
ABD hava sahasındaki Çin “casus ba-
lonu” Amerikan ordusu tarafından F 22’ler-
le vurularak düşürüldü. ABD Dışişleri Ba-
kanı Antony Blinken’ın, Çin’in başkenti
Pekin’e yapacağı ziyaretini ertelemesine
neden olan ABD semalarındaki Çin “casus
balonu” Amerikan karasularında Atlantik
okyanusu üzerine çıktığında Amerikan
ordusuna ait jet uçaklar tarafından vuru-
larak düşürüldü.  n 10. sayfada

ABD, Çin’in casus balonunu
F 22’lerle vurdu!

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
(OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin
ocak ayı ihracatı geçen senenin aynı döne-
mine göre yaklaşık yüzde 22 artışla 2,7
milyar dolar oldu. Otomotiv tarihindeki en
yüksek ocak ayı ihracatına ulaşan ve yine
lider olan sektör, ülke ihracatından da yüzde
14 pay aldı.  n 5. sayfada

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara-İzmir
karayolunun güneyinde alternatif güzergah
oluşturulması amacıyla yapımına başladığı,
Otosansit ile Değirmenönü mahallelerini bir-
birine bağlayan Balıklıdere Köprüsü’nde inşaat
hızla sürüyor.   n 4. sayfada

Balıklıdere Köprüsü’nde
inşaat hızla sürüyor 

Bursa’da otomobil ile kamyonun çarpışması
sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaşamını
yitirdi. Edinilen bilgiye göre; Çanakkale istikame-
tinden Bursa yönüne seyreden Şuayip Giren’in (25)
idaresindeki 26 KD 523 plakalı otomobil Karacabey
ilçesi Tophisar Mahallesi mevkiinde havanın da
yağmurlu olmasıyla kayganlaşan yolda direksiyon
hakimiyetini kaybetti.  n 3. sayfada

A l p a s l a n  Y ı l d ı z | A h m e t  A l p a n | A h m e t  G ü n a y d ı n |  S e l a m i  S a y g ı n |  A y ş e  C a n d a n |  A b d ü l k a d i r  K a r a k a y a

Otomotiv endüstrisi 
yüzde 22 artışla yine lider!

“Onlar yola 
gelsinler biz onlara
‘Aferin’ diyelim”

Çavuşoğlu: 

"Koltuğunun altında ‘haç’ taşıyan, 
fakat ‘hacı’ görünmeye çalışan, ‘gavur’ 

diye öldürtüp,  ‘şehit’ diye namaz kıldıran 
siyasetçilerden sakınılmalıdır".

Sayı: 2716 Fiyat: 2 TLOsman Bölükbaşı
1913 - 6 Şubat 2002
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesinin
omurgasını milli egemenliğin oluşturduğunu,
egemenliğin ise kayıtsız ve şartsız büyük Türk
milletine ait olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları
kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık
bağıyla bağlı olan herkes tarihten, hukuken, ah-
laken birdir, eşittir ve aynıdır. Kurucu felsefenin
sosyal ve toplumsal damarı hiç kuşkusuz eşitliktir.

Türk milleti hiçbir ayrım kabul etmeyen bir bü-
tündür. Anadolu ve Trakya coğrafyası aziz mil-
letimizin ebedi yurdudur. Kökü çok eskiye da-
yanan, kader ortaklığı ve kardeşlik bağları her
bir vatandaşımızı tasada ve sevinçte Türk milleti
üst kimliğinde kenetlemiş, yek vücut hale getir-
miştir. Türk milleti bağımsızlığının ve varlığının
bedelini şehit kanlarıyla ödemiştir. Bizim naza-
rımızda herkes eşittir. Hiçbir Türk vatandaşı
bu ülkenin zencisi, ötekisi, yabancısı,
ikinci sınıf insanı değildir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin ku-
ruluş aklı üniter milli devlet
ilkesidir. Bu ilkenin harcı
etnik farklılıkları aşan,
ortak değerlerle besle-
nen, milli birlik ve da-
yanışma hasletidir."
(AA)

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'ne
vatandaşlık bağıyla bağlı herkesin
tarihten, hukuken, ahlaken bir, eşit
ve aynı olduğunu belirterek,
"Kurucu felsefenin sosyal ve
toplumsal damarı hiç kuşkusuz
eşitliktir. Türk milleti hiçbir ayrım
kabul etmeyen bir bütündür.
Anadolu ve Trakya coğrafyası aziz
milletimizin ebedi yurdudur." dedi.

Bahçeli: “Bizim nazarımızda 
herkes eşittir”

MEB’ten 5 milyon öğrenciye
ücretsiz yemek uygulaması başlıyor! 

Millî Eğitim Bakanlığı, öğren-
cilerin eğitime erişimini artırmak
için sosyal politikalarla öğrenci-
leri desteklemeye devam edi-
yor.  2022-2023 eğitim öğ-
retim döneminin ikinci
yarıyılının başlayaca-
ğı 6 Şubat tarihi iti-
barıyla Türkiye’de
5 milyon öğrenci
için kademeli
olarak hayata
geçirilecek üc-
retsiz yemek
uygulamasına
ilişkin hazır-
lıklar tamam-
landı.

n 2. sayfada

n Haberi 6’da

“Şubat ayı sonunda 
2 bin 323 engelli birey
kamuya yerleşecek”

Yanık:

n Haberi 6’da

Bursa’da otomobil ile
kamyon çarpıştı: 5 ölü 

4 ölü, 6 Yaralı
Zincirleme kazada can pazarı:

Bursa’da yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik
kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 4 cansız beden Bursa Adli Tıp
Kurumu morguna kaldırılırken yaralılar ise Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 

Otoyolun Selçukgazi mev-
kisinde, İstanbul istikametine
seyreden Yakup Terzi idare-
sindeki 34 KT 1194 plakalı
otomobil, sürücüsünün direk-
siyon hâkimiyetini kaybetme-
siyle soldaki bariyere çarptık-
tan sonra savrularak yolun sa-
ğında durdu. Kazayı görüp ya-
ralılara yardım etmek için yo-
lun sağ şeridinde duran Bün-
yamin Sivri’nin kullandığı 34
BLK 062 plakalı araç ve Şeh-
muz Karabulut idaresindeki
34 NK 7990 plakalı otomobil
ile yardım amaçlı araçlarından
inen yolculara, Ö.S’nin kullan-
dığı 34 ZM 9005 plakalı oto-
mobil çarptı. İhbar üzerine,
kaza yerine sağlık, itfaiye,
AFAD, jandarma ve polis ekip-
leri sevk edildi. 

ÖLEN 4 KİŞİ VE 
YARALANAN 7 KİŞİNİN 
KİMLİKLERİ 
TESPİT EDİLDİ
Kazada ölen ve yaralanan

7 kişinin kimlikleri belli oldu.
Cansu Bağış (23), Serpil Terzi
Çağşak (47), Betül Nur Terzi
(25) ile Naz Terzi (15) hayatını
kaybetti. Dört kişinin cansız
bedenleri, Bursa Adli Tıp Ku-
rumu morguna kaldırıldı. Ka-
zada Yakup Terzi (57), Ö.S.
(37), Bünyamin Sivri (34),
D.N.S. (8), Ö.Y.S. (10), Reyhan

Mahmasahatova (31), Serkan
Çalık (34) da yaralandı. Yara-
lılar Şehir Hastanesi’ne sevk
edildi. Kaza nedeniyle bir süre
trafiğe kapan otoyol, araçların
kaldırılmasıyla tekrar açıldı. 

YARALILARDAN 
İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Bursa Valisi Yakup Canbo-

lat, kazada 4 kişinin hayatını
kaybettiğini söyledi. Kazada 6
kişinin de yaralandığını belir-
ten Canbolat, şunları kaydetti:
“Selçukgazi tünelinden sonra
İstanbul istikametinde bir araç
muhtemelen arıza yapıyor. Arı-
za yapınca arkadan gelen araç-
lar zincirleme kazaya sebebiyet
veriyor. Şu anda 4 ölü var maa-
lesef. Yaralıların tamamı Şehir
Hastanesi’ne sevk edildi. İki-
sinin durumu ağır.”

KAZA ANI OTOYOLUN 
GÜVENLİK 
KAMERASINA YANSIDI
Zincirleme trafik kazasının

yaşandığı anlar, otoyolun gü-
venlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, emniyet şeri-
dinde iki otomobilin durduğu
sırada sol şeritten seyreden
başka bir otomobilin, önce ba-
riyerlere ardından da diğer
araçlarla yanında duran kişilere
çarptığı görülüyor. 

(AA-İHA)

Yaralılara yardım 

etmek için durmuşlardı!
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Bursa’da emekli olduktan son-
ra kendini hayır işlerine adayan
Tahir Acar, insanlara yardımcı
olabilmek için seyyar satıcılık ya-
pıyor.

Fabrikadan emekli olduktan
sonra Bursa Ulucami karşısında
seyyar simit tezgahı açan Tahir
Acar, para kazanmaktan ziyade
insanlara yardımcı olmak için bu
işi yapıyor. Askıda simit uygula-
ması ile hayırseverlerin bıraktığı
simitleri ihtiyaç sahiplerine üc-
retsiz veren seyyar satıcı, öğren-
cilere de simidi geliş fiyatına kar-
sız satıyor. Bazı vatandaşlara da
simit hediye eden Acar, gariban
babası olarak herkesin takdirini
kazanıyor. Emekli olduktan sonra
6 yıldır açtığı tezgahta simit sat-
tığını ifade eden Tahir Acar, “Bu-
rada her gün ihtiyaç sahibine üc-
retsiz simit veriyoruz. Öğrenci-
lere indirimli fiyattan satıyoruz.
Burada gaye para kazanmaktan
ziyade vatandaşlara yardımcı ol-
mak. Bu işi yaparken büyük keyif
alıyorum. İhtiyacı olan herkes
buradan simit alabilir” dedi.
(İHA)

Tarihi milattan önceye dayanan
marküteri sanatı, hiçbir katkı maddesi
ve boya kullanılmadan ahşap üzerine
yapılıyor. Yüzlerce yıllık bu sanatı
Türkiye’de çok az kişi icra edebiliyor.
30 yıldır marküteri sanatıyla ilgilenen
Kıymet Korkmaz, 13 metrekarelik
atölyesinde unutulmaya yüz tutmuş
bu sanatı devam ettirmeye çalışıyor.
Marküteri sanatçısı eşine yanında
asistanlık yaparak başlayan Korkmaz,
“Bu sanata eşim sayesinde başladım.
Eşim çok önemli bir marküteri sa-
natçısıydı. Dolayısıyla ben de onun
yanında asistanlık yaparak başladım.
Ama demek ki benim de ruhumda
varmış, çok seviyorum. Burası bile
13 metrekare, benim kocaman dün-
yam diyorum. Burada çok mutlu olu-
yorum” şeklinde konuştu.

OSMANLI’DA SARAY 
SÜSLEME SANATI 
OLARAK ANILIYOR
Marküteri sanatı ile yapılan eser-

lere Osmanlı Devleti döneminde sa-

raylarda pek çok rastlandığını belirten
Korkmaz, “Marküteri, Osmanlı’da
saray süsleme sanatı diye geçer. Os-
manlı’da sehpalarda, dolaplarda, yatak
başlarında görülüyordu. Fatih Sultan
Mehmet’in de riva-
yetlere göre mar-
küteriye ilgi gös-
terdiği, uğraştığı
söylenir. Milattan
önce 3 bin yılları-
na dayanan çok
eski ve detaylı,
ama bir o kadar
da zahmetli ve
pahalı bir sa-
n a t ”
ifade-
lerini
k u l -
l a n -
dı.

TÜRKİYE’DE 
YOK DENECEK KADAR AZ 
MARKÜTERİ SANATÇISI VAR
Yapımı zahmetli ve pahalı olan

bu ahşap sanatını Türkiye’de yok de-
necek kadar az kişi yapabiliyor. Unu-
tulmaya yüz tutmuş marküteri sa-
natına genelde özel müşteriler ilgi
duyuyor. Bursa’da marküteri sanatıyla

uğraşan iki kişiden biri
olduğunu söyleyen
Korkmaz, “Pek bilinen
bir sanat değil, bunun-
la beraber marküteriye

aşık olan insanlar
var. Çok özel
müşterilerimiz
var. Pahalı bir sa-
nat olduğu için
herkese hitap et-

miyor. Unutulma-
ya yüz tutmuş bir

sanat, şimdi yok denecek kadar
az. Türkiye’de bir elimizin parmak-
larını geçmeyecek kadar sayılı ya-
panlar var. Bursa’da benim bildiğim
benden başka yapan bir kişi daha
var” diye konuştu.

14 YILDA 4 ADET SATTI
Balibey Han’daki atölyesini kur-

duğu 2009 yılından bu yana sadece
4 adet tablo satabildiğini söyleyen
Korkmaz, satılan tablolardan birinin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a hediye edilmek için alındığını
ifade etti. Korkmaz, “2009 yılından
beri bu atölyedeyim. İlk açılan atöl-
yelerdenim. Ancak şöyle söyleyebili-
rim ki sattığım marküteri tablo sayısı
3 ya da 4 adet. Bunlardan bir tanesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a hediye edilmek için alındı. Di-
ğerleri de benim marküteriye aşık
olan müşterilerim” dedi. (İHA)

Ücretsiz yemek uygulamasının
usul ve esaslarının yer aldığı
“Yemek/Beslenme Hazırlama ve Da-
ğıtımı Kılavuzu” uygulanmak üzere
illere gönderildi. Resmî okul öncesi
eğitim kurumlarına devam eden tüm
okul öncesi eğitim kurumlarındaki
çocuklara haftanın beş günü, günlük
bir öğün beslenme verilmesi uygula-

ması 6 Şubat itibarıyla başlıyor. Uy-
gulama ile 81 ildeki tüm anaokulu ve
ana sınıfındaki öğrencilere ücretsiz
yemek hizmeti sağlanacak. Bursa’da
6 Şubat itibarıyla başlayacak olan üc-
retsiz yemek uygulamasına ilişkin ha-
zırlıkların tamamlandığını belirten İl
Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “6
Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak
olan okul öncesindeki tüm çocukla-
rımıza beslenme hizmeti verilmesi
konusunda hazırlıklarımız il millî eği-
tim müdürlüğümüz, ilçe millî eğitim
müdürlüklerimiz ve okul müdürlük-
lerimiz tarafından titizlikle yürütü-
lüyor. Okul mutfağında yemek ha-
zırlayacak anaokulları ile bünyesinde
ana sınıfı bulunan okul ve kurumla-
rımızın dışında kendi mutfağında ye-
mek hazırlanması mümkün olmayan
okullarımız için meslek liselerimiz
tarafından yemekler hazırlanarak
ulaştırılacak. Ücretsiz yemek hizme-
tinin öğrencilerimize sağlanması nok-
tasında başta Millî Eğitim Bakanımız

Sayın Mahmut Özer olmak üzere
emeği geçen herkese öğrencilerim
adına şükranlarımı sunuyor, teşekkür
ediyorum.”

ÖRNEK MENÜLER HAZIRLANDI
Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman

Bakanlığı’nın mevcut mevzuat ve ça-
lışmaları referans alınarak Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ye-
mek/Beslenme Hazırlama ve Dağıtımı
Kılavuzu” ile günlük enerji ve besin
ögelerinin yeterli ve dengeli bir şekilde
karşılanabilmesi için çocukların tüket-
meleri gereken besinlerin iyi kalitede
ve yeterli miktarlarda olmasına dikkat
edilecek. Beslenme hizmetleri kapsa-
mında sağlıklı beslenme ilkelerine uygun
menüler planlanacak; ihtiyaç duyacak-
ları besin içeriklerinin karşılanması,
bunun yanı sıra sağlıklı beslenme alış-
kanlıkları kazandıracak eğitimlerin ve-
rilmesi de sağlanacak.

OKULLARA DİYETİSYEN DESTEĞİ 
Bakanlık tarafından okul öncesi eği-

tim kurumları için dengeli beslenme il-
kelerine uygun örnek menüler hazırla-
narak illere gönderildi. Kendi menülerini
yapacak okul; il ve ilçe halk sağlığı mer-
kezlerinden diyetisyen desteği alacak. 

YEMEK ALACAK 
ÖĞRENCİLERİN VELİLERİNDEN 
İZİN ALINACAK
Okullarda sürecin planlanması, ha-

zırlanması ve uygulanması aşamasında
temizlik ve hijyene dikkat edilecek.
Ücretsiz beslenme desteği verilecek
olan öğrencilerin velilerinden izin bel-
geleri alınacak. Belgede veliler, öğren-
cinin beslenmeye bağlı herhangi bir
alerjisi veya hassasiyetinin olup ol-
madığını yazılı olarak beyan edecek.
(BÜLTEN)

Günde 100 ihtiyaç
sahibine ücretsiz
simit veriyor 

MEB’ten  5 milyon öğrenciye 
ücretsiz yemek uygulaması başlıyor! 
Millî Eğitim Bakanlığı,
öğrencilerin eğitime erişimini
artırmak için sosyal politikalarla
öğrencileri desteklemeye
devam ediyor.  2022-2023 eğitim
öğretim döneminin ikinci
yarıyılının başlayacağı 6 Şubat
tarihi itibarıyla Türkiye’de 5
milyon öğrenci için kademeli
olarak hayata geçirilecek
ücretsiz yemek uygulamasına
ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

Türkiye’de sayılı sanatçılardan biri olan Kıymet Korkmaz,
eşinden miras kalan marküteri sanatını Bursa Balibey
Han’daki 13 metrekarelik atölyesinde yaşatıyor.

Karlı ve buzlu
yolda yürümenin
püf noktaları 

Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Can-
sabuncu, karlı ve buzlu zemin-
lerde düşmeler sonrası meydana
gelen ortopedik yaralanmaları
önlemek için ayakkabıdan yü-
rümeye, zeminden yük taşıma-
ya kadar her şeye dikkat edil-
mesi gerektiğini söyledi. Özel-
likle buzlu ve karlı zeminlerde
yürürken dikkat edilmesi ge-
reken başlıca unsurları sıralayan
Medicana Bursa Hastanesi Or-
topedi ve Travmatoloji Uzmanı
Doç. Dr. Gökhan Cansabuncu,
şunları kaydetti: “Ayakkabı se-
çimi için öncelikle doğru ekip-
manlarla yürümek lazım. Ayak-
kabılar özellikle geniş tabanlı
olmalı, düz ve kaygan olmayan
maddelerden yapılmış ayakka-
bılar daha iyi bir tutunma alanı
sağlayacaktır. Ayakkabılar bi-
leğinizi sarmalı, böylelikle ayak
bileği burkulmalarından da sa-
kınabilirsiniz. Yürüme şekline
de dikkat edilmeli. Ayakların
yere sağlam bastığından emin
olmak için küçük ve yavaş adım-
lar atılmalı. Ayaklar dışa doğru
çevrilerek penguen tarzı yürü-
me şekli dengenin daha kolay
sağlanmasına yardımcı olacak-
tır. Basılacak zemin seçimi de
her şey kadar önemlidir. Karlı
havalarda buz tutabilecek parlak
ve kaygan zeminlerden kaçıl-
ması gerekir. Karın daha yu-
muşak olduğu zeminlerde ve
çim gibi buzlanmayı azaltan
zeminlerde yürümek sizleri düş-
melere karşı koruyacaktır.
Eğimli yollardan ve merdiven-
lerden inerken adımlarımızı tek
tek ve sağlam basarak kayıp
kaymadığını kontrol edin.
Mümkünse yanlardaki korku-
luklardan destek alın. Kaygan
zeminlerde yürürken eller cep-
lerde olmamalı. Bu hem den-
genizi daha kolay sağlamamızı
sağlar hem de bir düşme duru-
munda önlem almanızı kolay-
laştırır. Yürürken iki elimizin
dolu olmamasına dikkat edin.
Mümkünse en az bir elimiz
boşta olmalı. Denge kontrolü
için ağır cisimleri ve çocukları
kucakta taşımamaya özen gös-
termeliyiz.” (İHA)

Uludağ’da yarıyılın
son gününde tatilciler
karın keyfini çıkarttı 

Kış turizminin gözde tatil
merkezlerinden biri olan Ulu-
dağ, yarıyıl tatilinin son haf-
tasında tatilcilerin akınına uğ-
rarken, şiddetli kar yağışının
etsiyle sürücüler zor anlar ya-
şadı. Türkiye’nin gözde kış tu-
rizm merkezlerinden biri olan
Uludağ, eksi 11 derece soğuk-
luğa rağmen tatilcilerin akınına
uğradı. Türkiye’nin dört bir ya-
nından gelen vatandaşlar, ta-
tilinin son hafta sonunu, Ulu-
dağ’da kayak yaparak geçirmek
istedi. Fakat şiddetli kar yağışı
nedeniyle hazırlıksız gelenler
için tatil çileye dönüştü. Uzun
kuyrukların oluştu trafikte bazı
araçlar adeta kayak yaptı. Ulu-
dağ’da kar kalınlığı meteoro-
lojinin verilerine göre 83 san-
timetreye ulaştı. (İHA)
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Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

3/0

4/2

0/-2

5/3
5/2

5/1

2/-3

3/-2

2/-1

0/-2

İmsak
Güneş

Öğle
İkindi

Akşam
Yatsı

06:36
08:01
13:23
16:08
18:34
19:54

BURSA
PAZARTESİ

3/0

ÇARŞAMBA

2/-2

SALI

2/-1
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Bursa’da sürücüsünün kontro-
lünden çıkan otomobil bariyerlere
saplandı. Aracın motor kısmını aşan
bariyer arka kapıdan çıkarken, ka-
zada aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Ni-
lüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi
Caddesi Mudanya geliş istikameti
köprü girişinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgilere göre, 16 MA 9580
plakalı otomobil Osmangazi isti-
kametinde ilerlediği sırada yol ay-
rımına girerken sürücü direksiyon
hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç
refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle
bariyer aracın motor kısmını aşıp
arka kapıdan çıktı. Feci kazayı gören
çevredekiler yardıma koşarken, du-
rum 112 ekiplerine bildirildi. Olay
yerine gelen itfaiye ekipleri aynı ai-
leden 5 kişiyi mahsur kaldığı araçtan
çıkartarak sağlık görevlilerine teslim
etti. Ambulansla hastaneye kaldı-
rılan kaldırılan yaralıların tedavi
altına alındığı öğrenildi. Polis, ka-
zayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Bursa’da otomobil ile
kamyon çarpıştı: 5 ölü

Edinilen bilgiye göre; Çanak-
kale istikametinden Bursa yönüne
seyreden Şuayip Giren’in (25)
idaresindeki 26 KD 523 plakalı
otomobil Karacabey ilçesi Tophi-

sar Mahallesi mevkiinde havanın
da yağmurlu olmasıyla kaygan-
laşan yolda direksiyon hakimi-
yetini kaybetti. Direksiyon haki-
miyetini kaybeden otomobil sü-
rücüsü aracını orta ayraca düşür-
dükten sonra savrularak karşı
yönde dönüş yapmayı bekleyen
İsmail A. idaresindeki 55 AGY
226 plakalı kamyona çarptı. Çarp-
manın şiddetiyle otomobil hur-
daya dönerken araçta sıkışan ya-
ralılar Karacabey itfaiye ekipleri
tarafından uzun uğraşlar sonucu

çıkarıldı. Araçta sıkışan; Şerife
Mert (36), Hacer Mert (32), Eşref
Giren (61), Hatice Giren (57) olay
yerinde hayatını kaybetti. Kazada
yaralı olarak Karacabey Devlet
Hastanesine kaldırılan 5 yaşın-
daki Yavuz Selim Mert ise yapılan
müdahalelere rağmen kurtarıla-
mayarak yaşamını yitirdi. Kazada
yaşamını yitirenler Karacabey
Devlet Hastanesi morguna kal-
dırılırken, kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı. 

(İHA)

Bursa’da otomobil ile
kamyonun çarpışması
sonucu meydana
gelen kazada 5 kişi
yaşamını yitirdi.

Tam 8 sene çalıştığı inşaat firmasından üc-
retlerinin ödenmediği gerekçesiyle istifa eden
ustabaşı, alacaklarının tahsili için İş Mahke-
mesi’nin yolunu tuttu. Davacı ustabaşı, 08.00 -
18.00 saatleri arasında resmî ve dinî bayramlar
da dahil olmak üzere çalıştığını, iş sözleşmesini
emeklilik gününün dolması, fazla
çalışma ve genel tatil ücretlerinin
ödenmemesi, Sosyal Güven-
lik Kurumu primlerinin
gerçek ücret üzerinden ya-
tırılmaması sebebiyle haklı
nedenle feshettiğini öne
sürdü. Yıllık izinlerinin kul-
landırılmadığını, son üç ay gö-
türü usulde çalışmasına rağmen
alacağının ödenmediğini belirterek kıdem
tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ve
genel tatil ücreti ile götürü usulde çalışma
karşılığı alacaklarının davalıdan tahsilini talep
etti. Davalı şirket, iddiaların asılsız olduğunu
belirterek, davanın reddini talep etti. Mahkeme,
davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı her
iki taraf avukatı da istinafa götürdü. Bölge
Adliye Mahkemesi, itirazları geri çevirdi. Taraflar
bu kararı da temyiz edince devreye Yargıtay 9.
Hukuk Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir karara
imza atan Daire, ‘kıdem tazminatı’ adı altında
yapılan ödemelerin avans olarak nitelendirilmesi
gerektiğini vurguladı.

EYT’LİLERİN TAZMİNAT 
PLANI SUYA DÜŞEBİLİR
Oy birliği ile alınan kararda şu ifadelere yer

verildi: “Mülga 1475 sayılı Kanun’un 14 üncü
maddesinin ikinci fıkrası, işçinin aynı işverene

bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı
sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini
hükme bağlamıştır. O hâlde kıdem tazminatına
hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında,
işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate
alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin
kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde ger-
çekleşmesi, hizmet birleştirmesi için şarttır. İş-
çinin önceki çalışmaları sebebiyle kıdem tazminatı
ödenmişse, aynı dönem için iki defa kıdem taz-
minatı ödenemeyeceğinden, tasfiye edilen dö-
nemin kıdem tazminatı hesabında dikkate alın-
ması mümkün olmaz. Yine, istifa etmek suretiyle
işyerinden ayrılan işçi kıdem tazminatına hak
kazanmayacağından, istifa yoluyla sona eren
önceki dönem çalışmaları kıdem tazminatı he-
sabında dikkate alınmaz. Ancak aynı işverene
ait bir ya da değişik işyerlerinde çalışılan süre
için kıdem tazminatı ödenmemişse, bu süre

aynı işverende geçen sonraki hizmet
süresine eklenerek son ücret

üzerinden kıdem tazmi-
natı hesaplanmalıdır.

İşçinin iş sözleşmesi
feshedilmediği hâlde
çeşitli sebeplerle kı-

dem tazminatı adı al-
tında yapılan ödemeler

avans niteliğinde sayılma-
lıdır. İşçinin iş sözleşmesinin fes-

hinde kıdem tazminatına hak kazanılması du-
rumunda, işyeri ya da işyerlerinde geçen tüm
hizmet sürelerine göre kıdem tazminatı he-
saplanmalı, daha önce avans olarak ödenen
miktar kanuni faiziyle birlikte mahsup edilmelidir.
Buna göre davacının 11.09.2007-08.10.2009
dönemi için hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatı
tutarlarının eksik olduğu ve hak kazanılan ala-
cakların tam olarak ödenmediği anlaşılmaktadır.
Bu hâlde davacının 11.09.2007-08.10.2009 ve
06.10.2010-11.06.2014 tarihleri arasındaki tüm
hizmet süresine göre son ücret üzerinden kıdem
tazminatının hesaplanması ve ödenen kıdem
tazminatı tutarlarının mahsup edilmesi gerekli
iken yazılı gerekçe ile karar verilmesi hatalı
olup bozmayı gerektirmiştir.” Öte yandan uz-
manlar, emsal kararla birlikte EYT’lilerin plan-
ladığı tazminat miktarlarını alamayabileceği
uyarısında bulunuyor. (İHA)

EYT’lilerin tazminat
planları hayal olabilir 
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işçinin
iş sözleşmesi feshedilmediği halde
çeşitli sebeplerle kıdem tazminatı
adı altında yapılan ödemelerin
avans niteliğinde sayılması
gerektiğine hükmetti. Emsal
kararla birlikte; yıllardır çalıştıkları
işyerlerinden kıdem tazminatı
alma hayali kuran EYT’lilerin
tazminat planı suya düşebilir.Bursa’da bir otomobil sürücüsü,

yağmur nedeniyle kayganlaşan yolu
fırsat bilerek drift attı, o anlar cep
telefonu kamerasına yansıdı. Olay,
merkez Nilüfer ilçesi Atabulvarı’nda
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
yağmur nedeniyle yolun kayganlaş-

masını fırsat bilen sürücü drfit atarak
ilerledi. O anlar ise trafikteki başka
bir sürücünün cep telefonu kamera-
sına yansıdı. Görüntülerin sosyal med-
yada tepki toplaması üzerine drift
atan sürücüye 20 bin TL idari para
cezası yazıldı. (İHA)

Bu sefer attığı drift
pahalıya patladı 

Bursa’da kontrolden çıkan otomobil
şarampole uçarken, sürücünün yardı-
mına otopark görevlileri yetişti. 

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Yi-
ğitali Mahallesi’nde meydana geldi. Kar
yağışıyla birlikte kayganlaşan yolda
kontrolden çıkan otomobil şarampole
uçtu. Sürücünün yara amadan kurtul-
duğu kazada imdadına servis ile Ulu-

dağ’a çıkan otopark görevlileri yetişti.
Otopark görevlilerinin yardımıyla oto-
mobil, uçtuğu şarampolden çıkartıldı.
Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle
bazı araçlar Uludağ’a çıkarken ve inerken
güçlük çekerken, yolda kalan otobüsü
bir vatandaşın tek başına iterek kur-
tarma anları cep telefonu kamerasına
yansıdı. (İHA)

Bursa’da şarampole uçan otomobilin
yardımına otopark görevlileri yetişti 

Bursa’da 
alışveriş çılgınlığı 

Bursa’da bir zücaciye mağaza-
sının açılışında fiyatlar sembolik
olunca izdiham yaşandı. Vatan-
daşlar ucuz ürün alabilmek için
adeta birbirini ezdi. Merkez Nilüfer
ilçesi Beşevler Mahallesi’nde bu-
lunan bir zücaciye mağazasının
açılışına özel olarak bazı ürünlerde
fiyatlar beşte bire çekilerek indirim
yapılınca izdiham yaşandı. Sabahın
erken saatlerinde binlerce vatandaş
uzun kuyruklar oluşturdu. Açılışa
özel bardak, yemek takımları,
kamp sandalyesi ve yüzlerce ürünü
almak isteyen vatandaşlar, kapı-
daki görevlilere de zor anlar yaşattı.
Binlerce vatandaş kapıları zorlar-
ken, bir kadının izdiham sırasında
yere düştüğü anlar da kameraya
yansıdı. (İHA)

Karda mahsur
kalanları böyle
kurtardılar 

Bursa’nın İznik ilçesinde yo-
ğun kar yağışından dolayı araç-
larıyla mahsur kalan sürücüleri
vatandaşlar kurtardı. O anlar ka-
meraya yansıdı. İznik’e bağlı Ha-
cıosman, Candarlı, Sansarak, El-
malı ve Kırıntı mahallelerinde
yoğun kar yağışından dolayı yollar
trafiğe kapandı. Kar keyfini ya-
şamak isteyen 4 yabancı sürücü
ise araçlarıyla mahsur kaldı. Ma-
halle sakinleri, mahsur kalanların
araçlarını traktörleriyle çekerek
kurtardı. O anlar cep telefonu
kameralarına yansıdı. (İHA)

Bursa’da kontrolden
çıkan otomobil bariyerlere
saplandı: 5 yaralı 
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Barış Manço Kültür Merkezi’nde
ara tatil boyunca hafta sonları dü-
zenlediği çocuk tiyatrolarıyla binlerce
çocuğu ağırlayan Yıldırım Belediyesi
ayrıca karnesini getiren çocukları
Kaplıkaya Cazibe Merkezi Tünel Ak-
varyumu ücretsiz olarak hizmete
sundu. Tünel Akvaryum ziyareti sı-
rasında eğlenirken öğrenen çocuklar
farklı türde su canlılarını yakından
tanıma fırsatı buldu. Karne dönem-
lerinin çocuklar için unutulmaz an-
lardan birisi olduğunu hatırlatan
başkan Yılmaz, “Çocuklarımızın ta-
tillerini daha iyi bir şekilde geçirmesi
için düzenlediğimiz etkinliklerimizle,
Yıldırım’da çocuk olmanın ayrıcalı-

ğını yavrularımıza hissettirmek is-
tedik. Nasıl bir anne, bir baba için
en büyük huzur çocuklarının mut-
luluğu ise bizler için de çocukları-
mızın bir tebessümünden, gözlerinin
içindeki mutluluktan daha değerli
bir hazine yok. Yıldırım’ın, başta
çocukların olmak üzere tüm insan-
larımızın mutluluğu, huzuru ve gü-
veni için çalışıyoruz. Evlatlarımızın
gözünün içinde gördüğümüz parıltı,
bizim yaptığımız çalışmaların en
büyük ödülü” diye konuştu. Çocuk-
ları için düzenlenen etkinliklerden
duydukları memnuniyeti dile getiren
veliler, Yıldırım Belediyesi ve başkan
Yılmaz’a teşekkür ederek, “Çocuk-
larımız, yoğun ve stresli bir süreci
geride bıraktı. Evlatlarımız dönemin
yorgunluğunu bu etkinlikler saye-
sinde eğlenerek attı. Her yıl olduğu
gibi bu yıl da çocuklarımızı unut-
mayan başkana teşekkür ediyoruz”
dedi. (İHA)

Yıldırım Belediyesi Meslek Edin-
dirme Kursları (YIL-MEK) tüm hızıyla
devam ediyor. Yıldırım Belediyesi, Mes-
lek ve Sanat Eğitim kursları çerçevesinde
“Deri Tasarımı” branşı ile deri modasının
inceliklerini meraklılarına öğretiyor.
Deri tasarımı kursiyerleri, aldıkları eği-
tim ile çanta ve elbise gibi kişiye özel
tasarımlar ortaya çıkarıyorlar. Derinin
işlenerek yapıldığı şık tasarımlar, kalitesi
ile göz dolduruyor. Barış Manço Kültür
Merkezi’nde haftanın 2 günü verilen
derslerde, işlenmiş gerçek sığır derisi
üzerine özel çivi uçlarıyla ‘Craft’ adı
verilen malzemelerle dövülerek şekil
verilen ürünler alıcılarına sunulmak
için hazırlanıyor. Yıldırım Belediye Baş-
kanı Oktay Yılmaz ise YIL-MEK’te 105
branşta binlerce kişiye hizmet verdik-
lerinin altını çizdi. Başkan Oktay Yılmaz,
“Unutulmaya yüz tutmuş ve geleneksel
sanatlar eğitimi, müzik eğitimleri, dil
eğitimleri, el sanatları ve hobi eğitimleri,
kişisel gelişim eğitimleri, ve bilgisayar
teknolojileri kategorilerinde toplamda
105 branşta eğitim verdiğimiz YIL-
MEK, her dönem vatandaşlarımız ta-
rafından yoğun bir ilgi görüyor. Yıldırım
Belediyesi olarak, elimizden geldiğince
gücümüz yettiğince kadınlarımızın sos-
yalleşebileceği ve kendilerine artı değer
katabileceği mekânlarımızın sayısını
artıracağız” dedi. (İHA)

Bursa’da ulaşım sorununa köklü çö-
zümler üretmek amacıyla raylı sistemler,
yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ula-
şım gibi pek çok yatırımı hayata geçiren
Büyükşehir Belediyesi, yeni köprülerle
de ulaşıma nefes aldırıyor. Özellikle An-
kara-İzmir karayolunu yüklerinden arın-
dırmak için alternatif güzergahlar oluş-
turmayı amaçlayan Büyükşehir Beledi-
yesi, yolun güneyinde Kaplıkaya ile Kestel
arasına yeni bir alternatif güzergah ka-
zandırıyor. Bu güzergah üzerinde, daha
önce Değirmenönü ve Karapınar ma-
hallelerini köprü ile birbirine bağlayan

Büyükşehir Belediyesi, Siteler ile Bağ-
laraltı mahallelerinin bağlantısı için de
Kaplıkaya Köprüsü’nü tamamlayıp ula-
şıma açmıştı. Bu rotanın en doğusunda
yer alan ve Otosansit ile
Değirmenönü ma-
hallelerini birbi-
rinden ayıran
B a l ı k l ı d e re
üzerine de
toplam 120
metre uzun-
luğunda, 2
şerit geliş-2
şerit gidiş olarak
yeni bir köprü ya-
pılıyor. Köprünün kiriş
montajları tamamlanan bölüm-
lerinde beton dökme işlemleri hızla de-
vam ediyor.

ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur

Aktaş, Acemler Kavşağı başta almak
üzere Ankara - İzmir yolunun yüklerini
azaltmak için yeni alternatif güzergahlar
oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Yıl-
dırım ilçesindeki Cumalıkızık ve Değir-
menönü mahalleleri arasında yer alan
Balıklıdere üzerinde yol geçişi bulun-

maması ve arazinin sarp olması nede-
niyle, iki mahalle arasındaki geçişin An-
kara-İzmir Yolu üzerinden sağlandığını
hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu da yol

üzerinde trafik sıkışıklığına
neden oluyor. Bu se-

beple iki mahalle-
yi birbirine

b a ğ l a m a k
a m a c ı y l a ;
20.60 metre
genişliğin-
de, 2 gidiş-2

geliş olmak
üzere 4 şeritli,

120 metre uzun-
luğunda, 4 açıklıklı

köprü inşa ediyoruz. Daha
önce Hacivat ve Deliçay de-
releri üzerine yapılan köp-
rülerin ardından bu köp-
rünün de tamamlanmasıy-
la birlikte Kestel ile Kap-
lıkaya arasında önemli bir
alternatif güzergah olu-
şacak. Bu sayede Ankara
yolu üzerindeki yükler de
bir miktar azalmış olacak” diye
konuştu. (BÜLTEN)

Ulaşımdan altyapıya, çevreden
kentsel dönüşüme kadar her alanda
Bursa’yı geleceğe taşıyacak yatırımları
hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi,
ilçelerde de yaşam kalitesini yükselti-
yor. Bu kapsamında Gemlik İskele
Meydanı’nın da daha konforlu hale
getirilmesi amacıyla çalışmalara baş-
landı. Gemlik’in adeta kalbi olan ancak
zamanla deforme olan zemin  döşe-
melerinin yerine çeşitli dönemlerde
yapılan farklı imalatlar nedeniyle hem
görüntü kirliliği hem de kullanım zor-
luğunun yaşandığı İskele Meydanı sil

baştan yenileniyor.
Çalışma kapsamında toplam 3180

metrekare alanın 2870 metrekaresinde
sert zemin yenileme çalışması yapıla-
cak. Kalan 310 metrekare alan ise
yeşil alan olarak düzenlenecek. Yine
meydan içi aydınlatma armatürleri de
güneş enerjili olarak değiştirilecek ve
meydan hem gece hem de gündüz
Gemliklilere daha estetik ve konforlu
bir şekilde hizmet verecek. Mevcut
zeminin sökülmesi çalışmaları devam
ederken, çalışma süresince bölgede
yaya ulaşımında sorun yaşanmaması
için çalışma alanının dışında bir yaya
yolu oluşturulacak. (BÜLTEN)

Gemlik meydanına
Büyükşehir’den estetik dokunuş
Bursa Büyükşehir Belediyesi,
Gemlik’in kalbi olan İskele
Meydanı’nın zemininin sil
baştan yenileneceği
çalışmaların startını verdi.
Çalışma kapsamında
meydana 320 metrekare yeşil
alan kazandırılacak,
aydınlatma armatürleri güneş
enerjili olarak yenilecek.

Yıldırım Belediyesi,
sömestir tatilinde karne alan
çocuklara yönelik bir dizi
etkinlik düzenledi.

Yıldırım’da yarıyıl coşkusu

Balıklıdere Köprüsü’nde
inşaat hızla sürüyor
Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin Ankara-İzmir
karayolunun güneyinde
alternatif güzergah
oluşturulması amacıyla
yapımına başladığı, Otosansit
ile Değirmenönü mahallelerini
birbirine bağlayan B
alıklıdere Köprüsü’nde 
inşaat hızla sürüyor.

Nilüfer’de aşırı 
tüketime karşı onarım
atağı: Tamirhane 

Tüketim kültürüne karşı onarım
kültürünü desteklemek amacıyla ge-
liştirilen Nilüfer Kent Konseyi’nin pro-
jesi “Tamirhane”nin detayları, kamuoyu
ile paylaşıldı. Nilüferliler’in katılımıyla,
sosyal fayda oluşturacak çalışmaların
yapılacağı Tamirhane’de, ahşaptan teks-
tile ve kent mobilyalarına kadar birçok
nesne yeniden hayat bulacak. Nilüfer
Kent Konseyi’nin, doğayla uyumlu
döngü oluşturarak iklim kriziyle mü-
cadeleyi hedefleyen bir fikir olarak ge-
liştirdiği ve Nilüfer Belediyesi’nin des-
teklediği Tamirhane projesinin lans-
manı, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde
yapıldı. Nilüfer Belediyesi’nin 2022
İklim Yılı ve 2023 İkinci Yüzyıl İçin
Tasarım Yılı hedefleriyle de bağdaşan,
tüketim kültürüne karşı onarım kül-
türünü benimseyen Tamirhane proje-
sinin tanıtımına Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Kon-
seyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer
Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre
Karagöz ile Nilüferliler katıldı. Buluş-
mada, Tamirhane projesinin, Nilüfer-
liler’in de katılımıyla olgunlaşma sü-
recinde yapılan çalışmalar, bundan
sonraki yol haritası ve hedefleri payla-
şıldı. Toplantıya katılanlar tarafından
atık malzemeler ve çeşitli materyaller
kullanarak Tamirhane tabelasının ya-
pıldığı buluşmada, Nilüfer Kent Konseyi
Kadın Meclisi İleri Dönüş Çalışma Gru-
bu gönüllülerinin, parça kumaşlar kul-
lanarak yaptığı Nilüfer kent haritası
da ilgi çekti. İstasyonlar halinde çeşitli
çalışmaların da yapıldığı buluşmada
ayrıca, yine atık malzemelerden yapılmış
çantalar da, katılımcılara dağıtıldı. Ta-
mirhane’nin tanıtım toplantısında ko-
nuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay
Erdem, geri dönüşüm ve yeniden de-
ğerlendirme kültürünün yaygınlaştı-
rılmasının önemine vurgu yaptı. 2023
İkinci Yüzyıl İçin Tasarım Yılı’nda Ni-
lüfer’i, sosyal, ekonomik ve mekânsal
olarak dayanıklı hale getirmek için ‘ta-
sarım’ konusunu farklı boyutlarıyla ele
alacaklarını belirten Başkan Erdem,
“Doğa ile kentsel sistemleri bütünleş-
tiren, süreci tasarlarken yeni nesil bek-
lentileri dikkate alan stratejiler geliştirip,
çözümler tasarlamak için çalışacağız.
Bütün bunları da toplumun farklı ke-
simlerinin katılımıyla yapacağız. Bunun
için Nilüfer Tasarım Atölyesi’ni hayata
geçirdik. İklim krizine karşı hayatın
her alanında kaynak tasarrufuna git-
mek, karbon ayak izimizin artışını en-
gelleyecektir” dedi. (İHA)

Yıldırım’da deri
sanatının incelikleri
öğretiliyor



Türk meyve suyu üreticisi Göknur
AŞ, halka arzdan elde edeceği kaynakla
karlılığını artıracak yatırımlar yapmayı
hedefliyor. Göknur AŞ Genel Müdürü
Osman Aslanali, şirketin halka arzına
ilişkin talep toplama öncesi AA mu-
habirine yaptığı değerlendirmede, fir-
manın 30 yıllık sanayi, pazarlama ve
tarım tecrübesi olduğunu söyledi. Niğ-
de, Adana, Afyonkarahisar ve Mer-
sin'de kurulu tesislerinde yıllık 2 mil-
yon tondan fazla meyve sebze işleme
kapasitelerinin bulunduğunu ve 90'dan
fazla ürün çeşidi üretebildiklerini be-
lirten Aslanali, üretimin yüzde 25'lik
kısmının organik ürün olduğunu söy-
ledi. Aslanali, tesislerin bulunduğu
yerlerin üretim ve ihracat odaklı şekilde
seçildiğini dile getirdi. Aslanali, üre-
timlerinin yüzde 80'den fazlasını ABD,
Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi ülke-
lerdeki kurumsal gıda firmalarına
ihraç ettiklerine dikkati çekerek, te-
darik ürünlerinin büyük kısmını da
şirket bünyesindeki tarım arazilerin-
den sağladıklarını anlattı. Şirketin
AR-GE Merkezi'nde sürekli araştırma
yapan bir ekip olduğuna işaret eden
Aslanali, şu değerlendirmede bulundu:
"Büyüme kapasitemiz şirketin geçmiş
20 yılında sürekli yatırım yapmasından

kaynaklı. Tabii öncelik pazarlamaya
verildiği için pazarlama sıkıntısı hiç
olmayan bir şirkettir. Dolayısıyla da
büyüme otomatik olarak gelmekte.
Sürekli gelişen bir firmayız. Mesela
2000'li yıllarda şirketimiz ciddi bir
büyüme trendi yakalamıştır. Bunun
sebebi meyve suyu endüstrisinin hiç
bilmediği, kullanmadığı ürünleri biz
geliştirdik. Bunlar nar, ayva, kiraz gibi
ürünleri sektöre kazandırmamızla
oldu." Aslanali, kuruluşundan bu yana
ihracat odaklı bir firma olduklarının
altını çizerek, "Hatırladığım kadarıyla
hiçbir yıl yüzde 80'in altına düşmedi
ihracat payımız. İhracatımızın önemli
bir kısmı gelişmiş ülkelere yapılmak-
tadır. Toplam 85 ülkeye ve bu ülkelerde
470'in üzerinde global firmaya ihracat
yapan bir firmayız. Dalından bardağa
kadar bütün süreci bünyemizde en-
tegre etmiş bir şirketiz. Yani hem
meyve yetiştiriyoruz hem onun ara
mamulü dediğimiz yarı mamul ürün-
leri yetiştiriyoruz." diye konuştu. Ürün-
leri son tüketiciye kadar kendi im-
kanlarıyla ulaştırdıklarını belirten As-
lanali, dalından rafa kadar bütün sü-
reçleri yönettiklerini anlattı. Aslanali,
yakın dönemde dünyada meyve suyu
ve konsantre sektörünün yaklaşık 2
kat büyüyeceğini öngördük-
lerini ifade ederek, Türki-
ye'nin şu anda yıllık 475 milyon
dolarlık bir ihracata sahip oldu-
ğunu, şirketin 2021'de meyve ve sebze
sektöründe ihracat şampiyonu ödülü
aldığını söyledi. 

(AA)

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracat-
çıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye
otomotiv endüstrisi 2023 yılına yine ihracat
lideri olarak başladı. OİB verilerine göre
otomotiv endüstrisinin ocak ayı ihracatı
geçen senenin aynı dönemine göre yüzde
21,9 ihracat artışı ile 2,7 milyar dolar
oldu. Böylece otomotiv tarihindeki en
yüksek ocak ayı ihracatına ulaşan endüs-
trinin, ülke ihracatından aldığı pay da
yüzde 14 oldu.  OİB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Baran Çelik “Bu yılki 34 milyar dolarlık
ihracat hedefimize ulaşma yolunda iyi bir
başlangıç yaptık. Ocak ayında tedarik en-
düstrisi ve binek otomobiller ihracatımız
çift haneli arttı. Fransa, İspanya, Polonya
ve Belçika’ya yüksek oranlı artış kaydettik.
Aynı şekilde en büyük pazarımız AB Ül-
kelerine yüzde 35, Orta Doğu Ülkelerine
yüzde 40 artış yaşandı” dedi.  

EN BÜYÜK ÜRÜN GRUBU 
TEDARİKTE YÜZDE 20 ARTIŞ
Otomotiv sektörünün en büyük ürün

grubu olan tedarik endüstrisinin ocak ayı
ihracatı %20,5 artarak 1 milyar 143 milyon
USD oldu. Binek Otomobil ihracatı %37
artışla 893 milyon USD olurken, Eşya Ta-
şımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı
%14 azalarak 399 milyon USD, Çekiciler
ihracatı da %151 artarak 155 milyon USD
olarak gerçekleşti. Otobüs-Minibüs-Midibüs
ihracatı da %55 arttı.  Tedarik endüstrisinde
en fazla ihracat yapılan Almanya’ya ihracatta
%31 oranında artış görülürken, İtalya’ya
%20, Fransa’ya %36, Rusya’ya %34, Po-
lonya’ya %25, İspanya’ya %11, Romanya’ya
%15 artış yaşandı. Buna karşılık Mısır’a
ihracat %27, Slovenya’ya da %36 düştü.

Binek otomobillerde önemli pazarlar olan
Birleşik Krallık’a %115, Fransa’ya %104,
İspanya’ya %56, Polonya’ya %58, Slovenya’ya
%46 ihracat artışı görülürken, Mısır’a %95,
Macaristan’a %90 düşüş yaşandı.  Eşya Ta-
şımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda en fazla
ihracat yapılan ülke olan Birleşik Krallık’a
%37, Fransa’ya %21, Almanya’ya %12,
Şili’ye %100 ihracat düşüşü, ABD’ye %34,
İspanya’ya %171 ihracat artışı kaydedildi.
Çekiciler ürün grubunda ise en fazla ihracat
yapılan ülke olan Fransa’ya %186, Alman-
ya’ya %128, Polonya’ya %119 ihracat artışı
yaşandı. 

ALMANYA’YA YÜZDE 27, 
FRANSA’YA YÜZDE 56 ARTIŞ 
Ocakta sektörün en büyük pazarı olan

Almanya’ya yüzde 27 artışla 413 milyon

USD’lik ihracat yapıldı. Yine önemli pazar-
lardan Birleşik Krallık’a yüzde 12,5 artışla
301 milyon USD’lik, Fransa’ya da %56
artışla 284 milyon USD ihracat oldu. İs-
panya’ya %49, İtalya’ya %20, Polonya’ya
%44, Belçika’ya %42, Rusya’ya %18, Ro-
manya’ya %26, İsveç’e %51 ihracat artışı
görülürken, ABD’ye %12, Fas’a %22, Mısır’a
%80 ihracat düşüşü yaşandı. 

AB ÜLKELERİNE İHRACAT 
ARTIŞI YÜZDE 35 
Otomotiv ihracatından aldığı %68,6

pay ile en büyük ülke grubu olan Avrupa
Birliği Ülkelerine yüzde 35 artışla 1 milyar
863 milyon USD ihracat yapıldı. Diğer Av-
rupa Ülkelerine %15, Bağımsız Devletler
Topluluğuna %28, Ortadoğu Ülkelerine
%40 ihracat artışı yaşandı.  (BÜLTEN)
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 4.754,57 - 4.997,63ALTIN: 1.128,28 / 1.128,47EURO: 20,2949 / 20,3282DOLAR: 18,8012 / 18,8383

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında,
2003’ten bugüne kadar demir yoluna yapılan
yatırımların sonuçlarını almaya başladıklarını
belirtti. 2003’ten bu yana Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde demir
yollarına önemli miktarda yatırımlar yap-
tıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, “Va-
tandaşlarımızı YHT ile buluşturduk, ana
hatları modernize ettik, elektrikli ve sinyalli
hale getirerek kapasitesini artırdık. Bunun
sonucunda da yolcu ve yük taşımacılığında
rekor üzerine rekorlar kırdık. Milletimiz,
yatırımlarla ekonomik, konforlu ve hızlı
seyahat edebildiği konvansiyonel, yüksek
hızlı ve kent içi trenleri çok sevdi.” değer-
lendirmesinde bulundu.

“12 MİLYON 723 BİN VATANDAŞIMIZ 
BÖLGESEL TRENLERİ TERCİH ETTİ”
Karaismailoğlu, Türkiye’de ilk yüksek

hızlı tren seferinin 2009’da yapıldığını anım-
satarak, bu trenlerde yolcu sayısının her
geçen yıl arttığını kaydetti. YHT’lerle seyahat
edenlerin sayısının 2022’de bir önceki yıla
göre yüzde 114 artarak 9 milyon 363 bini
aştığını bildiren Karaismailoğlu, “Günde
ortalama 30 bin yolcunun kullandığı
YHT’lerde, 28 Ekim’de günlük 35 bin 792
yolcu sayısı ile rekor kırdık. Ana hatlarda
seyahat eden yolcu sayısı da aynı dönemde
yüzde 327 artışla 4 milyon 326 bine yükseldi.
Bölgesel trenlerde de artış oranı yüzde
174,5 oldu. Geçen yıl bölgesel trenlerde 12
milyon 723 bin vatandaşımız yolculuk
yaptı.” ifadelerini kullandı.

KENT İÇİNDE KONFORLU VE HIZLI ULAŞIM
Karaismailoğlu, Marmaray, İzban, Baş-

kentray ve Gaziray ile kent içinde konforlu
ve hızlı seyahat imkanı sağlandığının altını
çizerek, kent içi raylı sistemlerle trafiğin
rahatlatıldığını ve çevre dostu sistemlerle
hava kirliliğinin önlendiğini belirtti. Yüz
yıllık rüya ve bu asra damga vuran en
önemli projelerden olan Marmaray’ın, İs-
tanbul’un ulaşım haritasının en önemli
parçası olduğuna dikkati çeken Karais-
mailoğlu, şu bilgileri paylaştı: “Metro, met-
robüs gibi bağlantılarıyla neredeyse tüm
İstanbul’a hizmet veren Marmaray’da 17
Aralık 2022 tarihinde 687 binden fazla
yolcu ile rekor kırıldı. Marmaray’da geçen
yıl yolcu sayısı yüzde 65 artarak 191 mil-
yona dayandı. Açılışından bu yana ise 822
milyon yolcumuzu Marmaray’da ağırladık.
İzmir’i bir uçtan bir uca bağlayan İzban’ın
hat uzunluğu 136 kilometre. 2022 yılında
İzban’da taşınan yolcu sayısı yüzde 52,8
artışla 84 milyon 893 bine çıktı. Başkentray
da Ankara’nın ulaşımına nefes aldırıyor.
Başkentray’ın da yolcu sayısı yüzde 78 ar-
tarak 19 milyonu geçti. Gaziantep’te de
Kasım ayında Gaziray’ı Cumhurbaşkanı’mız
Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hiz-
mete sunduk. Gaziantepliler, ulaşımını
rahatlatan Gaziray’ı çok sevdi. Geçen yılın
kasım ve aralık aylarında Gaziray’da 527
bin 325 vatandaşımız seyahat etti.” Kara-
ismailoğlu, şehir içi ve şehirler arasında
demir yolunu tercih eden vatandaşların
günden güne artış gösterdiğinin altını çi-
zerek, 2021’de şehir içi ve şehirler arasında
toplam 191 milyon 585 bin yolcunun
demir yolu ulaşımını tercih ettiğini, bunun
2022’de yüzde 67,7 artışla 321 milyon
285 bine ulaştığını bildirdi. (AA)

Türkiye’de ocakta
250 bine yakın
gayrimenkul satış
işlemi yapıldı

Türkiye’de, geçen ay 249 bin
852 gayrimenkul satış işlemi ger-
çekleştirildi. AA muhabirinin Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü yetkililerinden aldığı
bilgiye göre, bu satış işlemlerin-
den 4 milyar 131 milyon 727 bin
328 lira tapu harcı geliri elde
edildi. Satış işlemlerinin 92 bin
192’sini konut, 43 bin 964’ini
arsa, 82 bin 503’ünü tarla, 11
bin 214’ünü iş yeri, geri kalanını
ise diğer taşınmazların satışı oluş-
turdu. 2023 yılı Ocak ayındaki
işlem sayısı, 436 bin 721 gayri-
menkul satış işleminin yapıldığı
2022 Aralık ayına göre geriledi.
Bu arada en çok işlem yapılan
10 il arasında, 29 bin 576 satışla
İstanbul ilk sırayı aldı. İstanbul’u
15 bin 386 ile Ankara, 12 bin
612 ile İzmir, 9 bin 865 ile An-
talya, 9 bin 295 ile Bursa, 8 bin
34 ile Konya, 6 bin 366 ile Tekir-
dağ, 6 bin 284 ile Gaziantep, 6
bin 219 ile Kocaeli ve 6 bin 126
ile Balıkesir takip etti. (AA)

Tarım sektörü, 2 milyar 875
milyon dolarla tüm zamanların
en yüksek ocak ayı ihracatına imza
attı. 2022’de ihracat rekorlarına
imza atan tarım sektörü, bu yıla
da yükselişle başladı. Özellikle
Rusya-Ukrayna savaşının başla-
ması sonrası jeopolitik riskler,
arza yönelik endişelerin hakim ol-
ması ve küresel çapta gıdaya eri-
şimin zorlaşmasına karşın Türkiye,
tarım ihracatına tam gaz devam
etti. Ülkelerin korumacı politika-
larına karşın Türk tarım sektörü,
etkili dış ticaret politikasını sür-
dürdü. Ülkelere düzenlenen ticaret
heyetleri de Türkiye’nin dış satı-
mında rekorlara imza atmasını
sağlayan önde gelen faktörler ara-
sında yer aldı. Tarım ürünlerine
gelen talep de rekor tazelemeye
devam ediyor. Türkiye’nin tarım
sektörü, 2 milyar 875 milyon do-
larla tüm zamanların en yüksek
ocak ayı ihracatına imza attı. Ocak-
ta geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 12,8 artan tarım ihracatı,
Türkiye’nin toplam dış satımından
da yüzde 14,8 pay aldı. (AA)

Tarım sektöründen
ihracatta 
ocak rekoru

Türk Hava Yolları (THY), 5 ve
6 Şubat’ta hava muhalefeti nede-
niyle seferleri iptal olan yolcuların,
bilet işlemlerini THY mobil uygu-
laması ve internet sitesi üzerinden
hızlıca yapabileceğini duyurdu. THY
Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal
medya hesabından yaptığı açıkla-
mada, “Değerli misafirlerimiz, za-
manınızın ne kadar değerli oldu-
ğunun farkındayız. Bu nedenle İs-
tanbul’da beklenen kar yağışından
dolayı iptal edilen biletlerinizle
ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi
mobil uygulamamız veya web si-
temiz üzerinden sıra beklemeden
hızlı şekilde tamamlayabilirsiniz.”
ifadelerini kullandı. (AA)

THY’den seferi 
iptal olan yolculara 

çağrı 

Otomotiv endüstrisi yüzde 22 
artışla yine lider!Uludağ Otomotiv

Endüstrisi İhracatçıları
Birliği (OİB) verilerine
göre, otomotiv
endüstrisinin ocak ayı
ihracatı geçen senenin
aynı dönemine göre
yaklaşık yüzde 22
artışla 2,7 milyar dolar
oldu. Otomotiv
tarihindeki en yüksek
ocak ayı ihracatına
ulaşan ve yine lider
olan sektör, ülke
ihracatından da yüzde
14 pay aldı. 

Karaismailoğlu: “Yolcu ve yük
taşımacılığında rekor üzerine

rekorlar kırdık”Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren
(YHT) ile seyahat edenlerin
sayısının 2022’de bir önceki yıla
göre yüzde 114 artarak 9 milyon
363 bini aştığını bildirdi.

Göknur AŞ Genel Müdürü
Osman Aslanali, "Karlı bir
şirketiz. Katma değerli ürünlere
önem veren bir şirketiz. Karlılık
rakamlarımız 300 milyon liraya
yaklaşmış durumda." dedi.

Göknur AŞ halka arzından
gelecek kaynakla karlılığını
artırmayı hedefliyor
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, engelli bireylerin sadece
ihtiyaçlarını karşılamayı değil, onların
çalışma hayatına katılmalarını da
önemsediklerini vurgulayarak, “En-
gellilerin hayatın içinde yer almala-
rının önemli unsurlarından biri doğ-
rudan üretime katılmaları. Onların
hayatın her alanında var olmalarının
önündeki engelleri kaldırmak da is-
tihdam ağını güçlendirmekten geçi-
yor. Bakanlık olarak her birey çalışma
hayatına katılabilir anlayışı ile en-
gellilerimizin istihdam imkanlarını
artıracak çalışmalar yürütüyoruz”
dedi. Bakan Yanık, şubat ayı sonunda
yapılacak yerleştirme için 30 Kasım
2022 itibarıyla kamu kurumları ta-
rafından 2 bin 323 kadro talebinde
bulunulduğunu bildirerek, adayların

ÖSYM’nin yayımladığı Tercih Kıla-
vuzu’na göre 13 Ocak 2023’de ter-
cihlerini tamamladıklarını ifade etti.

“KAMUDA ÇALIŞAN ENGELLİ 
MEMUR SAYIMIZI 67 BİN 985’E 
ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ”
2002 yılında kamuda çalışan en-

gelli sayısı 5 bin 777 iken, son 20
yılda atanan engelli memur sayısıyla
beraber 12 kat artarak 65
bin 662’ye yükseldiğini
hatırlatan Yanık, şun-
ları kaydetti: “2023
yılı Şubat ayı sonunda
Cumhurbaşkanımızın
teşrifleriyle 2 bin 323
engelli bireyin kamu-
ya memur olarak yer-
leştirilmesini gerçekleş-
tireceğiz. Böylelikle
kamuda çalışan
engelli memur
sayımızı 67
bin 985’e çı-
karmış ola-
c a ğ ı z .
A m a c ı -
m ı z ,
engelli-
lerimi-
zin is-

tihdam ve girişim imkanlarını geliş-
tirerek sosyal hayata, günlük hayata,
istihdam hayatına doğrudan ve en-
gelsiz diğer vatandaşlarımız kadar
eşit bir biçimde katılabilmelerini sağ-
lamak.”

“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN 
EKPSS ÜCRETİNİ KARŞILAMAYI 
SÜRDÜRÜYORUZ”
Kamuda engelli memur istihdamı

için Engelli Kamu Personeli Seçme
Sınavı (EKPSS) uygulamasının
2012 yılında başladığını anım-
satan Bakan Yanık, bakanlık ola-
rak engelli vatandaşların EKPSS
ücretini karşılamayı sürdürdük-
lerini belirtti. Bakan Yanık, 2022
yılı EKPSS için Bakanlık büt-

çesinden 11 milyon 832 bin
875 TL sınav üc-

retinin Ölç-
me, Seçme
ve Yerleştir-

me Mer-
kezi Baş-
k a n l ı -
ğ ı ’ n a

TBMM Genel Kurulu, milyonlarca
kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Ta-
kılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifini
yasalaştırmak için mesai yapacak. Mec-
lis, önemli konuları ele alacağı yoğun
bir haftaya daha giriyor. Haftalık ça-
lışmasına 7 Şubat Salı günü başlayacak
Genel Kurulda, EYT düzenlemesini
içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görü-
şülecek. Teklifle, 8 Eylül 1999’da ve
bu tarihten önce çalışmaya
başlayanların; 9 Eylül
1999’da ve bu ta-
rihten sonra ça-
lışmaya başla-
malarına rağ-
men sigortalılık
başlangıç tarihi-
ni geriye götür-
meye imkan tanıyan
ilgili mevzuat hüküm-
lerine göre yaptıkları borçlan-
malar ile sigortalılık başlangıç tarihlerini
8 Eylül 1999 ve öncesi tarih olacak şe-
kilde geriye götürenlerin, mevcut mev-
zuattaki emekliliğe hak kazanma ko-
şullarından yaş şartı kaldırılacak. Emekli
olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün
içinde tekrar işe başlayan bütün çalı-
şanlar için yüzde 5 destek primi veri-
lecek. Kamu kurumlarında sürekli işçi
olarak çalışanların emeklilik, yaşlılık
veya malullük aylığı almaya hak ka-

zanmaları halinde iş sözleşmelerinin
zorunlu feshini gerektiren hükümler
yürürlükten kaldırılacak.

BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ
Genel Kurul daha sonra, kamuya

olan borçların yapılandırılmasını içeren
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırıl-
ması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni gün-
demine alacak. Teklifle, vatandaşların
vergi daireleri, gümrük müdürlükleri,
Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri

ve belediyelere borçları yapı-
landırılacak. Düzenle-

me, 31 Aralık
2022’den önce

işlenen fiillere
ilişkin kamuya
olan borçları
kapsayacak.

Sürücülere uy-
gulanan trafik ida-

ri para cezalarına is-
tinaden verilen ve aktif du-

rumda olan ceza puanları silinecek.
Teklifle, vergi dairesine borçlu olan 7,6
milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu
terkin edilecek. Milli Eğitim, Kültür,
Gençlik ve Spor Komisyonunun salı
günkü toplantısında, YÖK Başkanı
Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK’ün çalışmaları
hakkında sunum yapacak. Bu arada
TBMM’de siyasi partilerin haftalık dü-
zenledikleri grup toplantıları da ger-
çekleştirilecek. (AA)

Alanya’da düzenlenen AK Parti Ge-
nişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Top-
lantısı Gençlik Merkezi’nde düzenlendi.
Partililere seslenen Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin 21 ülkede
çok farklı noktalara geldiğini söyledi.
Türkiye’nin bölgesel değil, küresel bir
aktör olduğunu belirten Bakan Çavu-
şoğlu, “Bunlar lafla, sözle olmuyor. İcraat
ile olur. Sergilediğiniz tavırla olur, izle-
diğimiz girişimci ve insani dış politika
sayesinde olur. Cumhurbaşkanımızın li-
derliğinde sadece ülkemiz ve milletimiz
için değil, bölgemizin istikrarı, barışı ve
refahı için çalıştık. Sadece kendisini dü-
şünen ülkelerin milletlerin ne kadar
egoist olduğunu görüyoruz. Herkes için
barış ve adalet arayışımız hamd olsun
artık her coğrafyada devam ediyor. Tür-
kiye’nin bugün dış politikada geldiği
noktayı 21 yıl önce bize söyleselerdi biz
de bu kadar olacağına inanır mıydık.
Bugün çok farklı bir noktayız. Cumhur-
başkanımızın liderliğinde liderler dip-
lomasisi kavramını yerleştirdik” dedi.
Son 1 ay içerisinde 5 farklı kıtada ülke
ziyaretleri, 3 farklı kıtadan 8 Dışişleri
Bakanının yanı sıra bölgesel ve uluslar-
arası örgütlerin temsilcileri ile bir araya
geldiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu,
bunun Türkiye’ye gösterilen ilgi ve gü-
venin göstergesi olduğunu söyledi. Dün-
yada yaşanan krizlerin yüzde 60’nın
Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada ger-
çekleştiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu,
“Dolaysıyla böyle bir coğrafyada bizim
oturup bekleme lüksümüz var mı? Bir
yanda savaş ve çatışma bir yanda gıda
krizi. Bir yanda enerji krizi bir ya da
iklim değişikliği. Bir yanda da devam
eden göç sıkıntısı var. Evini terk etmek
zorunda kalan insanlardan bahsediyo-
rum. Bazı ülkeler diyor ki zaten biz zen-
giniz. Tuzsuz aşım ağrısız başım. Kapa-
talım kapıları biz huzur içerisinde yaşa-
yalım, gerisi ne olursa olsun. Böyle bir
dünyada bu mümkün mü? Küreselleşen
dünyada etraf yangın alanıyken sen hu-
zur içerisinde yaşayabilir misin? Mümkün
mü? Terörü ayrım yapmadan beraber
mücadele edelim diyoruz. Göç konusunda
her alanda birlikte bakalım, yönetelim,
çözelim. Sorunun nereden kaynaklan-
dığına bakalım, oraya şifa olmaya çalı-
şalım. Bana gelmesin, gerisi ne olursa

olsun. Terör bana dokunmasın hatta
Türkiye ile başkalarına dokunursa daha
iyidir anlayışı var. Biz Türkiye olarak
buna isyan ediyoruz. Sadece isyan etmi-
yoruz, sorunun çözümü için önemli so-
rumluluklar üstleniyoruz. Bu yeni dü-
zende hem milli menfaatlerimizi korumak
için çalışıyoruz hem de krizleri yönetmek
için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TAHIL ANLAŞMASI 
OLMASA DÜNYADA CİDDİ 
GIDA KRİZİ OLACAKTI”
Krizlerin fırsatlar doğurduğunu

vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “Bu fır-
satları da ülkemiz, milletimiz ve böl-
gemiz için değerlendirmemiz lazım.
İşte Kuzey Kore kapandı, Rusya üze-
rinden giden durdu. Biz ne yaptık,
hemen Azerbaycan ile beraber Kaza-
kistan’ı davet ettik. Hemen güçlü me-
kanizmalarımızı hayata geçirdik. Ener-
ji, Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarımız
ile beraber hem enerji hem de ulaş-
tırma kanallarını güçlendirmek için
adımlar atıyoruz. Bölgesel sahiplenme
çok önemlidir. Türk Devletleri Teşki-
latını kurduk. Uluslararası bir teşkilat
haline getirdik. Ukrayna savaşını dur-
durmak için bizden daha faal bir ülke
var mı? Çalışsa da netice alan bir ülke
var mı? Belki sa-
vaşı durduramadık
ama tahıl antlaş-
ması, esir takası,
nükleer santral
üzerinden tehdit-
lerin azaltılması
için birçok adımın

atılması için bizden başka sonuç odaklı
adım alabilen var mı? Doğru bulma-
dıklarımızı reddediyoruz. Diğer ta-
raftan da çaba sarf ediyoruz. Tahıl
anlaşması olmasa dünyada ciddi gıda
krizi olacaktı. Venezuela’dan Somali’ye
çatışmalarda arabuluculuk yapan ülke
Türkiye. Arabuluculuk denince akla
ilk gelen ülke Türkiye. Dünyada artık
arabulucuları da İstanbul’da yetişti-
riyoruz. Çünkü adaletli davranıyoruz,
taraf tutmuyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE OYUN KURUCU 
BİR ÜLKE”
Türkiye’nin artık oyunda rol verilen

bir ülke olmadığını, oyun kurucu
bir ülke konumuna geldiğini
söyleyen Dışişleri Bakanı
Çavuşoğlu, “Anlayana an-
ladığı dilden konuşuyoruz.
İnsan hakları sorunları var.
Soydaşlarımız var. Filistin
davamız aynı şekilde devam
ediyor. Soydaş ve kardeşle-
rimize sahip çıkmak bizim
boynumuzun borcudur. Biz
çıkmazsak başka çı-
kabilecek bir
ü l k e

var mı? Pes etmek yok. İslam dünyası-
nın, Türk dünyasının birliğini sağlamak
öyle kolay değil. Ama sabırla çalışacağız.
Birliğin, beraberliğin güçlenmesi için
üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getireceğiz. Herkesi de teşvik edeceğiz.
Aynı anda pek çok terör örgütü ile mü-
cadele ediyoruz. FETÖ ile mücadele
ediyoruz, PKK ile mücadele ediyoruz.
YPG, DAEŞ terörün her türlüsüyle mü-
cadele ediyoruz. Terör insanlığın düş-
manıdır. Sadece bizim değil. Ama bizde
çok çektik. Mücadelemizi kararlılıkla
sürdürmemiz lazım. Artık Türkiye baş-
kalarının kurduğu oyuna katılan, oyu-
nun içinde verilen rolü üstlenen bir

ülke değil. Türkiye oyun kurucu
bir ülke. Sadece oyun kurmuyo-
ruz. Ülkemizin aleyhine, çıkar-
larına karşı oyunlar, masalar
kuruluyor. O masaları deviri-
yoruz. Türkiye dünyada hakkın,
adaletin temsilcisidir” dedi.

“ONLAR YOLA 
GELSİNLER BİZ ONLARA

‘AFERİN’ DİYELİM”
Demokrasi-
nin gereği

o l a r a k
muha-
lefetin
olma-
sı ge-
rekti-
ğ i n i
a n -
c a k

güçlü ve alternatif muhalefetin olma-
sını istediklerini belirten Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizim kısır
çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok.
Başkaları oturuyor, masa kuruyor. 6’lı
oluyor, 7’li oluyor. Kendi bilecekleri
iş. Demokrasinin gereğidir, muhalefet
olacak. Ama güçlü, alternatif muhalefet
olsun. Ülke için projeler üretsin, fikirler
üretsin. Ortaya vizyon koysun. Sende
ortaya bir vizyon koy. Var olanları
eleştirme, var olanları sonlandıracağız
deme, kimse güvenmez. Umut ol. İs-
tikrar getireceğini söyle. Bu ülke koa-
lisyonlardan çok çekti. Bakanlıkta eski
bakanların fotoğrafları var. 3 ay, 4 ay
bakanlık yapılıyordu. 1 yıl bakanlık
yapana ‘Vay be uzun süre durdu’ der-
lerdi. Neden? Koalisyonlar yıkılıyordu,
kuruluyordu. Türkiye’yi dışarıdan yö-
netme alışkanlıkları olduklarını da bi-
liyoruz. Bu alışkanlıkların bugünde
devam ettiğini görüyoruz. Bizim der-
dimiz Avrupa bize ‘Aferin’ desin, Ame-
rika bize ‘Yaşa Türkiye’ desin demek
değil. Onlarla da iyi geçineceğiz ama
ben onlara ‘Aferin’ diyeyim. Onlar yola
gelsinler biz onlara ‘Aferin’ diyelim.
Geçmişte yaşadığımız kara senaryoları
daha göreve gelmeden söylemeye baş-
ladılar. Masanın altından bir şeyler
karıştırmalarla bu işler olmaz. Bir de
açık olun. 6’lı masaysanız ‘6’lı masayız’
7’li masaysanız ‘7’li masayız’ diye söy-
leyin” dedi. (AA)

Çavuşoğlu: “Onlar yola gelsinler
biz onlara ‘Aferin’ diyelim” 

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu,

“Bizim derdimiz
Avrupa bize ‘Aferin’
desin, Amerika bize
‘Yaşa Türkiye’ desin

demek değil. Onlarla
da iyi geçineceğiz

ama ben onlara
‘Aferin’ diyeyim.

Onlar yola gelsinler
biz onlara ‘Aferin’

diyelim.” dedi.

Yanık: “Şubat ayı sonunda 2 bin 323
engelli birey kamuya yerleşecek” 
Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık, “Şubat
ayı sonunda 2 bin 323 engelli
bireyin kamuya memur
olarak yerleştirilmesini
gerçekleştireceğiz. Böylelikle
kamuda çalışan engelli
memur sayımızı 67 bin 985’e
çıkarmış olacağız” dedi.

Meclis, EYT için mesai yapacak 



Çanlı, Beyoğlu’nda bulunan Süryani
Katolik Kilisesi’nde yaptığı açıklamada,
Kur’an-ı Kerim’e yönelik son zamanlarda
yapılan provokatif, duyarsız ve saldırgan
eylemler karşısında derin üzüntü içe-
risinde olduklarını, bunların çeşitli din
ve milletlerden insanlar karşısında nef-
ret, düşmanlık ve husumeti körükleyen
talihsiz bir hadise olduğunu dile getirdi.
Hristiyan toplumu olarak kilise lider-
leriyle birlikte bu çirkin eylemi şiddetle
kınadıklarını ifade eden Çanlı, insanların
dini duygularına ahlaki yaşam için ilham
veren kutsal kitaplara ve inançlara saygı
gösterilmesi gerektiğini bildirdi. Her
türlü aşırılık ve hoşgörüsüzlüğün top-
lumun huzurunu tehdit ettiğine dikkati
çeken Çanlı, her insanın onurlu bir ya-
şam sürmesinin ve gerçek barışın, her
dinin hedefi olduğunu vurguladı. Tür-
kiye’deki birlikte yaşama kültürünün
barış ve kardeşliğin temeli olmaya

devam edeceğine inandıklarını dile ge-
tiren Çanlı, şöyle devam etti: “Her kutsal
mekanda dünya barışı ve insanların
kardeşliği için yapılan dualar insanlığın
huzurda ve esenlikte buluşması için
fırsat oluşturur. Özellikle bütün dünyada
hem İslam hem Hristiyan karşıtlığının
yükseldiği bir dönemde bizim bugün
nefret suçlarına karşı, ayrımcılığa karşı
tek ses halinde mücadele edebilmemiz
son derece önemlidir. Dini kimliği ne
olursa olsun hiç kimseyi dini kimliğinden
dolayı, etnik kimliğinden dolayı, inan-
cından dolayı kınamanın, suçlamanın,
nefret objesi haline getirmenin ve bun-
dan dolayı kutsal değerlerine hakaret
edilmesinin hiçbir insani temelinin ol-
madığını ifade etmeliyim.”

“ALLAH ÜLKEMİZİ VE BÜTÜN 
DÜNYAYI KORUSUN”
Süryani Katolik toplumu olarak son

20 yıl içinde kendilerine tanınan hak
ve özgürlükler nedeniyle bu toprakların
çocukları olduklarını, hiçbir endişe duy-
madan huzur içinde yaşadıklarını an-
latan Çanlı, “Özellikle Sayın Cumhur-
başkanımızın ve değerli çalışma arka-
daşlarının bize karşı gösterdikleri ilgi
ve jestler için teşekkür ederim. Yaptıkları
girişimlerin sözde değil özde olduğunu
bizler her şekilde hissediyoruz. Allah

ülkemizi ve bütün dünyayı korusun.”
diye konuştu. Beyoğlu Belediye Başkanı
Yıldız ise Beyoğlu’nun, yüzyıllardır farklı
inançların, kültürlerin, medeniyetlerin,
yaşamların, dillerin, renklerin ve dinlerin
k o m ş u
olarak bir
arada yaşa-
dığı bir huzur bel-
desi olduğunu söyledi.
(AA)
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Bacak boyu eşitsizliği fonksiyonel
ve gerçek olmak üzere 2’ye ayrılır.
Fonksiyonel eşitsizlikte bir bacak
boyu omurga veya leğen kemiğindeki
bir sorun nedeniyle kısa görülür. Ana-
tomik veya yapısal bir farklılık yoktur.
Gerçek eşitsizlikte ise bacağın bir bö-
lümü veya tümünde anatomik ya da
yapısal bir kısalık vardır. 

Konu ile ilgili, Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent
Eralp çocuklarda bir bacağın diğerine
göre kısalığının (uzuv kısalığı) yaygın
görülen bir sorun olduğunu, ancak
özellikle 2 cm’in altındaki kısalıkların
dikkatli bakılmadıkça fark edilemeye-
bildiğini söylüyor. Bu nedenle ailelere,
çocuklarını dikkatlice gözlemlemele-
rini, özellikle de banyo sonrası ya da
kumsalda gezinirken ayak izlerine
bakmalarını tavsiye eden Ortopedi ve
Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Levent
Eralp, çocuklarda bacak (uzuv) kısa-
lıkları hakkında açıklamalar yaptı,
önemli uyarılar ve önerilerde bu-

lundu. Ortopedi ve Travmatoloji Uz-
manı Prof. Dr. Levent Eralp bu nok-
tada anne babaların çocuklarını,
onların dikkatini çekmeden ve psiko-
lojik rahatsızlığa yol açmadan dikkat-
lice gözlemlemeleri gerektiğini
belirterek, şunları söyledi: “Bacak bo-
yunun eşit olmaması (uzuv kısalığı)
ancak bu dikkatli gözlemler sonucu
anlaşılabilen hastalıklardan biridir.
Günlük yaşantıda gözle görülen her-
hangi bir değişikliğe yol açmadığı için
özellikle 2 santime kadar olan tek
bacak kısalığı genellikle fark edilmi-
yor. Bacak kısalığı denilen sorunda,
kalçadan parmak ucuna kadar olan
bütün uzuvdan bahsediyoruz. Vücu-
dun bir ya da birkaç noktasında tek
bacak kısalığına sebep olan bozukluk
olabilir. Amerika’da yapılan bir araş-
tırma çarpıcı bir gerçeği ortaya koyu-
yor; devlet tarafından liselere bir halk
sağlığı görevlisi atanıyor. Kadın gö-
revliler bütün kız öğrencileri vücutla-
rını görecek şekilde muayene

ettiklerinde, bir çoğunda o güne dek
hiç fark edilmemiş sırt eğrilikleri ol-
duğunu görüyorlar. Böylece yüzde 4-5
olan skolyoz oranı bir anda yaklaşık 3
kat artıyor. Yani bir takım iskelet sis-
temi değişiklikleri ya da bozuklukla-
rında göze çarpmayan, ailenin
önemsemediği, çünkü günlük hayatı
sekteye uğratmayan aksaklıklar söz
konusu olabiliyor. Ancak özellikle
bunlar çocukluk çağında artma eğili-

minde olduğu için tanıda gecikme-
mek gerekiyor. Skolyozda olan sorun,
tek bacağın kısalığında da geçerli. Ço-
cuğunuzun ayak izlerine dikkatli
bakın” diyor ve şöyle anlatıyor: “Top-
lumumuzda yaygın görülen bir sorun
olan tek bacak kısalığını fark etmek
için anne babalar çocuklarının kışın
banyo sırasında bedenlerine dikkat-
lice bakmalı, banyodan çıktıktan
sonra da her iki ayak izini kıyaslama-
lıdır! Çocuk banyodan çıkar ve ıslak
ayakla yere basar ama ama iki ayağı-
nın izi birbirinin aynı değildir. Dikkat
etmezseniz gözden kaçırırsınız ama
dikkat ederseniz görürsünüz. Veya
yazın kumsalda yürürken çocuğun iki
ayağının izi birbirinden farklı ise tek
bacak kısalığı olduğunu tespit edebi-
lirsiniz. Dolayısıyla çocuğun ayak izle-
rine ve özellikle yavaş yürürken
aksamasının olup olmadığına dikkat
etmek gerekir. Bacaklarda 2 cm altın-
daki boy farklarında, kısa olan tarafın
ayakkabısının içine ya da altına yapı-

lacak takviyeler ile boy farkının orta-
dan kaldırılması en uygun tedavidir.
2-5 cm arasındaki farkta ise cerrahi
tedavi şarttır. Bu durumda çocuk-
larda iki taraf uzuvlarının boyunu
eşitlemek için ya kısa taraf uzatılır ya
da uzun olan tarafın uzaması yavaşla-
tılır. Uygun tekniğe hekim altta yatan
hastalık ve boy uzaması için geride
kalan süre gibi faktörleri değerlendi-
rerek karar vermelidir. 5 cm’den fazla
ise; mutlaka kısa olan tarafı uzatmak
gerekir ancak yine hekimin yapacağı
değerlendirmelerle tekniğe karar ve-
rilmelidir.”

Tedavinin amacı çocuklar erişkin
yaşa geldiklerinde kısalık veya eğrilik
hiç olmamış gibi sonuç elde etmek-
tir. Çocuklarda bacak eğriliklerinin
ve kısalıklarının tedavisi sebebe ve
eşlik eden problemlere göre değişir.
Bacak eğrilikleri her hastada farklı
tedavi yöntemleri gerektirebilir. Sağ-
lıklı günler.

Ayşe
CANDAN

Çocuğunuzun
iki bacağının
eşit olduğuna
emin misiniz?

Bitlis Eren Üniversitesinden (BEÜ) Sosyolog
Adem Palabıyık, “Cumhurbaşkanımıza besledikleri
nefret gözlerini kör etmiş durumda, neredeyse
ülkeyi yabancıların yönetmesini dahi kabul edecek
hale gelmişler. Altılı Masa’nın bu tavrının özellikle
halkımız tarafından bilinmesi sadece bizlerin
değil, artık her bir vatandaşımızın görevidir”
dedi. Altılı Masa ve CHP’ye eleştirilerde bulunan
Sosyolog Palabıyık, “Bu ruh hali ülkemiz için
hayra alamet değil çünkü öfke ile yönetilen bir
partinin, ülke sorunlarına dair önerdiği taslağın
kontrolsüz bir öfke sorunu olacağı aşikardır. Mu-
halefetin kontrolsüz öfkesi, ülkemizin başına
ciddi sorunlar açabilir. Hırsları uğruna ülkemizin
aleyhine olan isimler ile alakalı tercihte bulun-
maktan dahi geri durmuyorlar. Her gün farklı
statüler ile alakalı çeşitli duyumlar alıyoruz.
Elbette alınan kararlar HDP’den bağımsız işle-
miyor. HDP’yi küstürmemek için sempatizan
isimleri dahi parlatma gayretindeler” ifadelerini
kullandı. Altılı Masa’nın HDP’yi sopa olarak kul-
landığını söyleyen Palabıyık, “Altılı Masa’nın dev-
letin bekasını tehlikeye attığı artık aşikar olarak
halkımız tarafından da bilinmelidir” dedi. Altılı
Masa seçimi kazanırsa FETÖ tarafından yetişti-
rilmiş ve desteklenmiş isimlerin göreve getirileceği
iddialarının ürkütücü olduğunu kaydeden Pala-
bıyık, “Halka neden bu isimler sürekli olarak an-
latılmaya çalışılıyor. Ülkemizin geleceğine dair
ciddi bir dezenformasyon süreci başlatıldı ve bu
süreç bizzat Altılı Masa tarafından yönetiliyor.
Özellikle Avrupa’nın ve Amerika Birleşik Dev-
letleri’nin bu süreçte ciddi etkisinin olduğunu
biliyoruz ve maalesef Altılı Masa partileri bu ül-
kelerden bir ‘aferin’ alma derdindeler. Böylesi
isimler kurumsal anlamda da ciddi tehlike içeriyor.
Bu isimlerin herhangi bir kurumun yönetimine
getirilmesi demek, tasfiye edilen isimlerin yeniden
bu süreçte yer alması anlamına geliyor. Bunun
önüne kesinlikle geçilmesi gerekir ve bu sürecin
kontrol edilmesi artık zorunlu bir hal almıştır.
Bir nefret sebebiyle ülkemizin beka sorununun
tartışılmaya açılması kabul edilebilir bir durum
değildir. Cumhurbaşkanımıza besledikleri nefret
gözlerini kör etmiş durumda, neredeyse ülkeyi
yabancıların yönetmesini dahi kabul edecek hale
gelmişler. Altılı Masa’nın bu tavrının özellikle
halkımız tarafından bilinmesi sadece bizlerin
değil artık her bir vatandaşımızın görevidir” diye
konuştu. (İHA)

Palabıyık:
“Cumhurbaşkanımıza
besledikleri nefret gözlerini
kör etmiş durumda” 

Diyarbakır’dan Bodrum’a giden
Star Has Diyarbakır firmasına ait
S.C. (68) idaresindeki 34 SD 7721
plakalı yolcu otobüsü, Dinar Haydarlı
yol ayrımı Karabedir Kavşağı’nda
devrildi. Kazada, yolcu otobüsündeki
Fatma Temiz (43), Sultan Nur Özay
(41) ile kızı Seval Özay (13), İsmail
Yoldaş, Yakup Uçar, Halime Tıpır-
damaz, Ayşe Koç, Mehmet Tuncer
hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince
Afyonkarahisar ve Isparta’daki çeşitli
hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran
Yiğitbaşı, kazada yaralananları tedavi
gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
Vali Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Devlet
Hastanesi’nde gazetecilere, Çay-Dinar
kara yolunda meydana gelen otobüs
kazasına kentteki bütün ekiplerin ko-
ordineli şekilde bölgeye hareket ettiğini
söyledi. Diyarbakır’dan Bodrum’a gi-
den yolcu otobüsünün sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
sonucu Karabezir-Karabedir rampa-
sında devrildiğini aktaran Yiğitbaşı,
şöyle konuştu: “Kazada 8 vatandaşımız
vefat etti. Şu anda Afyonkarahisar
Devlet Hastane’mizdeyiz. Burada biz
de yaralılarımızı ziyaret ettik, başhe-
kimden bilgi aldık. Burada ağır yaralı
ve hayati risk taşıyan 3 hastamız var.
Yine, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri
Üniversitesi’nde ameliyata alınan bir
yaralımız var, onun da durumu ağır.
Ağır yaralı olarak toplam 4 hastamız
mevcut. Biz hayati risk taşıyan has-
talarımızın sağlıklarına kavuşmasını
ümit ediyoruz.” Yiğitbaşı, yolcu oto-
büsünde 40 yolcu ile 3 personelin ol-

duğunu, yaralıların Afyonkarahisar
ve Isparta’daki hastanelere sevk edil-
diğini ifade etti. İlçe hastanelerine
kaldırılan yaralıların ileri tetkik ve te-
davileri için Afyonkarahisar’daki has-
tanelere getirildiğine dikkati çeken
Yiğitbaşı, “Kazayla ilgili Dinar Cum-
huriyet Başsavcılığımız da soruşturma
başlattı. Dinar Devlet Hastanemizde
otopsi işlemleri tamamlandı. Kazadaki
vefat eden ve yaralıların hepsi hemen
hemen netlik kazandı. Ailelerine de
bilgi verildi. Cenazeleri de memleket-
lerine göndereceğiz. Üzücü bir durum.
Hayatını kaybedenlere de Allah’tan
rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar
diliyorum. Yaralılarımızın hepsine en
kısa zamanda şifa diliyoruz.” diye ko-
nuştu. Sağlık durumunun iyi olduğunu
belirten yaralılardan Adem Kaya’nın,
memleketine gönderilme talebini ilet-
tiği Vali Yiğitbaşı, “Sizin bugün doktor
gözetiminde olmanız ve dinlenmeniz

daha iyi olur. Siz bu gece bizim misa-
firimiz olun. Tedaviniz tamamlan-
dıktan sonra talebiniz karşılanacak.”
dedi. Bu arada Isparta’ya sevk edilen
yaralılardan 5’inin Isparta Şehir Has-
tanesi’nde, 4’ünün Isparta Süleyman
Demirel Araştırma ve Uygulama Has-
tanesi’nde tedavileri sürüyor. Yaralı-
ların hayati tehlikelerinin bulunmadığı
belirtildi. Kazadan yaralı kurtulan
otobüsün sürücüsü S.C’nin tedavisinin
tamamlanmasının ardından gözaltına
alınacağı öğrenildi.

“ŞOFÖR DEĞİŞTİKTEN 
10 DAKİKA SONRA KAZA OLDU”
Kazadan yaralı kurtulan muavin

Muavin Ferhat Karakaş, kazanın şoför
değiştikten 10 dakika sonra olduğunu
söyledi. Otobüsün yan yattığını belirten
Karakaş, “Şarampole devrildi. Ben
uyuyordum. Araç sürüklendi. Korktuk.
Çok panik oldu. Çocuklar falan da
vardı.” dedi. Kazada yaralanan Adem

Kaya (54), Şanlıurfa’dan otobüse bin-
diğini ve Bodruma gittiğini söyledi.
Kazada şoförün uyuduğunu iddia eden
Kaya, “Yolda buzlanma falan yoktu.
Ben de kaza anında yarı uyur vaziyet-
teydim. Otobüsün uçtuğunu gördüm.
Otobüsün altında kalan insanlar vardı.
Ölenler vardı, öğrendiğim kadarıyla
8 kişi ölmüş. Çok kötüydü. Sonra bizi
ambulanslar Afyonkarahisar Devlet
Hastanesi’ne getirdi. Benim kolum
kırılmış gerçekten kötüydü. Allah sabır
versin.” diye konuştu. Kazada yaşamını
yitiren Halime Tıpırdamaz’ın yakını
Akif Çıkmaz da Halime Tıpırdamaz
ve 3 çocuğunun sömestir tatili için
Şanılurfa’daki ailesinin yanına gittiğini
söyledi. Tatil dönüşü kazanın gerçek-
leştiğini kaydeden Çıkmaz, “Kazada
üç çocuğu kurtuluyor. Kendisi vefat
ediyor. Çok üzücü bir olay.” dedi. Kaza
haberini alan Halime Tıpırdamaz’ın
eşi ve yakınları gözyaşı döktü. (AA)

Türkiye Süryani Katolik
Kilisesi Patrik Genel Vekili
Monsenyör Korepiskopos
Mgr. Orhan Çanlı ile Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, İstanbul’da bazı
başkonsoloslukların
kapatılmasına ilişkin basın
açıklaması yaptı.

Çanlı: “Ayrımcılığa karşı tek ses halinde 
mücadele etmeliyiz”

Afyon’da yolcu otobüsü
devrildi: 8 ölü, 35 yaralı

Afyonkarahisar’da
yolcu otobüsünün
devrilmesi sonucu 
8 kişi öldü, 35 kişi

yaralandı.



Üsküdar Üniversitesi NPİSTAN-
BUL Hastanesi Uzman Klinik Psiko-
log Eda Ergür, iki haftalık tatilin
sona ermesine günler kala bazı ço-
cuklarda ortaya çıkan okul reddine
ilişkin değerlendirmede bulundu.

Okul çağına gelmiş çocuklarda
görülen okul reddinin, okula gitmek
istememe ve gitmemek için karşı
koyma davranışı olduğunu belirten
Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür,
“Çocuk bunu fiziksel, duygusal ve
davranışsal bir şekilde ifade eder.
Çocuk evden ayrılmak istemez sabah
uyandığı andan itibaren okula gitmek
istemediği anlaşılır. Yataktan kalk-
makta ve uyanmakta güçlük yaşar,
bu zorluklar okul hayatının başında
olabileceği gibi eğitim hayatının her-

hangi bir döneminde de görülebilir.”
diye konuştu.

OKUL REDDİNİN PEK ÇOK 
NEDENİ OLABİLİR 
Okula gitmekte zorluk yaşayan

ve gitmeyi reddeden çocuğa
yardımcı olabilmek için
öncelikle altta yatan ne-

deni tespit etmenin önemli
olduğunu kaydeden Uzman Kli-
nik Psikolog Eda Ergür, “Çocuğun
okula gitmek istememesinin nedeni,
okul ya da sınıf değişikliği, arkadaşlar
ile yaşanan bir sorun ya da öğret-

menin yaklaşımı gibi okulda yaşanan
bir durum olabilir. Ayrıca aile içinde
yaşanan tutumlar ve sorunlar okul
reddine sebep olabilir.” uyarısında
bulundu. Çocuğun okula hazır ol-
maması ve kendi yeterliliklerinin

akademik yaşantısına uygun ol-
mamasının da okul reddine yol
açabileceğini kaydeden Eda Er-
gür, “Çocuğun zihinsel, sosyal,
duygusal ve fiziksel gelişiminin

okula hazır olmaması, altta yatan
sebeplerden biri olabilir.” dedi.
ÇOCUKLA KONUŞMAK, 
ÇÖZÜM İÇİN YOL 
GÖSTEREBİLİR
Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür,

okula gitmek istemeyen çocuk ile

konuşmanın ve kendi duygularını
anlatmasını sağlamanın önemine
işaret ederek “Böylece çocuk hem
anlaşıldığını hisseder hem de sorunun
çözümü için ona yol göstermemize
yardımcı olur. Küçük çocuklar an-
latmakta zorlanabilir. Bu gibi du-
rumlarda oyuncaklar ile oynayarak
ya da resim çizmesini sağlayarak iç
dünyasına ulaşabilmek mümkündür.
Sorunun kaynağını tespit ettikten
sonra sorun eğer aile içinden kay-
naklanıyorsa aile içi iletişimin güç-
lenmesi, okuldan kaynaklanıyor ise
okul ile iş birliği sağlanarak okuldaki
sorunların çözümüne ilişkin düzen-
lemeler yapılması uygun olacaktır.”
diye konuştu.
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YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12
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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

Sağlıklı dişler ve diş eti ge-
nellikle estetik bir sorun olarak
ele alınıyor. Oysa düzenli diş fır-
çalama ve diş ipi kullanımı gibi
ağız bakım alışkanlıkları, kalp
hastalıkları, bakteriyel zatürre
hatta felçten dahi koruyabiliyor.
Acıbadem Hastanesi Ağız ve Diş
Sağlığı Uzmanı Dr. Eda Özdere
ağız sağlığının doğrudan tüm
vücut sağlığı ile ilgili olduğunun
unutulmaması gerektiğine vurgu
yaparak şunları söylüyor “Günde
iki kez diş fırçalama, diş ipi kul-
lanımı ve düzenli doktor kont-
rolü, sağlıklı beslenme gibi basit
ve etkili alışkanlıkları yaşam
boyu sürdürmek büyük önem
taşıyor” diyor.  Ağzımızda ço-
ğunlukla zararsız bakteriler bu-
lunduğunu söyleyen Acıbadem
Ankara Hastanesi Ağız ve Diş
Sağlığı Uzmanı Dr. Eda Özdere
“Ağzımız sindirim ve solunum
sisteminize giriş noktasıdır ve
ağız yoluyla giren bazı bakteriler
hastalıklara yol açabilir. Ağız hij-
yeni olmayan bireylerde bu bak-
teriler, diş çürüğü ve diş eti has-
talığı gibi ağız enfeksiyonlarına
yol açabilecek seviyelere ulaşa-
bilir. Ayrıca kullanılan bazı ilaç-
ların da tükürük akışını bozması
ağız hijyenini olumsuz etkileye-
biliyor. Çünkü tükürük, ağzımıza
giren yiyecekleri yıkar ve ağızdaki
bakteriler tarafından üretilen
asitleri nötralize ederek mikrop-
lardan korunmaya yardımcı olur”
açıklamasında bulundu. 

Sıla’dan
Bursa’da 
keyifli konser 

Türk pop müziğinin sevilen
kadın sanatçılarından Sıla, Bur-
sa’da kapalı gişe konser verdi.

Türkiye turnesi çerçevesinde
Bursa’da bir mekanda sahne
alan ve mekanı dolduran bin-
lerce hayranını büyük bir coş-
kuyla selamlayan sanatçı, al-
kışlarla şarkılarını seslendirdi.
Hayranlarının büyük ilgi gös-
terdiği konserde tüm şarkılarına
eşlik eden misafirler keyif dolu
anlar yaşadı. Coşku ve enerji-
siyle herkesi kendine hayran
bırakan Sıla, en sevilen şarkı-
larından oluşturduğu özel re-
pertuvarı ile sahnede kaldığı 2
saat boyunca kulakların pasını
sildi. ‘Yoruldum’, ‘İnşallah’ ve
‘Saki’ gibi duygu yüklü şarkıla-
rıyla bir kez daha beğeni top-
layan Sıla, Bursalıların gönül-
lerine dokundu. Binlerce Bur-
salıya duygusal anlar yaşatan
Sıla şarkı aralarında dinleyici-
leriyle de sohbet ederken, ‘Olu-
runa Bırak’ adlı şarkısının per-
formansıyla da tam not aldı.
Gecede yüksek tempolu şarkı-
larına da yer veren Sıla, ‘Kafa’
ve ‘Vaziyetler’ adlı şarkılarıyla
da coşkuyu iyice artırdı. Sıla’nın
şarkılarına hep bir ağızdan eşlik
eden sevenleri, performansının
ardından genç şarkıcıyı uzun
süre alkışladı. Sesi ve dinleyi-
cileriyle kurduğu bağ ile gönül-
leri ısıtan Sıla, açıkhava kon-
serinin ardından yeniden Bur-
sa’da olmaktan dolayı duyduğu
mutluluğu paylaştı. (İHA)

Kontrolsüz diyabet,
diş eti hastalığına
davetiye çıkarıyor 

Çocuk okula gitmeyi
neden reddediyor?
İki haftalık sömestr tatilinin
bitmesine birkaç gün kala
uzmanlar, bazı çocuklarda
ortaya çıkabilecek okul reddine
ilişkin uyarılarda bulunuyor.
Uzman Klinik Psikolog Eda
Ergür, okula gitmek
istememe ya da okula
gitmemek için karşı
koyma davranışı
olarak ortaya çıkan
okul reddinde altta
yatan nedenlerin
belirlenmesinin
önemine işaret ediyor. 

Uzman Klinik Psikolog 

Eda Ergür

Simge Bursalıları coşturdu
Pop müziğinin sevilen ismi Simge Sağın,

Bursalılara eğlence dolu bir gece yaşattı.
Sempatikliği ile dikkat çeken güzel şarkıcı,

performansıyla büyük beğeni topladı.

Simge Sağın, Bursa’da sevenle-
riyle buluştu. Geceye ‘Ben Bazen’
isimli şarkısıyla başlayan güzel şar-
kıcı, liste başı çalışmalarından ‘Öpü-
cem’ ve ‘Miş Miş’ ile enerjiyi daha
ilk anlardan arttırdı. İki bölümden
oluşan konserinde iddialı elbisesi
ile sevenlerinin karşısına çıkan Sim-

ge, ‘Aşkın Olayım’ adlı şarkısının
performansıyla da gönüllere

dokundu. Bursalılara
hem keyifli hem

de hüzünlü
anlar ya-

ş a t a n
Sim-

ge, sahnesiyle beğeni topladı.
UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI
Sahnedeki sempatik tavırları ile

dikkat çeken Simge, şarkı aralarında
sık sık dinleyiciler ile sohbet ederek,
geceyi renklendirdi. Özellikle kon-
serin ikinci bölümünde dinleyicilerin
yanına giderek şarkılarını söyleyen
Simge’ye Bursalılar da yoğun ilgi
gösterdi. Şarkılarıyla hep birlikte
keyiflenen ve hep bir ağızdan eşlik
eden sevenleri, unutulmaz bir gece
yaşadı. Gecenin sonuna doğru ener-
jiyi giderek arttıran Simge, ‘Beni
Benden’, ‘Telefon’ gibi unutulmaz
şarkıları da seslendirirken, son bö-
lümde ise doyasıya dans ettirdi. ‘Onu
Alma Beni Al’ adlı yüksek ritimli ve
eğlenceli şarkıda vokalistleriyle bir-
likte sahnede halay çeken Simge,
küçüklüğünden beri çok severek din-
lediği ‘Rakkas’ ile gecenin finalini
gerçekleştirdi. Bursalılara yoğun il-
giden dolayı teşekkür eden Simge,
burada olmaktan mutluluk duydu-
ğunu dile getirdi. (İHA)

n Dilvin ALTIKARDEŞ
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ABD Başkanı Joe Biden, “Çin balonuyla ilgili
bilgi aldığımda, Pentagon’a çarşamba günü
mümkün olan en kısa sürede balonu
düşürmesi talimatını verdim” dedi. ABD
Başkanı Joe Biden, ABD semalarında
görülmesi üzerine dün ABD tarafından
düşürülen Çin’e ait istihbarat balonuna
ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden balonun
düşürülmesi talimatını çarşamba günü
verdiğini söyleyerek, “Balonla ilgili bilgi
aldığımda, Pentagon’a çarşamba günü
mümkün olan en kısa sürede balonu
düşürmesi talimatını verdim. Pentagon,
balon anakara üzerindeyken kimseye zarar
vermemek için en iyi zamanı bekledi. Balo-
nun düşürülmesi için en iyi zamanın balon
12 millik karasuları sınırları içerisindeyken
olduğuna karar verildi” ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD
semalarındaki Çin “casus balonunun”

düşürülmesine ilişkin
yaptığı açıklamada,
“Başkan Biden’ın
talimatıyla ABD Kuzey
Komutanlığı’na bağlı ABD
savaş uçağı, Çin Halk
Cumhuriyeti’ne
ait yük-
sek
irtifa
gözetleme balonunu ABD’de Güney Karolina
açıklarında başarıyla düşürdü. Amerikan or-
dusu komutanları, balonun boyutu, irtifası ve
gözetleme kapasitesi nedeniyle kara üz-
erindeyken düşürülmesinin ‘gereksiz risk’
oluşturabileceği kararına vararak, balonu
güvenli bir şekilde indirmek için seçenekler
geliştirdi. Balonun düşürülmesi, Kanada
hükümetinin koordinasyonu ve tam
desteğiyle gerçekleştirildi” dedi.
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Almanya’nın Hamburg şehrinde Ste-
indamm bölgesinde bir araya gelen
binlerce kişi, İsveç’te, aşırı sağcı poli-
tikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin
Stockholm Büyükelçiliği önünde
Kur’an-ı Kerim yakmasını protesto
etti. İsveç’te aşırı sağcı politikacı Ras-
mus Paludan’ın Türkiye’nin Stock-
holm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı
Kerim yakması Almanya’nın Ham-
burg şehrinde de protesto edildi. El-
lerinde Kuran’ı Kerim ve “İslam
düşmanlığı politik, Kur’an dokunul-
mazımızdır”, “Kur’an, Allah’ın sözle-
ridir”, “Kuran’a saldırmak bütün
Müslümanlara saldırmaktır”, “Kur’an
kırmızı çizgimizdir, “İslamofobi’ye
dur” yazılı pankartlar taşıyan gösteri-
ciler, tekbir getirerek İslam düşmanlı-
ğına tepki gösterdi. (İHA)

İsveç’te Kur’an-ı
Kerim’in yakılması
Hamburg’da 
protesto edildi 

Şili’nin orta ve güney kesimlerinde
devam eden orman yangınlarında ha-
yatını kaybedenlerin sayısı 22’ye
ulaştı. Güney Amerika ülkesi Şili’yi et-
kisi altına alan sıcak hava dalgasının
yol açtığı orman yangınları sürüyor.
Nuble ve Biobio bölgeleri başta olmak
üzere ülkenin farklı noktalarında alev-
lerle mücadele devam ederken, can
kaybı artıyor. Şili İçişleri Bakanı Caro-
lina Toha hayatını kaybedenlerin sayı-
sının 22’ye yükseldiğini, 16’sı ağır
olmak üzere 554 kişinin yaralandığını
söyleyerek, “Acı bir bilançoyla karşı
karşıyayız” ifadelerini kullandı. En az
10 kişinin de kayıp olduğunu belirten
Toha, 251 aktif yangından 76’sının
bugün başladığını söyledi. (İHA)

Pakistan’ın eski darbeci lideri Orgene-
ral Pervez Müşerref, Birleşik Arap
Emirlikleri’nde tedavi gördüğü hasta-
nede hayatını kaybetti. Ulusal basın-
daki haberlere göre, Dubai’deki
Amerikan Hastanesinde tedavi gören
Müşerref yaşamını yitirdi. Tedavi için
gittiği Dubai’de 2016’dan bu yana ya-
şayan 79 yaşındaki Müşerref, kalp ve
karaciğer yetmezliğine yol açan amiloi-
doz hastalığı ile mücadele ediyordu.
Genelkurmay Başkanı olduğu 1999’da
darbeyle göreve gelen Müşerref,
2001’de Cumhurbaşkanlığını üstlen-
mişti. Müşerref, 2007’de görev süresi-
nin uzatılması isteğine karşı
çıkılmasının ardından anayasayı as-
kıya almış ve olağanüstü hal ilan et-
mişti. Bir yıl sonra, Meclise görevden
alınması için sunulan tasarının ardın-
dan istifa eden Müşerref hakkında,
2013’te anayasayı ihlal ve vatana iha-
net suçundan dava açılmıştı. Bu tarih-
ten beri sürekli yeniden görülen ve
ertelenen dava 17 Aralık 2019’da so-
nuçlanmış ve Müşerref idam cezasına
çarptırılmıştı. Müşerref, hakkındaki
idam kararına karşı 16 Aralık 2020’de
Anayasa Mahkemesine temyiz başvu-
rusunda bulunmuştu. (AA)

Şili’de orman 
yangınları can almaya
devam ediyor! 

Pakistan’ın eski darbeci
lideri Müşerref öldü 

10

ABD, Çin’in casus
balonunu 

Kış mevsiminin ağır geçmesi, zor şartlarda
çadırlarda yaşayan sivillerin hayatını daha da
zorlaştırdı. İdlib kırsalında derme çatma çadır-
larda kalan aileler, yağışlı havaların etkili olması,
çadırların dayanıksız ve sürekli ıslak olması ne-
deniyle barınma ve ısınma sorunuyla karşı kar-
şıya. Kar yağışlarında yıkılan çadırlar, altyapının
olmaması yüzünden de aşırı yağmurlarda sular
altında kalıyor. Yerinden edilmiş aileler, don-
durucu soğuklarda genellikle sobalı bir çadırda
toplanarak geceyi bir arada geçiriyor.

“SOBA VEYA YAKACAK ALACAK 
MADDİ DURUMUM YOK”
Esed rejimi ve destekçilerinin saldırıları

yüzünden yerinden edilen sivillerden Meryem

Halid (76), AA muhabirine yaptığı açıklamada,
4 yıldır çadırda zor şartlarda bir yaşam sür-
dürdüklerini söyledi. Yağmur yağdığında ça-
dırlarının sular altında kaldığını belirten Halid,
“Çadırın içinde su birikintileri oluşuyor. Benim
günüm ve gecem bu yatakta geçiyor. Isınmak
için soba veya yakacak alacak maddi durumum
yok.” dedi. Halid, tansiyon ve mide hastası ol-
duğunu vurgulayarak, “Soğuktan sürekli has-
talanıyorum. Göç ederek hayatımızın en zor
günlerini geçirdik. Yoksulluk ve kış şartları ne-
deniyle çile çekiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“HER YIL BİR ÖNCEKİNE 
GÖRE DAHA ZOR GEÇİYOR”
Soğuk kış aylarında battaniyelerle ısınmaya

çalıştıklarını dile getiren Mahmud Hüseyin de
yağmurlu gecelerde eşyalarının sular altında

kaldığını dile getirdi. Hüseyin, “Yağmurlu
gecelerde sular altında kalmamıza

rağmen uyumaya çalışıyoruz. Ha-
yatımızın en zor günlerini burada

geçiriyoruz.” diye konuştu.
Esed rejimi güçlerince 4 yıl

önce zorla yerinden edil-
diklerinin altını çizen

Hüseyin, “Evimdeyken sobayla
ısınıyorduk. Ama burada her
kış sular altında kalıyoruz.
Her yıl bir ön-
cekine göre
daha zor ge-
çiyor.” şeklin-
de konuştu.

“NE
YAPACAĞIMIZI
BİLMİYORUM”

Geceleri ha-
vaların soğuk ol-
duğunu aktaran Ab-
dülmecit Şarki (51)
ise sobaya yakacak
bulmadıkları gecelerde çocuklarının hasta ol-
duğunu kaydetti. Hastalanan çocuklarına ilaç
parası yetiştiremediğini söyleyen Şarki, şöyle
devam etti: “Çadırda 4 aile bir sobayla ısınıyoruz.
Yakacak bulamıyoruz. Başka bir soba almaya
da maddi durumumuz yok. Yağmurlu gecelerde
sular altında kalıyoruz. Rüzgar çadırları uçuracak
gibi çok sert esiyor. Ne yapacağımızı bilmiyo-
rum.” Şarki, “Daha önce ne yemeğin ne yaka-

cağın derdine düşerdim. Şimdi ise her gece
‘yarın çocuklara nasıl ekmek bulurum’ diye
düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Basit bir
hayat yaşamak istediğini dile getiren Şarki,
“En düşük yemek maliyeti yaklaşık 50 ile 60
TL arası değişiyor. Masraf büyük ama gelir
yok. Annem yatalak. Burada hayat zor.” diye
konuştu. (AA)

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blin-
ken’ın, Çin’in başkenti Pekin’e ya-
pacağı ziyaretini ertelemesine neden
olan ABD semalarındaki Çin “casus
balonu” Amerikan karasularında At-
lantik okyanusu üzerine çıktığında
Amerikan ordusuna ait jet uçaklar
tarafından vurularak düşürüldü. “Üç
okul servisi otobüsü büyüklüğünde”
olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uç-
tuğu belirtilen balondan geriye kalan
enkazın çıkarılması çalışmaları devam
ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, Was-
hington’daki Maryland hava alanında
uçaktan indikten sonra ABD hava
sahasındaki Çin’e ait “casus balonun”
düşürülmesine ilişkin konuştu. “Çar-
şamba günü balonla ilgili bilgilendi-
rildiğimde, ABD Savunma Bakanlı-
ğına (Pentagon) onu mümkün olan
en kısa sürede düşürmeleri talimatını
verdim.” diyen Biden, balon anakara
üzerindeyken kimseye zarar verme-
mek için Savunma Bakanlığının “en
iyi zamanı” beklediğini söyledi. Biden,
balonun düşürülmesi için en iyi za-
manın balon 12 millik karasuları sı-
nırları içerisindeyken olduğunu be-
lirtti ve operasyonu gerçekleştiren
askerleri tebrik etti.

“AMERİKAN HALKININ 
GÜVENLİĞİ HER ZAMAN 
ÖN PLANDA”
ABD Savunma Bakanı Lloyd Aus-

tin de ABD semalarındaki Çin “casus
balonunun” Amerikan karasularında
Atlantik okyanusu üzerine çıktığında
Amerikan ordusuna ait jet uçaklar
tarafından vurularak düşürülmesine
ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Aus-
tin, Çin’e ait yüksek irtifa gözetleme
balonunun, bugün öğleden sonra
Başkan Biden’ın talimatıyla, ABD
Kuzey Komutanlığına bağlı savaş
uçakları tarafından Güney Carolina
karasuları üzerinde vurularak başa-

rıyla düşürüldüğünü bildirdi. “Çin
tarafından ABD anakarasındaki stra-
tejik bölgeleri gözetlemek amacıyla
kullanılan balon, ABD karasularının
üzerine düşürüldü.” ifadesini kullanan
Austin, Biden’ın çarşamba günü,
Amerikalıların yaşamlarını riske at-
mayacak şekilde balonun uygun bir
güzergaha geçtiğinde düşürülmesi
talimatını verdiğini aktardı. Austin,
Amerikan ordusu komutanlarının,
balonun boyutu, irtifası ve gözetleme
kapasitesi nedeniyle kara üzerindey-
ken düşürülmesinin “gereksiz risk”
oluşturabileceği kararına vardıklarını,
bu nedenle balonu güvenli bir şekilde
indirmek için seçenekler geliştirdik-
lerini ifade etti. Bu süreçte balonun
rotası ve istihbarat toplama faali-
yetlerinin de yakından takip edildiğini
kaydeden Austin, balonu düşürme
eyleminin Kanada hükümetinin ko-
ordinasyon ve desteğiyle gerçekleş-
tirildiğini bildirdi. Austin açıklama-
sında, Kuzey Amerika’dan geçerken
balonun Kuzey Amerika Hava Sa-
vunma Komutanlığı (NORAD) tara-
fından izlenmesine ve analizine kat-
kılarından ötürü Kanada’ya teşekkür
etti. Savunma Bakanı, “Bugünkü
planlı ve meşru eylem, Başkan Biden
ve onun ulusal güvenlik ekibinin,
Çin’in egemenliğimizi kabul edilemez
ihlaline etkili bir şekilde yanıt verir-
ken, Amerikan halkının asayiş ve gü-
venliğini her zaman ön planda tuta-
cağını gösteriyor.” ifadesini kullandı.
Balonun düşürülmesi operasyonu
için yerel saatle 13.50’de ABD Federal
Havacılık İdaresi (FAA), “Savunma
Bakanlığının güvenlik çabalarını des-
teklemek için” Kuzey ve Güney Ca-
rolina eyaletlerindeki üç havaalanın-
dan kalkış ve varış seferlerini dur-
durduğunu, hava sahasının da uçuşa
kapatıldığını açıklamıştı. (AA-İHA)

ABD hava
sahasındaki Çin
“casus balonu”
Amerikan ordusu
tarafından 
F 22’lerle vurularak
düşürüldü.

Biden: “Çin ‘casus’ balonunun
düşürülmesi emrini 
çarşamba günü verdim” 

F 22’lerle
vurdu! 

İdlib’de bir kış daha dayanıksız
çadırlarda geçiyor Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Beşşar Esed rejim

güçlerinin saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen
siviller, bir kışı daha yırtık ve su alan çadırlarda geçir-
menin mücadelesini veriyor.



Geçtiğimiz günlerde Bursaspor ile
karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran
Şamil Can Bahçeli, Bursa Yıldırımspor
ile anlaştı.

Sezon başında kiralık olarak Gü-
müşhanespor’a giden Şamil Can Bahçeli,
geçtiğimiz ayda Bursaspor’a dönmüş
ve karşılıklı anlaşarak Yeşil-Beyazlı
ekiple yolları ayrılmıştı. TFF 3. Lig ekip-
lerinden Bursa Yıldırımspor ile anlaşan
Şamil Can Bahçeli, U19 ile bugün ilk
maçına çıktı. Maç eksikliğini giderene

kadar U19 formasını terletecek Şamil
Can Bahçeli, bugün oynanan Menemen
Futbol Kulübü maçının son 30 dakika-
sında forma giydi. Vakıf Bera Stadyu-
mu’nda oynanan mücadeleden Bursa
Yıldıırmspor 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. 
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Bursaspor sahasında Çorum FK’yı ko-
nuk etti. Karşılaşmayı Çorum Futbol Ku-
lübü 3-0 kazanırken, Bursaspor Yardımcı
Antrenörü Sinan Korkmaz kaşrılaşmayı
değerlendirdi. Sinan Korkmaz “Sakatlıklar
sebebiyle eksik hazırlandığımız bir hafta
oldu. Moral olarak iyidik ve galibiyet pa-
rolasıyla çıktık maça. Rakibimiz önemli
oyuncularla şampiyonluk adayla-
rından biri. Maçın ilk yarısını
dengeli götürmeye çalıştık,
dönem dönem pozisyonlar
verdik. Hücumada çıkmaya
çalıştığımız anlar oldu. İkinci
devre daha da fırsatalr ya-
kalayacağımızı düşünürken,
bizim kullandığımız bir duran
top dönüşünde talihsiz bir gol
yedik. Furkan’ın sakatlığı mec-
buri bir kaç oyuncu değişikliği yap-
mak zorunda kaldık. Genç bir takım ol-
mamızın dezavantıjla demoralizasyon oldu
ve mağlup oldu. Zorlu bir periyoda giriyoruz
ve bundan sonraki maçlarda bu kayıpları
telafi etmek istiyoruz.” dedi.

TAHSİN TAM’DAN 
BURSASPOR YORUMU
Çorum FK ile anlaşmadan önce

Bursaspor’un başında olan teknik
direktör Tahsin Tam, Bursa’ya
rakip olarak geldi. Karşılaşmayı
değerlendiren Tahsin Tam, ”Be-
nim için duygusal olarak zor
bir maçtı. Gerçekten çok zor-
landım. Sezon başında bu-
rada çalışıyordum. Bursaspor
umarım bundan sonra is-
tediği puanları alır. Allah
kolaylık versin” dedi. İki ta-
kım arasındaki seviye far-
kının ortaya çıktığını belirten
deneyimli teknik adam, ”Bur-
saspor iyi başladı. İlk devre genç

oyuncuların olgunlaştığını gözlemledim.
Cenk ve Kubilay da gördüğüm kadarıyla
fiziksel eşiği aşmış durumdaydı. Bu farklı
bir mücadeleydi. Bursaspor başarılı olup
sezonu iyi yerde bitirecektir.” dedi.

ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORUZ
Maç fazlası ve averajla 41 puanla Amed

Sportif Faaliyetlerin ardından puan
cetvelinin 2. sırasında yer alan Ço-

rum FK için şampiyonluğa oy-
nadıklarını söyleyen Tahsin
Tam, ”Biz de yolumuza kaza-
narak devam etmek
istiyoruz. Şampi-
yonluğa oynuyo-
ruz. İnşallah sezon

sonunda bunu şam-
piyonlukla taç-

landırı-
r ız .”

Sinan Korkmaz:
“Kayıpları telafi
etmek istiyoruz” 

Sinan Korkmaz:
“Kayıpları telafi
etmek istiyoruz” 

Çorum FK mağlubiyeti sonrasında
düzenlenen basın toplantısında

konuşan Bursaspor Yardımcı
Antrenörü Sinan Korkmaz:
“Kayıplarımızı telafi etmek

istiyoruz” dedi.

Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan
antrenman ısınma hareketleri ve 5’e 2 pas pres oyun-
larıyla başladı. İkinci bölümde şut çalışmaları yapan
futbolcular antrenmanı çift kale maçlar yaparak ta-
mamladı. Önceki gün oynanan Çorum FK maçında
görev alan futbolcular kondisyon salonunda “yenileme
çalışmaları” yaptı. Takım hazırlıklarını bugün öğle sa-
atlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek. 

Ligin 24. Haftasında deplasmanda Sivas Belediye Spor
ile karşılaşacak Bursaspor öğle saatlerinde Özlüce
İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı
antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.

18 Temmuz Stadyumu’nda oynanan
mücadeleyi hakem Tarık Güldal yönetirken,
Hasan Cebeci ve Berkay Salman yardımcı
hakem olarak görev yaptı. İnegölspor Düzce
deplasmanında sahaya şu 11 ile çıktı; Gök-
han Siverek, Metincan Cici, Sefa Durmuş,

Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Erman Bulucu,
Alperen Pak, Hamza Özdemir (Dk.84 Yusuf
Ziya Gümüş), Gökhan Meral (Dk.90+2 Ba-
hadır Taşdelen), Ali Akkuş, Ömer Faruk
Ermeç (Dk.81 Furkan Özyapı) Maçın 44..
dakikasında İnegölspor Metincan Cici’nin
attığı gol ile devreye 1-0 önde girdi. Maç
bu skorla bitecekd erken 90+5. dakikada
Furkan Özyapı İengölspor’un ikinci golünü
kaydetti ve Bordo-Beyazlılar Düzce’den 3
puanla döndü. İnegölspor ligin 24. hafta-
sında İnegöl İlçe Stadı’nda 8 Şubat ÇAr-
şamba günü saat 14:00’te Menemen Bele-
diyespor’u konuk edecek.

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA)
Miami Heat’i 123-115 yenen Milwaukee
Bucks, art arda 7. galibiyetini elde etti.

NBA’e 9 karşılaşmayla devam edildi.
Doğu Konferansı’nın iddialı takımları
arasındaki mücadelede 2. sıradaki Bucks,
sahasında 6. sıradaki Heat’i yendi. Son
10 maçta 9. galibiyetini alan Bucks’ta
Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 15 ri-

baunt, 11 asistle “triple double”a imza
attı. Khris Middleton da 24 sayı, 7 riba-
untla galibiyette önemli rol oynadı. He-
at’te Jimmy Butler’ın 32 sayı, 8 ribaunt
ve Tyler Herro’nun 24 sayı, 6 asist, 5 ri-
bauntluk performansı mağlubiyeti ön-
leyemedi.

LEBRON’UN REKORU 
KIRMASINA 36 SAYI KALDI
Batı Konferansı’nda play-in mücadelesi

veren ekipler New Orleans Pelicans ile
Los Angeles Lakers arasındaki maçın galibi,
131-126’lik skorla ev sahibi Pelicans oldu.
10 maç sonra kazanan Pelicans’ta Brandon
Ingram 35 sayı, 5 ribaunt, C.J. McCollum
23 sayı, 7 asist ve Trey Murphy 21 sayı, 5
ribauntla oynadı. Lakers cephesinde Ant-

hony Davis 34 sayı, 14 ribaunt ve LeBron
James 27 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele
etti. James’in, 38 bin 387 sayıyla Kerim
Abdülcabbar’a ait normal sezonun en
skorer NBA oyuncusu rekorunu kırmasına
36 sayı kaldı.

ALPEREN’DEN THUNDER 
POTASINA 10 SAYI
Batı Konferansı’nda play-in potasına

girmeye çalışan Oklahoma City under,
lig sonuncusu Houston Rockets’ı 153-121
mağlup etti. Ev sahibi under’ın bu sezon
ilk kez all-star seçilen oyuncusu Shai Gil-
geous-Alexander, 42 sayı, 6 asist, 3 top
çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Rockets
formsı giyen Alperen Şengün ise 10 sayı, 4
ribauntla maçı tamamladı. (AA)

İnegölspor Düzce’den
3 puanla dönüyor 

TFF 2. Lig Beyaz Grupta
mücadele eden İnegölspor, ligin
23. Haftasında deplasmanda
karşılaştığı Düzce Cam
Düzcespor’u 2-0 mağlup etti.

n Kadir Umut PEHLİVAN

n Kadir Umut PEHLİVAN

Bucks NBA’de üst üste 7. maçını kazandı

Şamil Can Bahçeli Bursa Yıldırımspor’da
n Kemal BENEK



STM Savunma Teknolojileri Mü-
hendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü
Özgür Güleryüz, AA muhabirine,
milli denizaltı STM500’ün, kendisini
en fazla heyecanlandıran STM projesi
olduğunu söyledi. Dünyada kendi de-
nizaltısını tasarlayıp üretebilen 5-6
ülke olduğuna işaret eden Güleryüz,
STM500 ile Türkiye’nin bu ülkeler
arasına girmesini ümit ettiklerini be-
lirtti. Güleryüz, şöyle konuştu: “Ta-
sarımı büyük ölçüde bitti. Detay ta-
sarımı imalat aşamasında bile devam
edecek. Bir taraftan mukavim tekne
denilen denizaltının dış kısmının test
üretimine başladık. Burada amacımız
bir taraftan şu; Türkiye’de özel sektör
tarafından mukavim tekne üretiminin
yapılabileceğini göstermek. Özel bir
yerde bu faaliyetleri yürütüyoruz.
2023 yılında STM500’ün test üreti-
mini devam ettireceğiz. Farklı müş-
terilerden, özellikle yurt dışından
STM500’e çok yoğun ilgi var. Onlarla
beraber bir proje modeli oluşturma
gibi hususlar da konuşuluyor ama
biz STM olarak beklemeden kendi
öz kaynaklarımızla da olsa yapabile-
ceğimiz kadar STM500’ü ete kemiğe
büründürme ve mümkün olan en
kısa sürede yüzdürme motivasyo-
nundayız. 2023, özellikle STM500
özellikle son derece yoğun geçecek.”
Güleryüz, bu yıl yürütülecek çalış-
malarla STM500’ün daha görünür
hale geleceğini kaydetti.

VURUCU İHA ALPAGU 
İÇİN GERİ SAYIM
Alpagu projesine yönelik sorulara

da yanıt veren Güleryüz, sabit kanat
vurucu İHA’nın tasarım ve üretiminin
çok önce tamamlandığını ifade etti.
Güleryüz, “Özellikle stoklanması ko-
nusunda belli hassasiyetler vardı, o
hususlar da çözüldü. Çok kısa süre
içerisinde Alpagu, Türk Silahlı Kuv-
vetlerimizin envanterine girecek. Baş-
tan beri Alpagu’daki motivasyonumuz
şuydu: Özellikle kara platformları,
belki hava platformları ve deniz plat-
formları da olacak şekilde Alpagu’nun
diğer platformlara çok daha kolay en-
tegre edilebileceğini düşünüyoruz. O
anlamda farklı platformlara en-
tegrasyon konusunda da yoğun
çalışmalarımız var.” değerlendir-
mesinde bulundu.

KARGU’YA 
YENİ YETENEK
Özgür Güleryüz, RO-

KETSAN ile üzerinde çalış-
tıkları Akıllı Dolanan Mü-
himmat Sistemi Alpagut’u ilk
aşamada İHA platformundan
bırakmayı, sonrasında kara ve
deniz platformlarına entegras-
yonu kısa sürede gerçekleştir-
meyi amaçladıklarını söyledi. Gü-
leryüz, STM ve ROKETSAN olarak
farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli
taktik İHA sistemleri oluşturmak

için AR-GE çalışmalarının de-
vam ettiğini bildirdi. Döner kanatlı
İHA konusunda şirketin yol haritasına

ilişkin de konuşan Güleryüz, bu
ürünlerin bir aile olarak STM öz
kaynaklarıyla geliştirildiğini ifade
etti. Güleryüz, şu bilgileri verdi:

“Kargu’da anti-personel olarak
başladık ama zırh delici
mühimmat entegrasyon
faaliyetleri en son test aşa-

masında, tamamlanmak
üzere. Yine kendi öz kaynak-
larımızla geliştirdiğimiz bir RF
arayıcı başlık var, Kargu’ya
otomatik olarak radar, telsiz
kaynağına yönlenmesi gibi
yetkinlikleri kazandıran STM,
sürü konusunda da öncü fir-
malardan bir tanesi. Özellikle
Karguların sürü konseptleri

konusunda da yoğun şekilde çalışıyo-
ruz. Togan daha çok gözcü ve Kargu’ya,
düşman konusunda koordinat gön-
derebilme veya yardımcı olmak gibi
özellikleri var. Boyga son dönemde
çok aktif şekilde kullanılmaya başlandı
ve memnuniyet oldukça yüksek. Onun
farklı varyasyonları üzerinde, birden
fazla mühimmat taşıma veya mühim-
matı biraz daha akıllandırmak gibi

alanlarda AR-GE

faaliyetlerimiz devam ediyor.
Döner kanatta çok daha büyük

platformlara da gidilebilir ama platform
büyüdükçe görülebilmesi, vurulma ih-
timali artıyor ama bir taraftan çok
daha fazla faydalı yük taşıyorsunuz.
O anlamda son kullanıcılarımızla sü-
rekli iletişim halindeyiz. Bize farklı
ihtiyaçlar, kullanım konseptleri ileti-
liyor ve mühendislik yeteneklerimizle
bunlara çözüm oluşturabilecek yet-
kinlikteyiz. Bu alandaki çalışmalarımız
sürekli devam ediyor olacak.” Güleryüz,
sürü konseptinde farklı senaryolar
geliştirmek amacıyla AR-GE çalışma-
larına devam ettiklerini de anlattı.

HİDROJENLE FIRLATMA TESTLERİ
Özgür Güleryüz, hidrojenin sa-

vunma sanayisi projelerinde kullanı-
mına yönelik Gürbağ Savunma ile iş-
birliği yaptıklarını belirterek, bu alan-
daki çalışmalara ilişkin şu bilgileri
verdi: “İçinde bulunduğumuz tüm
alanlarda tek başımıza değil, ekosis-
temimizle büyümek istiyoruz. Firma-
nın her alanda yetkin ve başarılı ola-

bilmesi mümkün değil.
Etrafınızdaki firmalar,

güvenebileceğiniz partnerler ne
kadar güçlü olursa siz de o kadar güçlü
oluyorsunuz. Hidrojen fırlatma ko-
nusunda çalıştığımız firma da çok
ciddi yetkinliklere sahip. Çok yoğun
şekilde testlerimiz devam ediyor. Hem
Alpagu, hem Alpagut için olsun hem
başka platformlarda hidrojen fırlatma
çok büyük avantaj sağlıyor. Isı, birden
fazla kullanım, özellikle anında, yerinde
üretebilmek çok büyük bir avantaj ve
bu sadece dron platformlara değil,
farklı yerlere de uygulanabilecek çö-
zümler. Hidrojen fırlatma konusunda
işbirliklerimiz son derece başarılı,
etkin, yoğun şekilde devam ediyor.”
Özgür Güleryüz, 2023 yılının savunma
sanayisi açısından çok daha hareketli
bir yıl olacağına işaret ederek, “Ülkemiz
hem STM hem Türk savunma sanayisi
olarak inşallah çok daha büyük müj-
deler vereceğiz. Yeni projelerle yeni
ihracat hikayeleriyle karşınızda ola-
cağız.” dedi. (AA)

STM500
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Milli denizaltı
STM500 bu yıl
görünür hale gelecek,
sabit kanatlı vurucu
İHA Alpagu da Türk
Silahlı Kuvvetleri
envanterine girmek
için gün sayıyor.

Dünya Bankası, su
depolamasına

ilişkin yayımladığı
raporda, son 

50 yılda dünya
nüfusu iki katına

çıkarken, doğal 
su depolama

hacminin 
27 trilyon
metreküp
azaldığını 

bildirdi.

Dünya Bankası, çeşitli insani, eko-
nomik ve çevresel ihtiyaçları karşılamak
için su depolama çözümleri çağrısında
bulunduğu bir rapor yayımladı. Çağrıda
hem kamu hem de özel sektör hedef
alınırken, depolama açıklarını kapat-
mak için çok sektörlü çözümler geliş-
tirmenin önemi vurgulandı. Ayrıca,
önerilen entegre su depolama çözüm-
lerinin sürdürülebilir kalkınma ve iklim
hedeflerine dayandırıldığı kaydedildi.
Raporda öne çıkan bulgulara göre, aşırı
iklim olayları arttıkça, su depolama,
iklim değişikliği ve suyla ilgili diğer
zorluklara uyum sağlamak için giderek
daha hayati bir araç haline geldi. Dün-
yada kuraklıktan sellere, ardında çev-
resel ve ekonomik kayıplar bırakan
aşırı iklim olayları, onlarca yıllık ka-
zanımları birkaç günde silebiliyor. Su

kıtlığı nedeniyle ülkelerin büyüme oran-
larında yüzde 6’ya varan düşüş görü-
lebileceği ifade ediliyor. Rapora göre,
son 20 yılda 1,43 milyar kişi kuraklık-
tan, en az 1,65 milyar kişi de sellerden
olumsuz etkilendi. 2030’a kadar 180
milyon kişinin daha doğrudan sellerden
etkileneceği tahmin ediliyor. Son 50
yılda, dünya nüfusu iki katına çıkarken,
doğal su depolama hacminin, sulak
alanların ve taşkın yataklarının yok
edilmesi ile eriyen buzullar nedeniyle
yaklaşık 27 trilyon metreküp azaldığı
görülüyor. Gerekli olan su depolama
miktarı ile depolanan miktarın arasın-
daki farka karşılık gelen su depolama
açığı giderek artıyor. Rapora göre bu
açığı gidermek için, su depolamaya yö-
nelik mevcut yaklaşımların değişmesi
gerekiyor. (AA)


