosyal Bilimler
Meslek Yüksekokulu
Lojistik Programı’nda
eğitim gören öğrenciler
staj, işyeri eğitimi ve burs
desteği alacak.

Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, “Biz farklı muhalefet
yapacağız. Gerçek yerli ve milli biziz.”
dedi. İnce, Bursa’da üniversite öğrenci-
lerinin yoğun yaşadığı Nilüfer ilçesine
bağlı Görükle Mahallesi’nde parti oto-
büsünden gençlere hitap etti. Gençlerle
bir kooperatife ait salonda bir araya gel-
meyi planladıklarını belirten İnce, “Dün
gece yememişler içmemişler noteri al-
mışlar, işletmeciye gelmişler, ‘Siyasi faa-
liyet yapamazsın.’ demişler. Niye biliyor
musunuz? Bundan 2-3 ay önce burada
bir gençlik toplantısı yaptılar. Salonda
hiç genç yoktu. Bana gençlerin geleceğini
bildikleri için böyle yapmışlar. Bu yüzden
sizlerle dışarıda buluştuk.” diye konuştu.
İnce, gençlerin sandığa giderek ülkenin
geleceği için tercihlerini yapmalarının
önemini vurguladı. İnce, partisinin gö-
rüşlerine değinerek, “Biz farklı muhalefet
yapacağız. Gerçek yerli ve milli biziz.
Mesela Mavi Vatan’ı destekliyoruz. Tür-
kiye’nin Libya tezkeresine ‘evet’ diyoruz.
Orada olmalıyız. Çünkü orada gaz var.
Oradan payımızı almalıyız. Bir olay ya-
pıldığı zaman kim yapmış diye bakmayız.
Yapılan doğru mu yanlış mı ona bakarız.”
ifadelerini kullandı. (AA)

İnce: “Biz farklı muhalefet
yapacağız. Gerçek yerli 
ve milli biziz”

Köpeğe eziyet eden
o sürücü yakalandı
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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Alz-
heimer hastalığını yavaşlattığı görülen
yeni bir ilacı onayladı.
FDA, Leqembi isimli ilacın hastalığın
hafif veya erken aşamalarında olan
hastalara reçete edileceğini bildirdi.
FDA’nın kullanım için onay verdiği
ilaç, hafıza ve düşünmedeki zayıfla-
mayı yavaşlatabileceğini gösteren, tü-
rünün ilk örneği olarak gösteriliyor.
Ancak uzmanlar, ilacın bilişsel bozul-
mayı geciktirmesinin sadece birkaç ay
süreceğini düşünüyor. Washington
Üniversitesinden nörolog Joy Snider,
NBC’ye verdiği röportajda, “Bu ilaç bir
tedavi değil. Hastaların kötüleşmesini
engellemez, sadece hastalığın ilerleme-
sini ölçülebilir şekilde yavaşlatır.” ifa-
delerini kullandı. Öte yandan
uzmanlar, ilacın beyinde şişliklere yol
açabileceği veya ayda iki kez infüzyon
yoluyla tedavi ihtiyacının ortaya çıka-
bileceği yan etkilere dikkati çekiyor.
Japon Eisai ve ABD’li ortağı Biogen
adlı şirketler tarafından üretilen Le-
qembi ile bir yıllık Alzheimer tedavisi-
nin, yaklaşık 26 bin 500 dolara mal
olacağı belirtiliyor. ABD’de 6 milyon
Alzheimer hastası olduğu değerlendiri-
liyor. (AA)

Alzheimer’ı 
yavaşlatan yeni ilaca
ABD’den onay

Hollanda’nın Rotterdam Limanı’nda,
bir haftada 5 tona yakın kokain ele ge-
çirildiği bildirildi.
Rotterdam Savcılığından yapılan açık-
lamada, 2022’nin son günleri ile
2023’ün ilk günleri arasındaki bir haf-
talık dönemde Rotterdam Limanı’nda
güvenlik güçlerinin çok sayıda kontrol
yaptığı belirtildi. Yapılan kontroller sı-
rasında toplam 4 ton 726 kilogram ko-
kain ele geçirildiği ve 34 kişinin
gözaltına alındığı ifade edildi. Kokain-
lerin Brezilya, Ekvador ve Şili gibi
Kuzey Amerika ülkelerinden gelen ge-
milerdeki farklı konteynerlerde bulu-
nan muzlar, ayakkabılar ve donmuş
meyve suyu kapları gibi farklı yüklerin
arasına saklandığı kaydedildi. Kokain-
lerin imha edildiği belirtildi. (AA)

Japonya’da Kovid-19 salgınının ba-
şından bu yana kayda geçen vaka
sayısı 30 milyonu geçti.
Japonya Sağlık Çalışma ve Refah
Bakanlığı, ülke genelinde Kovid-19
kaynaklı vaka ve ölüm sayılarını
güncelledi. Buna göre, Eylül
2022’de 20 milyonu aşan salgın va-
kaları, son 24 saat itibarıyla 30 mil-
yonu geçti. Aralık 2022’de
Japonya’da salgın kaynaklı 7 bin
688 kişi öldü. Bu, aylık en yüksek
rakam olarak kaydedildi. Kyodo
ajansı, ülke nüfusunun yaklaşık
yüzde 25’inin Kovid-19’a yakalandı-
ğının tahmin edildiğini aktardı.
Ülke genelinde halihazırda 659 kişi
yoğun bakım servislerinde virüs te-
davisi görüyor. Doğu Asya ülkesi
Japonya’da, ilk Kovid-19 vakası
Ocak 2020’de kayda geçmişti. (AA)

Rotterdam Limanı’nda
bir haftada 5 ton 
kokain ele geçirildi

Japonya’da Kovid-19
vaka sayısı 
30 milyonu geçti
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CNN’in haberine göre, Meclisteki ilk
konuşmasına başlamadan önce yemin
etti ve Meclis Başkanı olarak ilk sorum-
luluğunun partisine ya da Kongre’ye
değil, ülkesine karşı olduğunu vurguladı.
McCarthy, daha sonra ilk konuşmasına
esprili bir şekilde “Kolay bir seçim oldu
değil mi?” sözleriyle başladı. Kevin
McCarthy, “Bugün, gelecek hafta, gelecek
ay, gelecek yıl burada yapacaklarımız

bundan sonraki her şeyin gidişatını be-
lirleyecek.” dedi. Çin ve ABD’nin “eko-
nomik rekabetine” değinen McCarthy,
bu rekabetin ülkesi lehine sonuçlanmasını
arzu ettiğini belirtti. McCarthy, “Çin Ko-
münist Partisine gelince, Çin’e giden yüz
binlerce işi nasıl geri alacağımızı araş-
tırmak için bu konuda iki partiden oluşan
bir seçilmiş komite oluşturacağız ve ar-
dından bu ekonomik rekabeti kazana-
cağız.” diye konuştu.

BİDEN’DAN MCCARTHY’YE TEBRİK
Bu arada, ABD Başkanı Joe Biden,

McCarthy’yi tebrik etti. Beyaz Saraydan
yapılan açıklamaya göre, Biden,
McCarthy’yi tebrik ederek “ABD halkı,
liderlerinden kendi ihtiyaçlarını her şeyin
üstünde tutacak şekilde ülkeyi yönet-
mesini bekliyor ve şimdi yapmamız ge-
reken de bu.” değerlendirmesini yaptı.
Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır oldu-
ğunu ve Cumhuriyetçilerden de bunu
beklediğini kaydeden Biden, “Temsilciler

Meclisinin liderliği artık kararlaştırıldığına
göre, bu sürecin başlamasının zamanı
geldi.” ifadesini kullandı.

14’ÜNCÜ TURDA GERGİN 
ANLAR YAŞANDI
ABD’de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta

olduğu Temsilciler Meclisinde başkanlık
seçimlerinin 14’üncü oylamasında
McCarthy ile partili muhaliflerin arasında
çıkan tartışmada tansiyon yükselmişti.
Kazanmak için gerekli çoğunluğu sağ-
ladığını düşünen McCarthy, oylamayı
yeniden kaybetmesi üzerine yaşadığı ha-
yal kırıklığıyla partili muhaliflerin otur-
duğu sıralara doğru yönelmişti. Bu sırada,
partili muhaliflerin başını çeken Cum-
huriyetçi Matt Gaetz, McCarthy’e parmak
sallayarak tepki göstermişti. McCarthy
yerine dönerken başka bir Cumhuriyetçi
isim muhalif partililere bağırmaya baş-
lamış, bir diğer parti mensubu susturmak
için ağzını kapattığı arkadaşını geri çek-
meye çalışmıştı.

MCCARTHY, 15’İNCİ 
OYLAMADA BAŞKAN SEÇİLDİ
Oylamanın 4’üncü gününde Was-

hington saatiyle 22.00’de başlayıp gece
yarısından yarım saat sonra belli olduğu
için ertesi güne kadar uzayan oylamada
15’inci turda Cumhuriyetçilerin çoğunluk
lideri McCarthy, 216 oyla meclis başkanı
seçilmişti. Birinci turdan itibaren De-
mokratlar 212 oyla adayları Hakeem
Jeffries’e oy verirken çoğunluktaki Cum-
huriyetçiler arasında yaşanan görüş ay-
rılığı nedeniyle McCarthy, başkan seçil-
mesi için gerekli çoğunluğu bir türlü
sağlayamamıştı. Bu durum, Amerikan
tarihinde en son 100 yıl önce yaşanmıştı.
Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy
Pelosi’nin, pazartesi kürsü tokmağını
McCarthy’e teslim etmesi bekleniyor.
Ardından milletvekilleri yemin ederek
yasama faaliyetlerine başlayabilecek.

(AA)

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blin-
ken’ın Ukrayna’ya 3 milyar 75 milyon
dolarlık askeri yardım yapacaklarını du-
yurmasının ardından Pentagon, verilecek
silah ve mühimmatın detaylarını paylaştı.
Pentagon’un açıklamasına göre, ABD or-
dusunun envanterinden, tank avcısı ola-
rak bilinen 50 zırhlı Bradley piyade mu-
harebe aracı, bu araçlar için 500 TOW
tanksavar füzesi ve 250 bin 25 mm
mermi verilecek. Bunların yanı sıra pa-
kette şu silah ve ekipmanlar yer aldı:
“100 adet M113 zırhlı personel taşıyıcı;
55 mayına dayanıklı pusu korumalı araç
(MRAP), 138 yüksek performanslı çok
amaçlı tekerlekli araç, 18 adet 155 mm
kundağı motorlu obüs, 18 mühimmat
taşıma aracı, 70 bin 155 mm top mermisi,
500 hassas güdümlü 155 mm top mer-
misi; bin 200 adet 155 mm uzaktan zırh
delici mayın (RAAM) sistemleri mühim-
matı, 36 adet 105 mm çekili obüs ve 95
bin adet 105 mm top mermisi, 10 bin
adet 120 mm havan mermisi; HIMARS
sistemleri için ek mühimmat, hava sa-
vunması sistemleri için RIM-7 füzeleri,
4 bin Zuni uçak roketi, yaklaşık 2 bin
zırh delici roket; keskin nişancı tüfekleri,
makineli tüfekler, el bombası fırlatıcıları
ve hafif silahlar için mühimmat ile gece
görüş cihazları.” Yeni yardım paketine
ilişkin açıklama yapan Pentagon’un Rus-
ya, Ukrayna ve Avrasya’dan Sorumlu

Müsteşar Yardımcısı Cooper, “Ukray-
na’daki savaş şu anda kritik bir noktada
ve Ukraynalıların Rus saldırılarına di-
renmeye devam etmelerine yardımcı ol-
mak için elimizden gelen her şeyi yap-
malıyız.” dedi. Cooper, yeni yardım pa-
ketinin ABD’nin şimdiye kadar verdiği
en büyük paket olduğunu belirterek, bu-
nun Ukrayna’ya olan bağlılıklarını gös-
terdiğini söyledi. ABD’nin öncekilerden
farklı olarak hava savunma ve top sis-
temleri yerine bu pakette Bradley araçları
ve anti tank füzeleri vermesi, Ukrayna
ordusunun bir kara operasyonuna ha-
zırlandığı sorularını gündeme getirdi.
Bu sorulara yanıt veren Cooper, “Bu
zırhlı araçları vermenin tam zamanı ol-
duğuna dair bir anlayış olduğunu görü-
yoruz. Ukrayna’nın savaşta dinamikleri
değiştirmek için bu kabiliyetin avantaj-
larını kullanmasının tam zamanı.” diye
konuştu. Savaştaki dinamikleri değiş-
tirmekten ne kastettiği sorusuna ise
Cooper, bir hedefe topçu atışı yapmanın
yanı sıra o alanda manevra yaparak Rus-
ların elindeki toprakları geri almayı kas-
tettiği ve Bradley araçlarının Rusların
en güçlü zırhlılarına bile dayanacak bir
araç olduğu yanıtını verdi. Cooper, Uk-
rayna’nın önümüzdeki günlerde savaş
sahasında nasıl hareket edeceği konusuna
girmekten kaçındı ancak Ukrayna or-
dusuna, ilerleme kaydedebilecek ve Rus-
ya’nın aldığı Ukrayna topraklarını geri
alacak şekilde yardım etmeyi sürdüre-
ceklerini söyledi. Müsteşar Yardımcısı,
ABD’nin neden hala Ukrayna ordusuna
tank vermediği sorularını ise tankların
bakım ve idameleriyle ilgili gerekçeleri
öne sürerek geçiştirdi. Cooper, Rusya’nın
tek taraflı ateş ilanına rağmen Ukrayna’da
çatışmaların devam ettiğini sözlerine
ekledi. (AA)

SKAİ TV’de bir programa katılan
Yunanistan Vatandaşı Koruma Ba-
kanı Takis Theodorikakos, Yunan
polisi tarafından 256 bin yasa dışı
geçişin engellendiğini ileri sürerek
Yunanistan ve Avrupa’nın Türkiye
ile sınırlarına çit inşa etme kararı-
nın, Vatandaşı Koruma Bakanlığı-
nın sorumluluğunda olduğunu ifade
etti. Theodorikakos, çitin inşası
için ilgili bakanlıklarla çalışmaların
başlatıldığını söyledi. Aralık
2022’de, Yunanistan’ın, Türkiye sı-
nırındaki Evros (Meriç) bölgesinde
devriye ve gözetleme önlemlerini
sıkılaştırmak için 250 sınır polisi
görevlendireceği açıklanmıştı.

YUNANİSTAN’IN EGE 
DENİZİ’NDE DÜZENSİZ 
GÖÇMENLERİ GERİ İTMESİ 
İHA İLE TESPİT EDİLMİŞTİ
29 Aralık 2022’de, Yunanistan’a

ait sahil güvenlik botunun, Ege
Denizi’nde düzensiz göçmenleri
Türk kara sularına itme anı, in-
sansız hava aracı (İHA) ile tespit

edilmişti. Milli Savunma Bakanlığı,
sosyal medya hesabı üzerinden,
“Ege Denizi’nin Çeşme güneybatı-
sında, 29 Aralık 2022 tarihinde
Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu
tarafından, düzensiz göçmenlerin
Türk sahiline 3.62 mil mesafede
kara sularına itildiği, Deniz Kuv-
vetlerimize ait İHA ile tespit edildi.”
açıklaması yapılmıştı. Deniz Kuv-
vetlerine ait İHA ile tespit edilen
bu olay, ivedilikle Sahil Güvenlik
Komutanlığına bildirilerek düzensiz
göçmenlerin kurtarılması sağlan-
mıştı.

YUNANİSTAN’IN GERİ 
İTMELERİ TEPKİ ÇEKİYOR
Yunanistan’ın Ege Denizi’nde

göçmenleri Türk kara sularına geri
itmesi ve bazı olaylarda yaşanan
can kayıpları, uluslararası basında
da çokça konu edilmiş ve tepki
görmüştü. Le Monde, Lighthouse
Reports, Der Spiegel, ARD, The
Guardian gibi kuruluşların çalış-
malarında, geri itmeler kanıtlarıyla
ortaya koyulmuştu. Yunan makam-
ları ise geri itmelerle ilgili uluslar-
arası insan hakları örgütleri, ulus-
lararası basın, siyasetçiler ve birçok
kurumun iddialarını bugüne kadar
hep reddetti. (AA)

Yeni başkan McCarthy 
yemin ederek göreve başladı
Yeni başkan McCarthy 
yemin ederek göreve başladı

ABD Kongresinin alt
kanadı Temsilciler
Meclisinde yapılan
15’inci tur oylamasının
ardından meclisin yeni
başkanı seçilen
Cumhuriyetçi Kevin
McCarthy, yemin etti.

Pentagon Müsteşar Yardımcısı
Laura Cooper, Ukrayna’ya verilecek
tank avcısı Bradley piyade
muharebe aracı, TOW tanksavar
füzelerinin de dahil olduğu yeni
askeri yardımla, Ukrayna’da
savaşın dinamiklerini değiştirmeyi
hedeflediklerini söyledi.

Yunanistan’da, sığınmacılar ve
göçmenleri engellemek için Meriç
Nehri kıyısına inşa edilen çelik
çitin uzunluğunun, 140 kilometre
olacağı bildirildi.

Yunanistan, Meriç
kıyısına 140 kilometrelik
çelik çit çekecek
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Devre arası çalışmalarına Özlüce İbrahim
Yazıcı Tesisleri’nde devam eden Bursaspor’da
dün taktik idman yapıldı.

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim
Yazıcı Tesisleri’nde sürdüren Bursaspor, günün
antrenmanını dün öğle saatlerinde gerçek-
leştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gö-
zetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle
başladı. Ardından 5’e 2 pas ve pres çalışmaları
gerçekleştiren yeşil-beyazlı futbolcular, son
bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursasporlu
futbolcuların moralinin oldukça yüksek ol-
duğu gözlendi. (İHA)

Güreşe adanmış hayat: 

Yaşar Doğu
Vefatının 62.
yılında anılan Yaşar
Doğu, kazandığı
başarılarla Türk
güreşinin efsaneleri
arasında yer alıyor.

“Türk güreşinin babası” olarak da
anılan merhum milli sporcu Yaşar
Doğu, 1913 yılında Samsun’un Kavak
ilçesine bağlı Karlı köyünde doğdu. 1.
Dünya Savaşı’na katılan babasının şehit
olması üzerine dedesinin köyü Emirli’de
büyüyen Doğu, çocukluğunun geçtiği
bu köyde karakucak güreşi yapmaya
başladı. Elde ettiği başarılarla ünü du-
yulmaya başlayan Yaşar Doğu, Anka-
ra’da askerliğini yaparken minder gü-
reşine geçti. Norveç’in başkenti Oslo’da
1939’da düzenlenen Avrupa Şampiyo-
nası’nda 66 kiloda mücadele eden Yaşar
Doğu, yaptığı dört güreşin birinde
mağlup olarak ikinci sırayı aldı. Bu,
efsane güreşçinin kariyeri boyunca ay-
yıldızlı mayoyla aldığı ilk ve tek yenilgi
oldu. İstanbul’da 1940’ta Balkan Şam-
piyonu olan Yaşar Doğu, ilk Avrupa
şampiyonluğunu ise İsveç’in başkenti
Stockholm’de yaşadı. 1946’da gerçek-
leştirilen organizasyonda 73 kiloda 6
maça çıkan Yaşar Doğu, Avrupa şam-
piyonu unvanını elde etti. Yaşar Doğu,
bir yıl sonra bu kez Çekya’nın (Çekos-
lovakya) başkenti Prag’da yapılan Av-
rupa Grekoromen Şampiyonası’nda 73
kiloda altın madalyaya uzandı.

GALİP GELDİĞİ 46
KARŞILAŞMANIN 33’ÜNÜ TUŞLA
KAZANDI

1948 Londra Olimpiyatları’nda
yaptığı 5 güreşi de kazanan Doğu,
ilk olimpiyat madalyasına kavuştu.
Bir sporcunun kariyerinde elde
edebileceği en özel şampiyonluğu
Londra’da yaşayan Doğu, adını
efsaneler arasına yazdırdı. 1949
yılında İstanbul’da düzenlenen
Avrupa Şampiyonası’nda da altın
madalyaya uzanan Yaşar Doğu,
hayatı boyunca bir kez Dünya
Şampiyonası’na katılma şansı ya-
kaladı. Finlandiya’nın başkenti
Helsinki’de 1951’de gerçekleşti-
rilen Dünya Şampiyonası’nda mü-
cadele eden milli güreşçilerin ta-
mamı altın madalyayla yurda dön-
dü. 87 kiloda Finlandiyalı, İranlı,

Alman ve İsveçli rakiplerini yenen
Doğu, kariyerinin tek dünya şampi-
yonluğunu kazandı. Yaşar Doğu, ka-
riyeri boyunca ay-yıldızlı mayoyla
yaptığı 47 güreşin yalnızca birini
kaybederken, galip geldiği 46 kar-
şılaşmanın 33’ünü tuşla bitirdi. Ka-
riyerine birer olimpiyat ve dünya
ile üç Avrupa şampiyonluğu sığ-
dıran Yaşar Doğu, sporculuk
hayatından sonra da minder-
den kopmayarak Türk gü-
reşine antrenör olarak hiz-
met etmeyi sürdürdü.
Köy köy dolaşıp yete-
nekli gençleri keşfe-
den Yaşar Doğu,
öğrencileri için
hiçbir fedakar-
lıktan kaçın-
madı. Ör-
nek bir
karak-
t e r e
s a -

hip olan Doğu, sırtında odun çuval-
larını taşıyıp sobayı yakarak öğren-
cilerinin üşümemesini sağladı. Min-
derlerin söküğünü diken, öğrencilerine
iş de bulan Doğu, karşılık beklemeden
yaptıklarıyla “Türk güreşinin babası”
adıyla anılmaya başlandı. Takımıyla
İsveç’te bulunduğu sırada kalp krizi
geçiren Doğu, doktorların “dinlen”
tavsiyesine rağmen yurda döndükten
sonra genç güreşçiler yetiştirmeye
devam etti. Yaşar Doğu, Ankara’da
geçirdiği ikinci kalp krizi sonrası 8
Ocak 1961’de hayata gözlerini yumdu.
Efsane güreşçinin kabri Ankara Cebeci
Askeri Şehitliği’nde bulunuyor. Do-
ğu’nun büyüdüğü Samsun’un Kavak

ilçesi Emirli Mahallesi’ndeki ev ise
anı evi müzesi olarak ziyarete

açık tutuluyor.
OĞLU GAZANFER DOĞU: 

“PEHLİVANLARINA
ÇOCUKLARIM DERDİ”

Olimpiyat şampiyonu
Yaşar Doğu’nun oğlu

Prof. Dr. Gazanfer
Doğu, AA muhabiri-
ne, “Babam ömrü-
nü Türk güreşine
adadı.” dedi. “Ya-
şar Doğu’yu an-
lamak, onun
değerlerini ya-
şatmak la-
zım.” diyen
Gazanfer
D o ğ u ,
“Kendisi-
ne sunu-
lan her
türlü im-
k a n ı
Türk gü-
r e ş i n e
hizmet
için kul-
lanmış,
geleceğin
ş a m p i -
yonlarına

harcamış. Nitekim de sonuçları ortada.
Zamanın hükümeti olan Demokrat Par-
ti’nin ilgili bakanı, babama Ankara Varlık
mahallesindeki ilk toplu konutlardan
10 daire anahtarı vermiş. Babam zaten
kendisine almıyor, hak edenlere, tale-
belerine dağıtıyor. Bu konuyla ilgili ga-
zetelerde en ufak bir haber de yazılmamış.
Demek ki o kadar doğru iş yapmış.” ifa-
delerini kullandı. Doğu, babasının Türk
güreşinin gelişimi için çalıştığını vur-
gulayarak, şöyle konuştu: “Pehlivanları,
talebeleri için çocuklarım derdi. Bir anıyı
paylaşayım; İstanbul’da işten çıkarılan
bazı güreşçilerin tekrar işe alınması için
ziyaretlerde bulunmuş. İstanbul’dan dö-
nüyor, ateşleniyor, yatağa düşüyor. İki
gün sonra da rahmetli oluyor. Ağzından
çıkan son söz, ‘Şu çocukların işini hal-
letsem gözüm arkada kalmazdı.’ oluyor.
Ölüm döşeğinde bile pehlivanlarını dü-
şünüyordu. Babam, sporcuların toplum
üzerindeki önemini her zaman vurgu-
lardı. Onların iyi bir güreşçi olmalarının
yanı sıra, ahlaklı, iyi bir insan olmalarına
da çok önem veriyordu.” Eskiden evle-
rinin bulunduğu arsanın “Yaşar Doğu
Evi ve Türk Güreş Müzesi” adıyla tescil
edildiğini söyleyen Doğu, kentsel dö-
nüşümün ardından inşaata başlanılma-
sının planlandığını kaydetti.

ADI, MEMLEKETİNDEKİ
GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİNDE
YAŞATILIYOR

Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi
Antrenörü Sadık Başkaya, efsane is-
min memleketi Kavak’ta 2004 yılında
kurulan tesiste Türk sporuna Yaşar
Doğu’nun izinden giden sporcular ye-
tiştirmeye devam ettiklerini söyledi.
Yaşar Doğu’nun bıraktığı emaneti ile-
riye taşıyacak yeni güreşçiler yetiş-
tirdiklerini dile getiren Başkaya, “Gü-
reş eğitim merkezimizde yatılı ve
gündüzcü olmak 65 sporcumuz var.
Bu sporcularımız arasında yaşlarına
göre Avrupa ve dünya şampiyonala-
rında madalya kazanmayı hedefleyen
birçok sporcumuz bulunuyor.” dedi.

(AA)

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de
başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut
Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını
Mustafa Emre Eyisoy ile Süleyman Özay ya-
pacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından
yayımlanacak. Ligde üst üste aldığı Bitexen
Giresunspor ile Trabzonspor mağlubiyetlerinin
ardından sırasıyla Hatayspor ve Antalyaspor
galibiyetleriyle yeniden çıkış yakalayan Fe-
nerbahçe, söz konusu süreçte liderliği kaptırdığı
Galatasaray’ı yenerek yeniden zirvede yer al-
mayı amaçlıyor. Teknik direktör Jorge Jesus
yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, derbi ön-
cesinde 35 puanla Galatasaray’ın 1 puan ge-
risinde 2. sırada yer alıyor.

TEK EKSİK PEDRO
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde bir

oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-laci-
vertlilerde sakatlığının ardından bireysel ça-

lışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu
bulunmuyor. Sakatlığını atlatan ancak maç
eksiği bulunan Luan Peres’in ise kadroda
olup olmayacağına teknik heyet karar vere-
cek.

SINIRDA 2 İSİM
Fenerbahçe’de derbi müsabakası öncesi 2

oyuncu sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertlilerde
Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri
durumunda cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11
Fenerbahçe’nin derbiye çıkması beklenilen

muhtemel 11’i şöyle: Altay Bayındır, Serdar
Aziz, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Bright
Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo,
Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua
King, Michy Batshuayi.

GALATASARAY SON 
6 MAÇINI KAZANDI
Süper Lig’deki son 6 maçından galibiyetle

ayrılan Galatasaray, Kadıköy’de istediği sonucu
alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.
Ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan
sarı-kırmızılı ekip, son 6 karşılaşmasını da

kazandı. Bu kulvarda son yenilgisini 10. haf-
tada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan
sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon
Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray,
daha sonraki 6 maçında ise sırasıyla VavaCars
Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Ba-
şakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor
ve MKE Ankaragücü’nü mağlup etti. Sarı-
kırmızılı ekip, galip geldiği son 6 maçında 17
kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde
ise 4 gol gördü.

SAKATLIĞI GEÇEN ICARDİ 
FORMA GİYEBİLECEK
Galatasaray’da Arjantinli yıldız futbolcu

Mauro Icardi, görev verilmesi durumunda
Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.
Sarı-kırmızılı takımın 30 Kasım’da yaptığı
antrenmanda geçirdiği sakatlık sonrası ada-
lesinde 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit
edilen Arjantinli futbolcunun tedavisi tamam-
landı. Tedbir amacıyla 17. haftadaki MKE
Ankaragücü maçında oynatılmayan Icardi’nin
derbide görev alması bekleniyor. Galatasaray’da
sarı kart cezaları biten Sacha Boey ve Sergio
Oliveira ile anneanesinin vefatı dolayısıyla
gittiği Uruguay’dan dönen Lucas Torreira da
derbide forma giyebilecek. Sarı-kırmızılı ekipte
tedavilerine devam edilen Kazımcan Karataş,
Emre Taşdemir ve Mathias Ross ise derbinin
kadrosunda yer alamayacak.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi önce-

sinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı,
Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve
Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri
durumunda cezalı duruma düşüp, 19. hafta-
daki Atakaş Hatayspor maçında forma giye-
meyecek. (AA)

Süper Lig’de süper derbiheyecanı:
Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlayacak
Fenerbahçe, Spor Toto Süper
Lig’in 18. haftasındaki derbi
maçında bugün sahasında
Galatasaray ile karşılaşacak.

Büyükşehir ikinci yarıya Ziraat
Bankkart maçıyla başlıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün
sezonunun ikinci yarısı başlarken, Bursa
Büyükşehir Belediyespor, 14. haftada 8
Ocak 2023 Pazar günü (yarın) sahasında
Ziraat Bankkart’ı konuk edecek.

Ligin ilk yarısında oynadığı 13 maçta 8
galibiyet, 5 yenilgi alan ve devreye 6. sırada
giren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 13
maçta 11 galibiyet elde ederek ilk yarıyı 2.
sırada bitiren rakibiyle Cengiz Göllü Voleybol
Salonu’nda saat 13.30’da karşılaşacak. Trt-
Spor Yıldız’dan yayınlanacak karşılaşmada
Yasin Okumuş başhakem, Ahmet Oğuzhan
Ünal ise yardımcı hakem olarak görev ya-
pacak. İki ekip arasında ligin ilk yarısında
Ankara’da oynanan karşılaşmayı Ziraat
Bankkart 3-0 kazanmıştı. (İHA)

Bursaspor 
taktik çalıştı



K entte
16. yüzyılda İs-
lam alimi Pir Ali Ba-
ba’nın, şehrin afetlerden
zarar görmemesi için başlat-
tığı bilinen gelenek, asırlardır de-
vam ediyor. Her yıl aralık ayının or-
talarında başlayıp bir ay boyunca süren
gelenek kapsamında, vatandaşlar gece
saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın al-
tında 10 dereceye kadar düştüğü kent-
teki 147 camide bir araya gelerek sabaha
kadar Kur’an-ı Kerim okuyup dua edi-
yor. Okunan hatim sayısının bu yıl 50
binin üzerinde olması bekleniyor. Ayrıca
her gün camilerde sabah namazından
sonra bir hayırsever tarafından vatan-
daşlara çorba ikram ediliyor. İl Müftüsü
Rüstem Can, AA muhabirine, Erzu-
rum’un en güzel geleneklerinden biri-
sinin “1001 Hatim” olduğunu söyledi.
Hatim geleneğinin 16 Aralık’ta başla-
dığını ve ocak ayının ikinci haftasındaki
cuma namazı öncesi yapılacak hatim
duasıyla tamamlanacağını dile getiren
Can, şöyle konuştu:

TAM 146
CAMİDE HATİMLYER SÜRÜYOR

“Elhamdülillah bugün tarihi Ayaz
Paşa Cami, İhmal Cami ve diğer 146 ca-
mimizde bu güzel gelenek ifa ediliyor.
Bütün kardeşlerimiz seher vaktinde gece
saat 2-3 gibi camilerimize gelerek sabah
namazına kadar Kur’an-ı Kerimlerini
okuyor. Kılınan sabah namazının ardın-
dan da dua yapılarak evlerine gidiyorlar.
Aynı şekilde akşam ve yatsı namazları
arasında da Mevla’mızın kelamı doya
doya okunuyor ve bir anlamda rahmet

ola-
r a k

g e r e k
E r z u -

rum’umuza,
gerekse bu aziz

vatanın dört bir kö-
şesine iniyor. Biz bili-

yoruz ki yüce Mevla’mızın
kelamı bizler için bir tebliğ,

bildiri ve mektuptur. Elhamdü-
lillah bir ay boyunca Mevla’mızın

bu mektubu doya doya okunuyor.”
PİR ABDAL BABA BAŞLATTI
Can, 1001 Hatim geleneğinin nasıl

başladığını şöyle anlattı: “Pir Ali Baba
bu güzel geleneği başlatırken, tabii o za-
manda gerek Erzurum’umuzda olsun,
gerekse çevre illerde olsun depremeler
oluyordu. ‘Biz bu geleneği başlatırsak
yüce rabbimizin rahmetidir. Bu rahmetin
eseri olarak da inşallah yüce Mevla’mız
bu depremlerden, sadece onlardan değil
maddi manevi bütün sıkıntılardan bizleri
kurtarır’ diye bu güzel geleneği başlatmış

ve kesinlikle
doğru. Geçen

yıl okunan hatim
sayısı 50 bini geç-

mişti. Bu yıl da inşal-
lah sadece Erzu-

rum’umuzda değil bu aziz
vatanın dört bir köşesinde

hatimler okunuyor.” Okunan
bu hatimlerin Diyanet İşleri Baş-

kanlığının internet sitesinde kendileri
için ayrılan bölüme girildiğini anlatan

Can, “Bizim cemaatimiz çok ferasetli ve
bilgili. Seher vaktinde hava sıcaklığının
sıfırın altında 8-9 derece olduğu bir or-
tamda sıcak yatağından kalkan vatan-
daşlar, camilerin yolunu tutup Mevla-
mızın kelamıyla baş başa geliyorlar.” diye
konuştu.

“GECE 3,5’TA CAMİYE GELİYORUM”
Tarihi Ayaz Paşa Cami müezzini Ali

Rıza Bağdaş da 17 yıldır tarihi camide
görev yaptığını vurgulayarak, “Gece
saat 3,5 gibi camiye geliyorum. Camiyi
cemaate hazır hale getiriyorum. 1001
Hatim geleneğimiz 500 yılı aşkındır
başta bu cami olmak üzere devam edi-
yor. Her gün okunan hatimlerin ar-
dından bir hayırsever tarafından çev-
redeki lokantalarda cami cemaatine
çorba ikramında bulunuyor.” dedi. Cami
cemaatinden 74 yaşındaki Muhammet
Sıddık Keleşoğlu ise hatim geleneğine
60 yıldan fazladır katıldığını ve bir ay
boyunca gece saatlerinden sabahın ilk
saatlerine kadar Kur’an-ı Kerim oku-
duklarını söyledi. Vatandaşlardan 55
yaşındaki Abdullah Keleşoğlu da ço-
cukluk yaşlarından bu yana hatimlere
katıldığını belirtti. (AA)

Erzurum’da
5 asırdır
yaşatılan “1001
Hatim” geleneğine
vatandaşlar, camilerde
gece sabaha kadar
Kur’an-ı Kerim
okuyarak katkı
sunuyor.
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Büyükorhan’da yüz yıllardır hayvan
pazarı kurulurken. yanındaki kapalı çar-
şıda ise kesilen taze hayvanlardan ka-
vurmalar pişiriliyor. Doğal beslenen hay-
vanların etleri taze kesilip pişirildiği için
çok lezzetli oluyor. 5 tane kavurmacının

olduğu mekanın tarihi atmosferi ise zi-
yaretçilerini kendine hayran bı-
rakıyor. Burada pişen etin
lezzetinin ününü duyan
çok sayıda vatandaş şe-
hir dışından Cuma
günü kurulan pazara
kavurma yemeye ge-
liyor. Pazara o kadar
yoğun ilgi var ki; gelen
vatandaşlar sıra bek-
lemek durumunda kalı-
yor. Burada kavurma yiyen-
ler lezzetini unutamıyor ve tekrar
gelmek için gün sayıyor. Buraya kavurma
yemeye uzak mesafelerden geldiklerini
ifade eden vatandaşlar, “Buranın tarihi

bir atmosferi var. Burada yenen etin
lezzeti bir başka. Bu lezzeti başka

yerde tatmadık. Buraya tekrar
geleceğiz” dedi. Tarihi pa-

zarda et pişiren işletme sa-
hipleri ise, “Burası tarihi
ve dualı bir çarşı. Yüzlerce
yıllık geçmişi var. Bura-
daki dükkanların işleten-
ler 3-4 kuşak işletmeciler.

Her cuma günü onlarca
kuzu kesilip pişiriliyor. Kısa

sürede tükeniyor. Buranın ünü-
nü duyup şehir dışından kavurma

yemeye gelenler var. Burada et yiyenler
lezzetini unutamayıp tekrar tekrar geli-
yor” şeklinde konuştu. (İHA)

Asırlık ocaklarda
tadına doyulmayan
lezzetler

Asırlık ocaklarda
tadına doyulmayan
lezzetler

Bursa’da yüzlerce yıllık
ocaklarda haftada bir gün
pişen kavurmalardan yemek
için şehir dışından gelenlerin
sayısı arttı. Pazarda kurulan
sofradaki taze etler
kavurmaya dönüştürülüyor
ve kısa sürede tükeniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, gençler, sa-
natçılar ve milli sporcuların yer
aldığı, Sarıkamış Şehitleri’ni Anma
Programı’na katılmak için Anka-
ra’dan hareket eden Sarıkamış Eks-
presi, Sarıkamış’a vardı.

Sarıkamış Ekspresi,
Sarıkamış Tren İs-
tasyonu’nda Kars
Valisi ve Belediye
Başkan Vekili
Türker Öksüz,
AK Parti Kars
milletvekilleri Ah-
met Arslan ve Yunus
Kılıç, gençlik merkezi
gönülleri ile vatandaşlar tarafın-
dan karşılandı. Bakan Kasapoğlu,
burada yaptığı konuşmada, Sarıka-
mış Harekatı’nın 108. yıl dönümünde
kahramanları büyük bir minnet ve
rahmetle yad edeceklerini söyledi.
Şehitler anasına yarın Allahuekber
Dağları’nda yürüyüş yapacaklarını
hatırlatan Kasapoğlu, şunları dile

getirdi: “Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen gençlerimizle bir vefa duy-
gusuyla bu kutlu coğrafyanın ve va-
tanın bize ne zor şartlarda, ne kutlu
bir mücadeleyle emanet edildiği his-
siyatıyla hep birlikte yürüyeceğiz.
Bu yıl aynı zamanda bildiğiniz üzere

Cumhuriyetin 100’üncü yılı
ve Türkiye Yüzyılı’nın da

başlangıcı. Apayrı bir
heyecan ve birlik var.
Kars halkına ve değerli
protokole teşekkür
ediyorum. İnanıyorum

ki Sarıkamış’ın birlik,
vefa ve direniş ruhunu en

yüksek seviyede birlikte ya-
şayacağız. Umarım yolculuk yapan
sizler de aynı duyguları yaşadınız.
Tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür
ederim.” Kasapoğlu ve beraberin-
dekiler, daha sonra Sarıkamış Kayak
Merkezi’nde yapımı tamamlanan
beş yıldızlı bir otelin açılışını yaptı.

(AA)

Erzurum’da 5 asırdır
süren gelenek:

“1001 Hatim”  

Sarıkamış Ekspresi,
şehitler seferi tamamlandı! 


