
Orta gelirliyi konut sahibi yapacak ‘Yeni
Evim’ kampanyası heyecanla karşılandı. Düşük
faiz, uzun vade ve kolay ödeme imkanı sunu-
lacak, 81 ilde geçerli olacak. İlk etapta 100
bin konutun satışı planlanıyor. Bu kampanyada
kura çekilmeyecek, kapsamda sıfır evler olacak.
Yapımı devam edenler ve yeni başlayacak pro-
jeler de dahil edilecek.  n 5. sayfada

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Sırbistan’ın
Sancak Bölgesi’ndeki Novi Pazar Belediyesi
arasında Kardeş Şehir Protokolü imzalandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
zaten bugüne kadar var olan gönül bir-
likteliğinin artık resmiyet kazanmış ol-
duğunu söyledi.n 8. sayfada

Eğitim sistemine dâhil olmayan öğrencilerin
takip sistemiyle eğitime dâhil edilmesi ama-
cıyla düzenlenen “Eğitimle Yeniden Buluşma”
projesi meyvelerini vermeye başladı. Proje
sayesinde ortaöğretimdeki okullaşma oranı
yüzde 95,06’dan 95,97’ye yükseldi. “Eğitimle
Yeniden Buluşma” projesi, Millî Eğitim Bakanı
Mahmut Özer’in Aralık ayında gerçekleştirdiği
toplantıda başlatıldı. n 4. sayfada

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsa-
mında atıklardan enerji üretimi, HES ve GES gibi
projeler ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022’de tükettiği ener-
jinin yüzde 52’sini bu kaynaklardan karşıladı. Yıl bo-
yunca üretilen 137,5 milyon kilovat saat elektrik
enerjisi ile ‘toplam 2 milyon 689 bin 333 adet ağaç
dikimine eşdeğer olarak’ 60 bin 510 ton karbondioksit
salınımı engellenmiş oldu. n 4. sayfada
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n Haberi 6’da

“Masadan çıksa
çıksa ihtilaf çıkar,

kavga çıkar, 
kriz çıkar” 

Bozdağ:

n Haberi 6’da

“Altılı masa
darmadağındır”

Bahçeli:

‘Eğitimle Yeniden Buluşma
Projesi’ meyvelerini veriyor 

Bursa tükettiği enerjinin
yarısını kendi üretti!

1050 Konutlar’da
ilk bina yıkıldı!

Motosikletinin 
bağlanmasına kızdı, 
çekici şoförünü bıçakladı! 

1050 Konutlar kentsel dönüşümünde düğümü yeni imar planı
değişikliği ile çözen Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki riskli yapıların
ortadan kaldırılmasına da destek veriyor. Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğü’nce onaylı riskli yapı tespitleri bulunan 5 katlı binanın yıkımı,
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. n 4. sayfada n 2. sayfada

Bursa’da motosikletinin bağlanmasına öfkelenen kişi,
çekicinin üzerinden zorla almak istedi. Buna izin vermeyen
çekici şoförünü ise bıçaklayarak kaçtı. Yaşanan bir işyerinin
güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. n 3. sayfada

İznik Arkeoloji Müzesi, 
dünyanın en önemli
müzesi olmaya aday

Dört medeniyete başkentlik yapmış
Unesco’ya aday dünyaca ünlü tarihi
kent İznik’te Arkeoloji müzesinin ya-
pımı tamamlandı. Kısa süre içerisinde
resmi açılışı yapılacak olan müze ilk
kez İhlas Haber Ajansı tarafından gö-
rüntülendi. 

Lahitteki 2 bin 500 yıllık
aşk mesajı çözüldü! 

Orta gelirliye konut projesine
başvurular bugün başlıyor

14 Ekim 2022 günü Bartın Amas-
ra’da Türkiye Taşkömürü Kurumu’na
ait maden ocağında 16.00-24.00
vardiyasında meydana gelen maden
faciasında 42 işçi hayatını kaybetti.
Olayda 10 işçi de yaralandı. Amasra
Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen
soruşturmada 23 kişi hakkında göz-
altı kararı verildi. 23 şüpheliden 8’i
tutuklanırken 15’i adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı.

Amasra Cumhuriyet Savcısı Ozan
Mert Alıcı tarafından hazırlanarak
Bartın Cumhuriyet Savcılığı’na gön-
derilen fezlekede tutuklu şüpheli-
lerden Amasra Müessese Müdürü
Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Sel-
çuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim
Başmühendisi Volkan Soylu ve Baş-
mühendis Mehmet Tural için ‘Olası
kastla öldürme’ suçundan 42 kez
ayrı ayrı olmak üzere 1050’şer yıl,
‘olası kastla yaralama’ suçunu işle-
dikleri gerekçesiyle; 10 kez ayrı ayrı
olmak üzere 30’ar yıla, toplamda
1080’er yıl hapis cezasıyla cezalan-
dırılmaları gerektiği ifade edildi.
‘Taksirle ölüme neden olma’ suçun-

dan ise 4’ü tutuklu diğer 19 şüpheli
için 15 yıla kadar hapis cezası veril-
mesi talep edildi. 19 şüphelinin ‘Tak-
sirle yaralama’ suçundan 3 yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılması da
istendi. Amasra Cumhuriyet Baş-
savcılığı’ndan, Bartın Cumhuriyet
Başsavcılığı’na gönderilen 23 şüpheli
hakkındaki fezlekede, hayatını kay-
beden madenci yakınlarından 106
kişi ise müşteki olarak yer aldı.

FACİAYA NEDEN 
OLAN ETKENLER 
SIRALANDI
Hazırlanan fezleke-

de bilirkişi raporu dik-
kate çekilerek müessese
müdürü Cihat Özdemir’in
patlamanın meydana gel-
mesine neden olan etken-
lerden metan drenajı, ha-
valandırma, kömür tozu
mücadelesi, tek-
nik perso-
nel sa-
y ı -

sındaki eksiklik ve iş güvenliği eği-
timleri ve acil durumlara yönelik
tatbikatlarla ilgili kusurlu bulunduğu
ifade edildi. İşletme Müdürü Selçuk
Ekmekçi ve İşletme başmühendisi
Mehmet Tural’ın ise kömür tozu,
havalandırma ve iş güvenliği eği-
timleri ve acil durumlara yönelik
tatbikatlar ile ilgili kusurlu bulun-

duğu ifade edildi. İş sağlığı gü-
venliği ve eğitim başmü-

hendisi ve aynı zaman-
da iş sağlığı güvenliği
ve eğitim şube mü-
dürü Volkan Soy-
lu’nun da havalan-
dırma ve iş güvenliği

eğitimleri ve acil du-
rumlara yönelik tat-

bikatlar ilgili kusurlu
bulunduğu belirtildi.

KUSUR DÜZEYİ 
BİLİNÇLİ TAKSİR
DÜZEYİNİ AŞTI

4 yönetici
hakkında hazır-

lanan fezleke-
de kusur dü-

zeyinin bilinçli taksir düzeyini aştığı
ifade edilerek şöyle denildi: “Bilirkişi
raporunda maden ocağında ve iş-
lerinde tecrübeli olan şüpheliler Ci-
hat Özdemir, Selçuk Ekmekci, Meh-
met Tural ve Volkan Soylu’nun
dahil oldukları yönetim ve karar
alma süreçleri kapsamında gerekli
teknik altyapı oluşturulmadan, ye-
terli yatırım yapılmadan ve iş gü-
venliği önlemlerinin alınmasını sağ-
lamadan maden ocağında üretimin
devam etmesine izin verdikleri, ek-
sik ve tehlikeli çalışma yöntemini
sürdüren şüphelilerin kusurluluk
düzeylerinin bilinçli taksir düzeyini
aştığı, anlatılan eksiklikler ve aykı-
rılıklar dolayısıyla meydana gelen
sonuca kayıtsız kalıp olayı kabul-
lendikleri, böyle bir olayda öngö-
rülmekle birlikte gerçekleşmeyeceği
düşünülen bir neticeden bahsedi-
lemeyeceği anlaşıldığından gerçek-
leşen neticeden olası kast hükümleri
uyarınca sorumlu tutulmaları ge-
rektiği ve olası kastla öldürme su-
çunun unsurlarının oluştuğu ön-
görülmüştür.” (AA)

42 madenciye mezar olmuştu!

Ihmali olanın cezası kesiliyor
1080’er yıl hapis istendi!
Ihmali olanın cezası kesiliyor
1080’er yıl hapis istendi!

Bartın, Amasra’da 42 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili
yürütülen soruşturmada savcılık, 4 yönetici hakkında hazırladığı fezlekede
“olası kast ile yaralama ve öldürme” suçlarından 1080’er yıl hapis cezası talep etti.
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Sünnet zamanı seçimi pek çok aile
için kafa karıştıran çok önemli bir
konudur. Ebeveynler sünnet için ço-
cukların yaşı ve mevsim seçiminde
titiz davranmaktadır. Sömestr tatili
hem sağlık açısından hem de sosyal
yönden sünnet için en uygun dönem-
lerden biridir. Özel Medicana Bursa
Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı
Op. Dr. Perihan Topçu, uygun sünnet
dönemi ve dikkat edilmesi gerekenler
hakkında bilgi verdi. Sünnet işleminin
oldukça kolay ve artık lokal ve genel
anestezi ile hiçbir acı ya da ağrı du-
yulmadan gerçekleştirildiğini ifade
eden Op. Dr. Perihan Topçu, “Genel
anestezi ya da lokal anestezi ile sünnet
gerçekleştirilebilir. Günümüzde bu
tarz operasyonlar çok daha hızlı
ve kolay yapılabilmekte, son-

rasında çocukta da herhangi
bir travmaya sebep olmamakta.
Çocukların sağlığı ve enfeksiyon ris-
kinin çok düşük olması nedeniyle ya-
rıyıl tatilinde çocukların sünnet etti-
rilmesini tavsiye ediyoruz” dedi.

Cerrahi işlemin hastane koşulla-
rında yapılmasının en doğru seçim
olacağını belirten Op. Dr. Topçu ,‘‘Sün-
net, zor olmayan ve rahat karşılana
edilebilen bir cerrahi işlemdir. Ancak
usulüne uygun yapılmadığında ise ka-
lıcı cinsel organ kayıp ve bozuklukla-
rına varan sonuçlarla karşılaşıla bilinir.
Cerrahi işlem standartlarına uyularak
yapılan sünnet sonrası istenmeyen
durumlardan kaçınmak mümkündür.
Mutlaka deneyimli bir uzman, tercihen
Çocuk Cerrahisi yada Çocuk Üroloji
Uzmanı tarafından yapılmalıdır. Aksi
takdirde sünnet sonrası derinin fazla

yada az kesilmesi, kötü nedbe dokusu
kalması, şekil bozukluğu ,şiddetli ka-
nama, enfeksiyon, penis başının kısmı
yada tamamen kaybı gibi istenmeyen
sonuçlar olabilir. Bu nedenle sünnet
doğru yerde, uygun yaş aralığında,
cerrahi prensiplere uyularak deneyimli
bir uzman tarafından yapılmalıdır‘‘
diye konuştu.

Ailelerin sünnetle ilgili merak ettiği
bir diğer önemli konu, çocukların kaç
yaşına kadar sünnet ettirilmesi ol-
duğunu belirten Op. Dr. Perihan Top-
çu, bu konuda sünnetin ya 2 yaşından
önce, ya da 6 yaşlarından sonra ya-
pılması gerektiğini belirtti. Çocuklarda
enfeksiyon veya böbrek hastalıkları
risklerinin olması durumunda 2 ya-
şından önce sünnet öneren Yıldız,
diğer şartlarda 6 yaşından sonrasını
önerdiklerini belirtti. Op. Dr. Perihan
Topçu “Sünnet erkek çocuklarda, penis
başını örten derinin belirli ölçüde ve
şekilde kesilmesiyle uygulanan cerrahi
işlemdir. Cerrahi bir işlem olduğu için
de sünnetin hastanede ve hatta ame-
liyathanede yapılması en doğru se-

çimdir. Sünnet mutlaka uygun yaş
aralığında yapılmalıdır. 2-6 yaş

arası çocuklarda sünnet, cinsel
kimlik gelişimi, ben merkezci
ve uyumsuz olmaları nede-
niyle zorunlu olmadıkça ya-

pılmamalıdır. Çocuğun cinsel
kimlik döneminin geliştiği bu

dönemde sünnet yaparsak, iğdişlik
dediğimiz erkeklik gücünün kaybı
korkusu yaşanır ve bir ömür boyunca
kapanmaz yararlar oluşabilir. Ne pa-
hasına olursa olsun çocuklarımızı 3-
6 yaş arasında asla sünnet yaptırma-
malıyız‘‘ şeklinde konuştu.

Topçu son olarak şunları söyledi:
“Sosyal olarak yarıyıl tatilleri ço-

cuklar için uygun bir sünnet döne-
midir. Havaların soğukluğundan dolayı
ev dışı aktivasyonlar kısıtlıdır. Sonuç
olarak çocuk daha uygun koşullarda,
evinde dinlenerek rahat bir sünnet
sonrası dönem geçirecektir. Sünnet
sonrası en önemli dönem ilk 24 saattir.
Sorunlar en çok bu dönemde gerçek-
leşir. Sünnet sonrasında ilk hafta aşırı
hareketlilikten kaçınmakta yarar var-
dır.” (İHA)

Nilüfer Belediyesi’nin kadınların
sosyal hayatın içinde daha fazla yer al-
malarına katkı sağlamak amacıyla hayata
geçirdiği Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki
Eğitim Merkezi (NİLSEM), geleneksel
el sanatlarına yönelik nitelikli eğitimlerini
sürdürüyor. Açıldığı günden bu yana on
binlerce kadının, unutulmaya yüz tutmuş
geleneksel el sanatlarını öğrendiği NİL-
SEM’de, yoğun ilgi gören kurslardan biri
de gümüş kazaz örücülüğü oldu. Fethiye,
Üçevler ve Yüzüncüyıl mahallelerindeki
NİLSEM’de verilen gümüş kazaz eğitim-
lerine bu yıl 60 kursiyer katılıyor. Nilüfer
Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden
Fatma Kaptan eğitmenliğinde Kasım
ayında başlayan gümüş kazaz kursuna
katılanlar, çalışmalara ilk olarak bakır
tellerle başlayarak, top, zincir, süngü
gibi teknikler ile bağlama tek-
niklerini öğrendi. Eğitim dö-
nemi boyunca el becerilerini
geliştiren kursiyerler,
gümüş teller kulla-
narak ekonomik de-
ğeri yüksek ürünler
elde etmeye baş-
ladı. Geleneksel
motiflerin yanı
sıra modern doku-
nuşlarla birbirinden özel
bilezik, kolye, yüzük gibi

takılar yapan NİLSEM kursiyerleri, göz
alıcı taşlarla da bu ürünleri süslüyor.
NİLSEM kursiyerleri, bu üretimlerinden
ekonomik gelir elde etme fırsatı da bu-
luyor.

HAZİRAN AYINA KADAR 
DEVAM EDECEK 
Gümüş kazaz eğitimi hakkında bilgi

veren eğitmen Fatma Kaptan, NİLSEM’de
kursiyerlerle birlikte kuyumcu titizliğiyle
çalıştıklarını belirtti. Kaptan, “Kazaziyenin
en önemli özelliği, hiç kaynak yapılmadan
üretilmesi. Kursiyerler, burada aldıkları
eğitimler sayesinde bir yıl gibi kısa bir
sürede bu önemli sanatı öğrenebiliyor.
Top, zincir, süngü tekniklerini öğrenip,
bağlama teknikleriyle bunları birleştiri-
yoruz. Şems düğümleriyle tasarımlar ya-
pıyoruz. Burada kuyumcu işleri gibi
değerli işler yapıyoruz. El becerisi kazanan
kursiyerler kolyeler, yüzükler ve bilezikler
yapıyor. Burada ayrıca Sivrihisar cebesi,
Trabzon hasırı gibi işler de yapılıyor.
Bazı kursiyerler ürünlerini satıp, aile
bütçelerine katkı da sağlıyor” diye ko-
nuştu. NİLSEM’de çini boyama, minyatür,
miyoki takı ile deri ve wayu çanta yapımı,
ipek koza, amigurumi oyuncak ve kırk-
yama, dekoratif dokuma ile ev tekstili
gibi çok çeşitli branşlarda eğitimler de
veriliyor. Nilüfer Halk Eğitim Merkezi iş
birliğiyle kaliteli ve nitelikli eğitimlerin
verildiği NİLSEM’de kurslar, hafta içi ve
cumartesi günleri saat 09.00-16.00 sa-

atleri arasında gerçekleştiriliyor.
NİLSEM’de, haziran ayına ka-
dar devam edecek olan mev-
cut kurslar için yeni üye kay-

dı alınmıyor. Eğitimlerini
başarıyla tamamlayan

kursiyerler, dönem
sonunda Nilüfer
Halk Eğitim Mer-
kezi’nden sertifika
almaya hak kaza-
nıyor. (İHA)

“TRT Sanatçıları
Şehir Konserleri”nin
ilki Bursa’da
gerçekleşti 

“TRT Sanatçıları Şehir Kon-
serleri” kapsamında ilk gala
konseri, Bursa’da verildi. Me-
rinos Atatürk Kongre ve Kültür
Merkezi’ndeki konseri, şef Zafer
Gündoğdu yönetti. Sahnede,
Yahya Ceylan, Nusret Yılmaz,
Senem Akdemir, Melda Kuyucu
Kılıç, Tuncay Kemertaş, İlker
Gökkaya, Çiğdem Yarkın ve Adi-
le Kurt Karatepe performans
sergiledi. Gecede Zeki Müren,
Müzeyyen Senar, Yıldırım Gür-
ses, Neşet Ertaş’ın sevilen eser-
leri Bursalı müzikseverler eşli-
ğinde seslendirildi. Solistler
“Benim güzel manolyam”, “Ne-
redesin sen”, “Bülbülüm altın
kafeste”, “Hatırla ey peri” ve
“Uzun yıllar bekledim”in ara-
larında bulunduğu eserleri yo-
rumladı. Müzikseverler konse-
rin sonunda sanatçıları uzun
süre alkışladı. (AA)

Uludağ’a yerli
ve yabancı 
turistler akın etti 

Uludağ’a kar yağışıyla birlikte
gelmeye başlayan turistler, 1863
metre yükseklikte Uludağ zirve
manzaralı sıcak havuzda yüzer-
ken günün yorgunluğu da masaj
yaparak atıyor.

Kış turizminin en önemli
merkezlerinden biri olan Uludağ,
geç gelen ve yoğun şekilde yağan
karın ardından yerli ve yabancı
turistler akın etti. Dünyanın pek
çok ülkesinden kış tatili için
gelen turistler, kayak, snowboard
gibi kış sporlarının yanı sıra farklı
faaliyetlere katılıyor. 1863 metre
yükseklikte bulunan ikinci oteller
bölgesindeki Monte Baia Hotel’de
Uludağ manzaralı havuz turistler
tarafından büyük ilgi görüyor.
Havuzda sıkılan turistler ise ma-
saj yaparak günün yorgunluğunu
atıyor. Uludağ’da ise kar kalınlığı
30 santimetreyi bulurken kar
yağışının devam edeceği öğre-
nildi. (İHA)

Rafadan Tayfa,
Bursa’da 
sahne aldı

Türkiye’nin sevilen ve izlenen
çizgi film kahramanları “Rafadan
Tayfa En Sevdiğim Rafadan Mü-
zikali” ile Bursa’da sahnelendi.
Bursa Akademik Odalar Birliği
Sahnesi’nde sergilenen oyuna
Bursalı çocuklar ve aileleri ilgi
gösterdi. Etkinlik sonunda ço-
cuklar ve aileleri sahne alan oyun-
cuları alkışladı. (AA)

Temeli 2020 yılında atılan İznik Ar-
keoloji Müzesinin yapımı tamamlandı.
Kısa süre içerisinde resmi açılış töreni
gerçekleşecek olan ve mimarı yapısıyla
Avrupa’nın en önemli müzeleri arasında
gösterilmeye aday yeni müze
Cilalı Taş Devri veya bi-
limsel adıyla Neolitik
Çağ’dan bu yana bütün
tarihlere tanıklık yapı-
yor. Roma dönemine
ait mermer oyun tab-
lasının da bulunduğu
yeni müzede üzerinde ki
işlemeleriyle dikkat çe-
ken savaşçı
Yunan kah-
ramanı Ak-
hileus Lahdi,

Tanrılar Lahdi, Büyük İskender’in generali
Antigonos Lahdi ve asil ailelere ait lahitler
yer alıyor.

2 BİN 500 YILLIK MESAJ
Yeni açılacak arkeoloji müzesinin en

çok dikkat çeken eseri ise
Büyük İskender’in
generallerinden biri
olan Antigonos’a ait
lahit. İhlas Haber
Ajansı tarafından ilk
kez görüntülenen la-

hitin üzerinde-
ki Roma harf-
leriyle yazılan
duygusal me-

saj ise herkesi
şok edecek cins-

ten. Arkeologlar ta-

rafından çevirisi yapılan 2 bin 500 yıllık
mesajda şu ifadeler yer alıyor; “Ben
üzgün Arete, bütün benliğimle Antigo-
nos’un mezarı başından sesleniyorum.
Üzüntüden saçlarımı yoluyor ve duygu-
larımı ağlayarak gösteriyorum. Bu kötü
talih, bu ölüm bu seçkin adamı özgür
bırakmak yerine beni tutsak etti.”

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ 
MÜZESİ OLMAYA ADAY
İznik Müzesi eski müdürü Arkeolog

Taylan Sevil yaptığı açıklamada, “Yeni
müze çok ama çok önemli taşınır kültür
varlıkları barındırmaktadır. Tarih önce-
sinden günümüze kadar pek çok mede-
niyetlerin eserleri mevcuttur. Burada ki
arkeoloji müzesi çok önemli bir boşluğu
doldurmuştur. Bu müze dünya uygarlı-
ğına tanıklık edecektir” dedi. (İHA)

İznik Arkeoloji Müzesi, dünyanın en önemli müzesi olmaya aday

Lahitteki 2 bin 500 yıllık
aşk mesajı çözüldü! 

Dört medeniyete başkentlik
yapmış Unesco’ya aday
dünyaca ünlü tarihi kent
İznik’te Arkeoloji
müzesinin yapımı
tamamlandı. Kısa süre
içerisinde resmi açılışı
yapılacak olan müze ilk kez
İhlas Haber Ajansı
tarafından görüntülendi.
Dünyanın en
önemlilerinden biri olmaya
aday müzenin içerisinde
bulunan Büyük İskender’in
generallerinden Antigonos’a
ait lahit mezarın üzerine
işlenmiş duygusal mesaj 
ise herkesi şaşırtacak. Müze
5 bin yıllık tarihe ev
sahipliği yapmasıyla da
dikkatleri çekiyor.

NİLSEM kursiyerleri gümüş
kazaz sanatını öğreniyor

Nilüfer Belediyesi Sürekli
Mesleki Eğitim Merkezi’nde
(NİLSEM) gümüş kazaz
eğitimi alan kursiyerler, bu
alanda kendini geliştirme
fırsatı buluyor. Geleneksel
motiflere modern dokunuşlar
yaparak birbirinden özel
ürünler elde eden kadınlar,
üretimlerini satarak da gelir
elde etme imkanı buluyor.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op.
Dr. Perihan Topçu, “Sömestr
tatili hem sağlık açısından
hem de sosyal yönden sünnet
için en uygun dönemlerden
biridir” diye konuştu.

Sünnet için en ideal
zaman yarıyıl tatili 

Çocuk Cerrahisi Uzmanı 

Op. Dr. Perihan Topçu
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Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

14/2

12/5

9/1

15/5
14/7

14/7

13/4

12/5

11/2

11/4

İmsak
Güneş
Öğle

İkindi
Akşam

Yatsı

06:42
08:12
13:04
15:25
17:46
19:11

BURSA
PAZARTESİ

14/2

ÇARŞAMBA

18/9

SALI

15/5

10/6 İMSAKİYE

Orhangazi’de polis ekiplerinin
durumundan şüphelenip durdurduğu
iki kişinin üzerinde ve ikametlerinde
yapılan aramalarda uyuşturucu mad-
de ile uyuşturucu ticaretinden elde
edilen çok miktarda para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şahıs çıkarıldığı
mahkemece tutuklanarak cezaevine
gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Orhanga-
zi’de polis ekiplerinin durumundan
şüphelenip durduğu araçta bulunan
A.E. ile S.A. isimli şahısların üzerinde
yapılan aramada uyuşturucu madde
ele geçirildi. Daha sonra savcı talimatı
ile araçta ve şahısların ikametlerinde
yapılan aramalarda şahısların uyuş-
turucu ticaretinden kazandığı binlerce
TL ve dolar ele geçirilip iki şahıs
gözaltına alındı. Orhangazi Cum-
huriyet savcılığının kararı sonrasında
iki şahısın telefonlarında yapılan in-
celemelerde ise uyuşturucu ticareti
yaptıkları yönünde birçok yazışma
tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin
ardından adliyeye sevk edilen iki
şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuk-
lanıp cezaevine gönderildi. (İHA)

Motosikletinin bağlanmasına kızdı,

çekici şoförünü bıçakladı!
Motosikletinin bağlanmasına kızdı,

çekici şoförünü bıçakladı!

Bursa’da motosikletinin
bağlanmasına öfkelenen

kişi, çekicinin
üzerinden zorla almak

istedi. Buna izin
vermeyen çekici

şoförünü ise
bıçaklayarak kaçtı.

Yaşanan bir işyerinin
güvenlik kamerasına

saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Şirinevler Mahal-
lesi’nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, ismi henüz öğrenile-
meyen sürücü motosikleti ile trafik
ekiplerinin uygulamasına girdi.
Trafik polisi tarafından sorgulanan
motosikletin bazı evraklarının ek-
sik çıkması üzerine bağlanarak çe-
kiciyle otoparka götürüldü. Sürücü
ise motosikletini alan çekiciyi ticari
taksiyle otoparka kadar takip etti.
Motosiklet sürücüsü burada taş-
kınlık yaparken çekici sürücüsü
İhsan Y.’ın yardımına arkadaşları
yetişti. Burada bir süre arbede ya-

şanırken motosiklet sahibi çekici
şoförü İhsan Y.’yi baldır kısmından
bıçakladı. Ardından yaşa-
nan karmaşıklıktan
faydalanan şüphe-
li, bölgeden ka-
çarak uzaklaş-
tı. İhbar üze-
rine olay ye-
rine sağlık ve
polis ekipleri
sevk edildi.
Olay yerine ge-
len sağlık ekipleri
yaralı İhsan Y.’ye

yaptığı ilk müdahalesinin ardından
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma

Hastanesi’ne kaldırdı. Polis
ekipleri çekici şoförünü

bıçaklayarak kaçan
şüpheliyi yakala-

mak için çalışma
başlattı. Yaşa-
nanlar ise bir
işyerinin gü-
venlik kamera-

sına saniye sani-
ye yansıdı. (İHA)

Bursa İnegöl’de kimliği belirsiz
2 kişi tarafından bir ikamete silahlı
saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgilere göre olay, Ha-
midiye Mahallesi Uludağ Sokak
üzerinde meydana geldi. Sokak
üzerinde bulunan 4 katlı binanın
zemin katındaki bir daireye böl-
geye motosiklet ile geldiği tespit
edilen 2 kişi tarafından silahlı sal-
dırı düzenlendi. Düzenlenen sal-
dırıda kimse yara almazken, olay
yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler incelemede
bulundu. Yapılan incelemelerin
ardından silahlı saldırıyı gerçek-
leştiren kişilerin yakalanması için
çalışma başlatıldı. (AA)

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi
Ortabağlar Mahallesi Ankara Yolu
Caddesi’nde meydana geldi. İd-
diaya göre, O.K. (19) idaresindeki
116 ANU 206 plakalı hafif ticari
araç, makas atarak ilerlerken; o esnada
trafikte seyir halinde olan Mahmut Demirci
(20) idaresindeki 16 ANB 308 plakalı mo-
tosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mah-
mut Demirci 42 metre boyunca sürüklenerek
yaralandı. Demirci’nin yardımına ilk önce
çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay
yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay

yerine gelen sağlık ekibi Demirci’ye olay
yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’ne kaldırdı. Kaza anı ise bir işyerinin

güvenlik kamerasına saniye saniye yan-
sıdı. Yaşananları anlatan Mahmut

Demirci, “Dükkanımı kapattıktan
sonra Ankara Yolu Caddesi’nde
75-80 kilometre hız civarında seyir
halindeyken arkamdan büyük bir

ses duydum. Arkamdan gelen hafif
ticari araç yanımdaki otomobili sollarken

arkama geldi ve vurdu. Vurmasıyla ben
zaten 42 metre boyunca yerde sürüklendim.
Yaralanmalar ve zedelenmelerim var. Vuran
kişinin ailesi duyduğuma göre, babası ilk
kazası bir şey olmaz, bir şey çıkmaz demiş.
İnsanlık ölmüş, bir kere hastaneye geçmiş
olsun demeye bile gelmediler. (İHA)

Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan
otomobil, bariyerleri aşarak metro güzergahına
girdi. Metrelerce sürüklenen otomobilde sü-
rücünün şans eseri burnu bile kanamadı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Merkez Osmangazi
İlçesi Sırameşeler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
Fatih Ş. idaresindeki 16 FC 800 plakalı oto-
mobiliyle seyir halindeyken kontrolden çıktı.
Kaldırıma çarpan otomobil bariyerli aşarak
metro güzergahına girdi. Metrelerce rayların

ortasında sürüklenen otomobili gören çevre-
dekiler şaşkınlık yaşarken, durum 112 ekiplerine
bildirirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye,
sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine
gelen trafik polisleri güvenlik önlemi alırken,
sağlık görevlileri ise otomobil sürücüsünü
kontrol amaçlı Çekirge Devlet Hastanesine
sevk etti. Kaza sonrası, trafik kontrollü şekilde
sağlanırken, metro seferlerinde kısa süreli ak-
samalar yaşandı. Öte yandan, polis ekipleri
kazayla ilgili tahkikat başlattı. (İHA)

Bursa’da iki grup arasındaki kavgadan
fırlatılan fayans, esnafı teğet geçti. O
anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi, Çarşamba
Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten
dolayı kavga etmeye başlayan iki grup,
birbirlerine acımasızca vurmaya başladı.
Çevredeki esnaf ve vatandaşlarda olan
biteni anlamaya çalıştı. O sırada taraflar-
dan biri kavga ettiği kişilere doğru yerde
bulduğu fayansı fırlattı. Fayans ise esnafı
kıl payı geçerek dükkanda paramparça
oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen
polis ekipleri tarafları gözaltına alarak
polis merkezine götürdü. Fayansın teğet
geçme anı ise güvenlik kameralarına sa-
niye saniye yansıdı. (İHA)

Bursa’da makas atan hafif ticari
araç, motosikleti altına aldı

Bursa’da makas atan hafif
ticari araç çarparak altına
alma anı güvenlik
kameralarına yansıdı.

Kavgayı izlerken canından oluyordu 

Zehir tacirleri
tutuklandı 

Bursa’da ikamete
silahlı saldırı! 
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Hatırlanacağı üzere bölge, 2012 yılında
Bakanlar Kurulu kararıyla Kentsel Dö-
nüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiş ve
2013 yılında Büyükşehir tarafından ha-
zırlanan dönüşüm projesi bölge halkı ta-
rafından kabul görmemişti. 2020 yılında
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığı’nın zemin+5 kat olarak tasarladığı
ve ‘o zaman için’ hak sahiplerine 130 bin
TL borçlanma ile kira yardımlarını içeren
teklif de vatandaşlar tarafından kabul
edilmemişti. Olası depremde yıkılma teh-
likesiyle karşı karşıya olan binalarda dö-
nüşümün bir an önce sağlanması için
devreye giren Büyükşehir Belediyesi, tüm
blokların kendi parselinde dönüşebileceği,
zemin+7 kat olacak şekilde plan deği-
şikliğine gitti. Verilen bu yeni imar hakkı
ile her mülk sahibi bir müteahhitle an-
laşma imkânına sahip olurken; yapıların

oturumları, mimarisi, silueti ve cepheleri
gibi her türlü detay düşünülerek planlama
yapıldı. Yeşil alanlar, okullar, camiler,
sağlık tesisleri ve mevcut yollar ‘olduğu
gibi’ korundu. Hazırlanan planlar öncelikte
1050 konutlardaki hak sahiplerine su-
nuldu. Anket çalışması ile 229 bloktaki
2 bin 290 hanenin yüzde 90’ına ulaşılır-
ken, ankete katılanların yüzde 96’sı da
plan değişikliğine olumlu görüş verdi.
Bölge halkı tarafından merakla beklenen
plan değişikliği, Büyükşehir Belediye
Meclisi’nin geçtiğimiz yıl eylül ayı toplantısı
ikinci oturumunda oy birliğiyle kabul
edilmişti.

İLK BİNA YIKILDI
Böylelikle ‘vatandaşların yatırımcılarla

karşılıklı uzlaşarak’ yerinde dönüşümün
gerçekleşmesine imkan sağlayacak ortam
sağlanırken, bazı inşaat firmaları bölgeye
özel proje taslakları oluşturmaya başladı.
Alandaki mevcut sağlıksız yapıların or-
tadan kaldırılması en temel zaruretlerden
biri olurken, Büyükşehir Belediyesi bu
konuda bölge sakinlerini yalnız bırakmadı.
Yıkım faaliyetleri konusunda gerekli des-
teği sağlayan Büyükşehir Belediyesi,
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce
onaylı riskli yapı tespitleri bulunan 200
metrekare taban alanlı 5 katlı binanın
yıkımını gerçekleştirdi. Yıkımı yapılan
binada hak sahipleri kira yardımı veya
kredi desteği gibi imkanlardan da fay-
dalanma imkanı bulurken, binanın
yıkılması ile birlikte hem bölgedeki
önemli bir risk ortadan kaldırıldı
hem de bir anlamda dönüşümün
de startı verildi.

EN BÜYÜK DÖNÜŞÜM
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, uzun yıllar konuşulmasına
rağmen bir türlü çözüm üretilemeyen
1050 Konutlar dönüşümü için titiz bir
çalışma yaptıklarını ve hak sahiplerini
mutlu edecek formül ürettiklerini söyledi.
Bugüne kadar yapılan çalışmaların
hak sahiplerince kabul edilme-
diğini hatırlatan Başkan Aktaş,
“Kendimize özgü ve çok fazla
kat artırmadan bir çalışma
yaptık. Daire daire gezerek,
hak sahiplerinin yüzde
90’ına ulaştık ve bunun da
yüzde 96’sından onay aldık.
Plan değişikliğimiz mec-
listen oybirliğiyle geçti.
Bana göre, 420 dö-
nümlük alanda
belki de
Türki-

ye’nin en büyük kentsel dönüşümlerinden
bir tanesini yapacağız. İnşallah kısa süre
içerisinde, Bursa’ya örnek olacak bir dö-
nüşüm olacağına inanıyorum. Başından
sonuna kadar moderatörlük yapacağız.
Sadece plan değişikliği değil, bölgedeki

mevcut riskli yapıların ortadan
kaldırılması konusunda

da gerekli desteği ve-
riyoruz” dedi.

(BÜLTEN)

Eğitim sistemine dâhil olma-
yan öğrencilerin takip sistemiyle
eğitime dâhil edilmesi amacıyla
düzenlenen “Eğitimle Yeniden
Buluşma” projesi meyvelerini
vermeye başladı. Proje sayesinde
ortaöğretimdeki okullaşma oranı
yüzde 95,06’dan 95,97’ye yük-
seldi. “Eğitimle Yeniden Buluşma”
projesi, Millî Eğitim Bakanı Mah-
mut Özer’in Aralık ayında ger-
çekleştirdiği toplantıda başlatıldı.
Eğitim sistemine dâhil olmayan
öğrencilerin, takip sistemiyle eği-
time dâhil edilmesi amacıyla dü-
zenlenen proje sayesinde orta-
öğretimdeki okullaşma oranı yüz-
de 95,06’dan 95,97’ye yükseldi.
Proje çerçevesinde gerçekleştirilen
çalışmalar hakkında bilgi veren
Bursa İl Millî Eğitim Müdürü
Serkan Gür, Bursa’da ortaöğre-
time dahil olmayan çocukların
% 80’nine ulaşıldığını söyledi.
Eğitimde tek bir ferdin bile feda
edilemeyeceğini ifade eden Ser-
kan Gür; “Bir çocuğumuzu bile
kazanmanın ne kadar önemli ol-
duğunu biliyoruz. Tüm mücade-
lemiz ve yaptığımız çalışmalar
Bursa’daki tüm çocuklarımızın
eğitime kazandırılması içindir.
Projede emeği geçen idareci ve
öğretmenlerimiz ile özellikle de
öğrencilerimize ve velilerine te-
şekkür ediyorum. Sayın Bakanı-
mız Mahmut Özer’in liderliğinde
yürütülen çalışma ile tüm ço-
cuklarımızı eğitimle yeniden bu-
luşturmayı hedefliyoruz.” dedi.
(BÜLTEN)

Bursa Büyükşehir Belediyesi
BUSKİ Genel Müdürlüğü, Fila-
ment Kavşağı’ndaki içme suyu,
kanalizasyon ve yağmur suyu
hatlarının deplasesi çalışmasını,
60 kişilik bir ekiple 24 saat ke-
sintisiz çalışarak tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye-
si’nin ulaşım yatırımları kap-
samında yapılacak Mudanya
Yolu Filament Kavşağı düzen-
leme çalışmaları öncesinde,
alandaki altyapı hatlarının dep-
lasesi için BUSKİ devreye girdi.
Nilüfer İlçesi’nin 9 mahallesi
ve Küçük Sanayi Sitesinin ta-
mamında su kesintisine neden
olacak çalışma için tüm hazır-
lıklarını tamamlayan BUSKİ, su
kesintisinin uzamaması için 14
Ocak Cumartesi gece yarısı 60
kişilik bir ekiple, çalışmaların
startını verdi. Gecenin karan-
lığında başlayıp, gün boyu ara-
lıksız devam eden hummalı ça-
lışma ile kavşak alanında kalan
yaklaşık 300 metrekarelik hattın
yer değişikliği başarılı bir şekilde
yapıldı. Çalışmalar planlandığı
gibi 24 saat içinde tamamla-
nırken, Filamet Kavşağı’nda Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından
yapılacak kavşak düzenleme ça-
lışmasının önündeki engel de
kalkmış oldu. 

(BÜLTEN)

Küresel ısınmanın yol açtığı sonuçlar
tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
önemi giderek artan sorunlar arasında
yer alırken; iklim değişiklikleri, hava, su
ve toprak kirliliği gibi çevresel kirlilikler
sadece ülkelerin iç problemi değil dün-
yanın ortak problemi haline geldi. Bursa
da sanayileşmeye bağlı olarak kirlilikten
nasibini alırken; Büyükşehir Belediyesi,
iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları
kapsamında bir taraftan çevre yatırım-
larına ağırlık verirken diğer taraftan
enerji ihtiyacını ‘su ve güneş gibi doğal
kaynaklar yanında’ evsel katı atıklardan
karşılamaya başladı.

ATIKLARDAN 
BÜYÜK DÖNÜŞÜM
Bursa’nın 17 ilçesindeki vahşi çöp

depolama alanlarını ıslah eden Büyük-
şehir Belediyesi, katı atık merkezlerinde
toplanan evsel katı atıkları hammadde
gibi kullanıp ekonomiye kazandırıyor.
Bu kapsamda ‘metan gazından elektrik
üretiminin yapıldığı’ Yenikent Katı Atık
Depolama Sahasında 2022 yılında 67

milyon 337 bin 616 kilovat saat elektrik
üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 44 bin
900 konutun kullanımına eşit bu üretime
karşılık, ‘1 milyon 316 bin 800 adet ağaç
dikimine eşdeğer olarak’ 29 bin 628 ton
karbondioksit salınımı engellendi. Bunun
yanında, Doğu Bölgesi Katı Atık Bertaraf
Tesisinde biyogaz enerjisinden 26 milyon
505 bin 760 kilovat saat elektrik üretimi
gerçekleştirildi. Yaklaşık 17 bin 670 ko-
nutun tüketimine eşit bu üretime karşılık
da ‘518 bin 311 adet ağaç dikimine eş-
değer olarak’ 11 bin 662 ton karbondi-
oksit salınımı önlendi. İnegöl Katı Atık
Depolama Sahasında metan gazından
17 milyon 216 bin 726 kilovat saat elek-
trik üretildi. Yaklaşık 11.480 konutun
tüketimine eşit bu üretime karşılık ise
‘336 bin 666 adet ağaç dikimine eşdeğer
olarak’ 7 bin 575 ton karbondioksit sa-
lınımı engellendi. Sadece katı atık tesis-
lerinde geçtiğimiz yıl üretilen 110 milyon
60 bin 102 kilovat elektrik enerjisi, Bursa
Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımında

bulunan tesislerde tüketilen elektrik
enerjisinin tamamını karşıladı.

SU, GÜNEŞ VE 
ÇAMURDAN ELEKTRİK
BUSKİ Genel Müdürlüğü de yenile-

nebilir enerji kaynaklarının kullanımı
noktasında 2022 yılında başarılı bir per-
formans sergiledi. BUSKİ bünyesinde
2022 yılında hidroelektrik santrallerinden
14 milyon 50 bin 726 kilovat saat, güneş
elektrik santrallerinden 837 bin 145 ki-
lovat saat ve çamur yakma tesisinden
10 milyon 372 bin 60 kilovat saat olmak
üzere toplam 25 milyon 260 bin 473 ki-
lovat saat elektrik enerjisi üretildi. Yak-
laşık 16 bin 840 konutun tüketimine
eşit bu üretime karşılık ise ‘494 bin adet
ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 11 bin
115 ton karbondioksit salınımı engel-
lendi. Yenilenebilir kaynaklardan üretilen
bu enerji ile BUSKİ Genel Müdürlüğü
bünyesinde tüketilen elektrik enerjisinin
yüzde 15’i karşılandı.

İSTASYONLAR ENERJİ SAÇIYOR
Burulaş Genel Müdürlüğü’nün metro

istasyonlarının çatılarında uygulamaya
aldığı güneş enerji santrallerinden, 2022
yılında, 2 milyon 203 bin 38 kilovat saat
elektrik enerjisi üretildi. Yaklaşık 1470
konutun tüketimine eşit bu üretime karşılık
ise ‘43 bin 66 adet ağaç dikimine eşdeğer
olarak’ 969 ton karbondioksit salınımı
engellendi. Üretilen bu enerji ile Burulaş
Genel Müdürlüğü bünyesinde tüketilen
elektrik enerjisinin yüzde 3‘ü karşılandı.

92 BİN KONUTLUK ENERJİ

Büyükşehir, ‘BUSKİ ve Burulaş bün-
yesinde hayata geçirilen yenilenebilir

enerji yatırımları sayesinde’ 2022 yılında
toplam 137 milyon 523 bin 613 kilovat
saat elektrik enerjisi üretti. Üretilen
bu enerji, Büyükşehir Belediyesi ve
bağlı kuruluşlarda 2022 yılı içerisinde
tüketilen elektrik enerjisinin yüzde
52’sine karşılık geldi. Toplam 92 bin
300 konutun tüketimine eşit bu üre-
timle toplam ‘2 milyon 689 bin 333
adet ağaç dikimine eşdeğer olarak’ 60
bin 510 ton karbondioksit salımı ön-
lenmiş oldu.

TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Alinur Aktaş, iklim değişikliğinin küresel
bir sorun olarak her geçen yıl daha da
tehlikeli boyutlara ulaştığını, bu nedenle
yenilenebilir enerji kaynaklarının kul-
lanımının tercih değil zorunluluk haline
geldiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi
olarak su kaynaklarının korunması, içme
suyundaki kayıp kaçak oranının en aza
indirilmesi, kente büyük ölçekli parklar
kazandırılması gibi pek çok çevre projesini
hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan
Aktaş, “Ancak Bursa gibi hem sanayi
hem de nüfus yoğunluğunun fazla olduğu
şehirlerde karbon salınımı önemli bir
çevre sorunu. Bu sorunu aşmanın tek
yolu da fosil yakıtlar yerine yenilenebilir
enerji. Bu konuda da Büyükşehir olarak
önemli mesafe kat ettik. Büyükşehir Be-
lediyesi ile bağlı kuruluş ve iştirak şir-
ketleri bünyesinde 2022 yılı içerisinde
tüketilen elektrik enerjisinin yüzde
52’sine karşılık gelen bir üretimi yenile-
nebilir kaynaklardan sağladık. Böylelikle
hem çevreye hem de ekonomiye değer
kattık” dedi. (BÜLTEN)

‘Eğitimle 
Yeniden Buluşma
Projesi’ meyvelerini
veriyor 

BUSKİ 
zamanla yarıştı 

Bursa tükettiği enerjinin
yarısını kendi üretti!

İklim değişikliği ile
mücadele çalışmaları

kapsamında atıklardan
enerji üretimi, HES ve

GES gibi projeler ile
yenilenebilir enerji

kaynaklarına yönelen
Bursa Büyükşehir

Belediyesi, 2022’de
tükettiği enerjinin yüzde
52’sini bu kaynaklardan

karşıladı. Yıl boyunca
üretilen 137,5 milyon

kilovat saat elektrik
enerjisi ile ‘toplam 2

milyon 689 bin 333 adet
ağaç dikimine eşdeğer
olarak’ 60 bin 510 ton

karbondioksit salınımı
engellenmiş oldu.

1050 Konutlar’da ilk bina yıkıldı!
1050 Konutlar kentsel
dönüşümünde düğümü
yeni imar planı değişikliği
ile çözen Büyükşehir
Belediyesi, bölgedeki riskli
yapıların ortadan
kaldırılmasına da destek
veriyor. Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü’nce onaylı
riskli yapı tespitleri bulunan
5 katlı binanın yıkımı,
Büyükşehir Belediyesi
tarafından gerçekleştirildi.
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 4.952 - 4.985ALTIN: 1.159,80 / 1.159,98EURO: 20,3339 / 20,3681DOLAR: 18,7772 / 18,7875

Nebati’nin çağrısı üzerine birçok
zincir market, “fiyat sabitleme ve in-
dirim” açıklamasında bulunmuştu.
Zincir marketler, yaptıkları açıkla-
maların ardından indirimleri raflara
yansıtmaya başladı. Şok Marketler,
ocak ayı boyunca 1.000 üründe fi-
yatların sabitlendiğini duyurmuştu.
Migros, “Migros” markalı 419 üründe
fiyatları sabitleyerek 3 binden fazla
üründe indirime gideceğini açıkla-
mıştı. A101 ise ocak ayı sonuna kadar
2023 ürünün fiyatını sabitleme kararı
almıştı. CarrefourSA, gıda ve gıda
dışı 20 bin üründe yüzde 20 ila 40
arasında indirim yapacağını duyu-
rurken, Happy Center da ocak ayı
boyunca birçok üründe fiyatları sa-
bitleme ve indirime giden diğer zincir
marketlerden oldu. Happy Center
İstanbul Kuzey Anadolu Bölge Mü-
dürü Özcan Kaya, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Happy Center
olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati ve Ticaret Bakanı Meh-
met Muş’un “fiyat sabitleme ve in-
dirim” çağrılarına uyarak, halka bu

konuda verebilecekleri tüm desteği
sunacaklarını söyledi. 

“VATANDAŞIMIZIN YOĞUN 
TALEPLERİ OLDU”
Hazırlamış oldukları indirim ça-

lışmasını 11 Ocak itibarıyla halkın
hizmetine sunduklarını aktaran Kaya,
şunları kaydetti: “İndirim yapılacak
ürünleri seçerken halkımız için en
verimli olacak, en ihtiyaç duyulan
ürünleri seçmeye özen gösterdik. Fi-
yatlarımızı indirip sabitleyerek ça-
lışmamızı ocak ayının sonuna kadar
devam ettireceğiz. Halkımızı bu in-
dirimlerden yararlanmak üzere ma-
ğazalarımıza bekliyoruz. Bu indirim
kampanyalarına diğer sektörlerin de
katılmasının enflasyonla mücadeleye
katkı sağlayacağına inanıyorum. Va-
tandaşımızın sosyal medyada duyur-
duğumuz görsellerden sonra bizlere
yoğun talepleri oldu. Bu talepler son-
rasında da tanıtım broşürlerimizi
planladığımız tarihten öne çekerek
indirimlere başladık. Halkımıza te-
veccühleri için teşekkür ediyoruz.”
Happy Center müşterisi Okan Çiğli
ise yapılan indirimlerden memnuni-
yet duyduklarını ifade ederek, “İn-
dirimlerin daha fazla olmasını ve
devletimizin bu işin üzerinde daha
iyi durmasını bekliyoruz. Fiyatlar
bölgeye göre uygun. Bu kampanya-
larla alım gücünün daha iyi olacağını
temenni ediyoruz.” dedi. (AA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında,
denizcilik sektöründeki son gelişme-
leri değerlendirdi. Ulaşımın her mo-
dunda olduğu gibi denizcilik sektö-
ründe de yatırımların hızla devam
ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu,
bu yatırımların karşılığını almaktan
da gurur duyduklarını bildirdi. Ka-
raismailoğlu, “2012 yılından itibaren
azalma eğilimine giren 1000 groston
(GT) ve üzeri Türk bayraklı deniz ti-
caret filosu, Bakanlığımız, gemi sahibi
ve işleticilerinin ortak çalışmasıyla
2020 sonrasında tekrar büyüme tren-
dine girdi. 2021’de 5 milyon 761 bin
DWT olan Türk deniz ticaret filosu,
2022 itibarıyla 687 bin 777 DWT
artarak 6 milyon 449 DWT’ye, gemi
sayımız ise 413’e ulaştı. Cumhuri-
yet’imizin 100’üncü yılında bu artış
trendini devam ettirerek daha da bü-
yüyeceğiz.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Gemi cinslerinde, hem gemi
sayısında hem de tonajda en yüksek

artışın kimyasal tankerlerde görül-
düğü bilgisini veren Karaismailoğlu,
Türk sahipli kimyasal tankerlerin to-
naj olarak da 290 bin 632 DWT’ye
yükseldiğini aktardı. 2021 yılı sonu
itibarıyla Türk sahipli deniz ticaret
filosunun yaklaşık 31 milyon DWT
ile 15’inci sırada yer aldığına işaret
eden Karaismailoğlu, “Türkiye geçen
yıl bir önceki yıla göre bir sıra yük-
selerek 14’üncü sıraya çıktı.” ifadesini
kullandı. 

“ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”
Karaismailoğlu, 2022’de toplamda

Türk bayraklı ve Türk sahipli filonun,
DWT bazında yaklaşık yüzde 30’luk
artış gösterdiğini ve 41 milyon DWT
taşıma kapasitesini aştığını bildirdi.
Türk bayrağını dalgalandıran gemi
tonajının artışa geçmesinden mem-
nuniyet duyduklarını vurgulayan Ka-
raismailoğlu, şunları kaydetti: “Ça-
lışmalarımız geçen yıllarda olduğu
gibi ‘Türkiye Yüzyılı’nda da hız kes-
meden devam edecek. Yaptığımız ya-
tırımlarla üç tarafı denizlerle çevrili
ülkemizi, denizcilik sektöründe ilk
sıralara yükseltmek için durmadan
çalışmayı sürdüreceğiz. Sadece bu-
günü düşünerek değil, geleceğimizi
düşünerek adımlar atıyoruz. Bizim
attığımız bu adımlarla ülkemizin ti-
careti gelişecek, yeni istihdamlarla
birlikte ihracatı yeni rekorlar kıra-
caktır.” (AA)

Türk lirası mevduatın vadesinin
uzamasını teşvik etmek amacıyla 3
aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat
için zorunlu karşılık oranlarının yüzde
sıfır olarak belirlenmesine karar ve-
rildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), Türk lirası mev-
duatın vadesinin uzamasını teşvik
etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli
Türk lirası mevduat için zorunlu kar-
şılık oranlarının yüzde sıfır olarak
belirlenmesine karar verildiğini du-
yurdu. TCMB’den makroihtiyati ted-
birler hakkında yapılan duyuruda,
2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma
Stratejisi Metni’nde, Liralaşma Stra-
tejisi çerçevesinde uygulanacak po-
litikaların, bankacılık sisteminin hem
varlık hem de yükümlülük tarafında
Türk lirasının ağırlığının kalıcı olarak
artırılması amacıyla güçlendirilerek
kullanılmaya devam edileceğinin be-
lirtildiği anımsatıldı. Ayrıca, kur ko-
rumalı mevduat dışındaki Türk lirası
mevduatın öncelikli olarak özendi-
rilerek Türk lirası mevduat tercihinin
güçlenmesi yönünde adımlar atılmaya
devam edileceğinin kamuoyu ile pay-
laşıldığı hatırlatılan duyuruda, şunlar
kaydedildi: “Bu kapsamda Türk lirası
mevduatın vadesinin uzamasını teşvik
etmek amacıyla 3 aydan uzun vadeli
Türk lirası mevduat için zorunlu kar-
şılık oranlarının yüzde sıfır olarak
belirlenmesine karar verilmiştir. Ay-
rıca, yurt dışından doğrudan temin
edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı
para yükümlülüklerdeki artış için
2023 sonuna kadar zorunlu karşılık
oranlarının yüzde sıfır olarak uygu-
lanmasına karar verilmiştir. Bahse
konu değişiklikler, tesisi 3 Şubat
2023’te başlayacak olan 20 Ocak
2023 hesaplama tarihinden itibaren
geçerli olacaktır.” (AA)

Orta gelirliye
konut projesine
başvurular
bugün başlıyor 

Orta gelirliyi konut sahibi ya-
pacak ‘Yeni Evim’ kampanyası he-
yecanla karşılandı. Düşük faiz, uzun
vade ve kolay ödeme imkanı su-
nulacak, 81 ilde geçerli olacak. İlk
etapta 100 bin konutun satışı plan-
lanıyor. Bu kampanyada kura çe-
kilmeyecek, kapsamda sıfır evler
olacak. Yapımı devam edenler ve
yeni başlayacak projeler de dahil
edilecek.

YÜZDE 10 PEŞİNAT ALINACAK
Azami 15 yıl vade ile 0,69’dan

başlayan faiz oranıyla kredi kul-
landırılacak. Konut bedelinin yüzde
10’u peşin alınacak, dileyen daha
fazla da ödeyebilecek. 18 yaş üstü
gençler kampanyadan yararlana-
bilecek. Eşlerden birinin üzerinde
konut varsa ya da son 1 yılda konut
satışı gerçekleştirmiş kişiler projeye
dahil olamayacak. Verasetle ev sa-
hibi olanlar başvuruda bulunabi-
lecek.  Ölüm ya da boşanma gibi
zorunlu sebepler dışında evler 5
yıl boyunca satılamayacak. İstanbul,
Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mer-
sin, Muğla’da konut sahibi olmak
isteyenlerden bir yıl o ilde ikamet
etme şartı aranacak. Diğer illerde
bu şart geçerli değil.  Konut almak
isteyen bulduğu daireyle banka
veya katılım bankalarına başvura-
cak. Banka hem projenin hem de
kişinin kriterlerini denetleyip kredi
tahsis edecek. Proje kapsamında
finans programı 3 ayrı bölge şek-
linde hazırlandı. 1’inci bölge olan
İstanbul için 5 milyon lira, 2’nci
bölgedeki iller için en fazla 3 milyon
lira, 3’üncü bölgedeki diğer iller
için de en fazla 2 milyon lira fi-
nansman sağlanacak. (AA)

Merkez Bankası’ndan
zorunlu karşılık kararı 

Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Uludağ
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
verilerinden yapılan derlemeye göre,
2021’i 29 milyar 334 milyon 554 bin
dolar ihracatla kapatan otomotiv en-
düstrisi, 2022’de yüzde 5,7 artışla 30
milyar 995 milyon 808 bin dolar dış
satım gerçekleştirdi. Otomotiv endüs-
trisinin en önemli alt ürün gruplarından
olan “binek otomobil” dış satımı ise
2022’de, önceki yıla göre yüzde 2,5 da-
raldı. 2021’de 9 milyar 504 milyon 34
bin dolar olan binek otomobil ihracatı,
2022’de 9 milyar 264 milyon 807 bin
dolar olarak kayıtlara geçti. Otomotiv
sektörünün 2022’deki toplam dış satı-
mının yüzde 29,9’unu binek otomobiller
oluştururken, geçen yıl 110 ülke, serbest
bölge ve özerk bölgeye araç satıldı.

BİRLEŞİK KRALLIK’A İHRACAT 
MİLYAR DOLARI AŞTI
Sektör, geçen yıl en fazla binek oto-

mobil ihracatını Fransa’ya yaptı. Bu
ülkeye 2022’deki dış satım 2021’e göre
yüzde 12,6 azalışla 1 milyar 737 milyon
240 bin dolardan 1 milyar 517 milyon
945 bin dolara geriledi. En fazla ihracat
yapılan ikinci ülke olan Birleşik Krallık’a
dış satımda yüzde 31,71 artış sağlandı.
2021’de 807 milyon 672 bin dolarlık bi-
nek otomobil satılan Birleşik Krallık’a
geçen yıl 1 milyar 63 milyon 753 bin
dolarlık dış satıma imza atıldı. Üçüncü
sırada yer alan İtalya’ya binek otomobil
ihracatı yüzde 1,84 artışla 882 milyon
558 bin dolardan 898 milyon 803 bin

dolara çıktı. Bu dönem-
de, 4’üncü sıradaki
İspanya’ya bi-
nek otomo-
bil ihracatı
yüzde 2,6
a z a l ı ş l a
818 mil-
yon 708
bin dola-
ra, 5’inci
Almanya’ya
ihracat da yüz-
de 11,85 düşüşle 744
milyon 540 bin dolara geriledi. Polonya
yüzde 34,85 artış ve 607 milyon 134
bin dolarla 6’ncı, Slovenya yüzde 0,7
yükseliş ve 418 milyon 233 bin dolarla
7’nci, İsrail yüzde 21,2 artış ve 394

milyon 109 bin
dolar ihracatla
8’inci, Belçika
yüzde 2,6 aza-
lış ve 276 mil-
yon 456 bin
d o l a r l a
9’uncu, Mısır
ise yüzde 46

düşüş ve 222
milyon 995 bin

dolarla 10’uncu sırada
yer aldı.

BAZI ÜLKE VE ÖZERK 
BÖLGELERE İHRACAT 
BÜYÜK ORANDA ARTTI

Binek otomobil grubunda bazı
ülke ve özerk bölgelere ihracatta dik-

kati çeken artışlar yaşandı. Kazakis-
tan’a 2021’de 12 milyon 306 bin do-
larlık binek otomobil ihraç edilirken,
geçen yıl yüzde 459,28 artışla 68
milyon 825 bin dolarlık satış yapıldı.
Türkmenistan’a 2021’de 413 bin do-
larlık binek otomobil dış satımı,
2022’de yüzde 2 bin 696 artışla 11
milyon 551 bin dolara yükseldi. Irak’a
yüzde 109,8 artışla 66 milyon 550
bin, Lübnan’a yüzde 263,2 yükselişle
24 milyon 639 bin, Şili’ye yüzde
409,4 artışla 11 milyon 181 bin,
Bosna Hersek’e yüzde 113 artışla 7
milyon 473 bin, Arjantin’e yüzde
294,5 yükselişle 4 milyon 489 bin,
Cezayir’e yüzde 6 bin 97 artışla 4
milyon 200 bin dolarlık binek oto-
mobil satıldı. (AA)

2022’deki binek otomobil
ihracatı 9,2 milyar dolar oldu
Türkiye’den geçen yıl 110
ülke ve bölgeye 9 milyar
264 milyon 807 bin
dolarlık binek otomobil
ihracatı yapıldı.

Fiyat sabitleme ve indirim
çağrısı raf fiyatlarına yansıyor
Zincir marketler, Hazine ve
Maliye Bakanı Nureddin
Nebati’nin “fiyat sabitleme ve
indirim” çağrısına karşılık
vererek birçok ürünün
fiyatını revize etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Karaismailoğlu, “2021’de 5
milyon 761 bin DWT olan
Türk deniz ticaret filosu, 2022
itibarıyla 687 bin 777 DWT
artarak 6 milyon 449 DWT’ye,
gemi sayımız ise 413’e ulaştı.”
açıklamasını yaptı.

Türk deniz ticaret filosu
dünyada 14. sıraya yükseldi 



Politika6 16 Ocak 2023 Pazartesi

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal
Bekle, Cumhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
katılımıyla İstanbul Haliç Kongre Mer-
kezi’nde “Yüzyılın Romanını Birlikte
Yazıyoruz” temasıyla yapılacak buluşma
öncesi, AA muhabirine değerlen-
dirmede bulundu. Bekle, AK Parti
Genel Merkez Sosyal Politikalar
Başkanlığınca hazırlanan prog-
ram kapsamında iş hayatında,
bilimde, sanatta, sporda ve ha-
yatın tüm alanlarında Tür-
kiye’ye değer katan Ro-
man vatandaşlar ve
sivil toplum kuruluş-
larıyla bir araya ge-
leceklerini ifade etti.
Roman vatandaşla-
rın bir temsilcisi
olarak, Cumhur-
başkanı Erdoğan’a
buluşma arzusunu

ilettiğini kaydeden Bekle, “Sayın Cum-
hurbaşkanımız ile yaptığımız bir toplantı
vesile oldu. Orada uzun zamandır bir
araya gelmediğimizi, Romanlarla bu-
luşamadığımızı, hasret gidermek iste-
diğimizi söylemiştik. Sağ olsun, o vesi-
leyle Sayın Cumhurbaşkanımız ile nasip
olursa 20 Ocak’ta İstanbul’da bir araya
geliyoruz.” dedi. Bekle, buluşma prog-
ramının, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı
Jülide Sarıeroğlu’nun liderliğinde ha-
zırlandığını aktardı.

KOTRA MAHALLESİ’NDE 
BAŞLAYAN HİKAYE
“Yüzyılın Romanını Birlikte Yazı-

yoruz” temasının büyük anlam taşıdı-
ğını söyleyen Bekle, şöyle devam etti:

“Aslında ‘Biz birlikte Türkiye’yiz’ di-
yoruz. Tüm farklılıkları zenginlik,
birlikteliğimizi de geleceğimiz olarak
gördüğümüz bir anlayışı temsil edi-

yoruz. Romanlar da Sayın Cum-
hurbaşkanımıza her za-

man ahde vefa ile gönül-
den bağlı. Bu da Ka-

sımpaşa Kotra’dan
başlayan bir hikaye
aslında. O günden
bugünlere gelen çok
uzun bir dönemdir
devam eden bir sü-
reç. Bu programda
sadece Türkiye’ye

değil, tüm dünyaya bir mesaj vermek
istiyoruz; ‘Türkiye Yüzyılı’nı yazarken
yüzyılın romanında da hep birlikte ya-
şıyoruz’ diyoruz. Tüm farklılıklara du-
yarlı olduğumuz, hak temelli yaklaşı-
mımızın da tüm politikalarımızın mer-
kezinde olduğu mesajını tüm dünyaya
veriyoruz.”

“PEK ÇOK AYRIMCI 
İFADE KALKTI”
Bekle, Cumhurbaşkanı Erdoğan li-

derliğinde Roman vatandaşlara yönelik
yenilikçi çalışmaların sürdüğünü anım-
satarak, eğitimden istihdama, sağlıktan
sosyal hizmetlere kadar birçok konuda
faaliyetlerin yapıldığını belirtti. Hizmette
yeni bir sayfa açtıklarını ve bir vizyon
ortaya koyduklarını dile getiren Bekle,

“Pek çok şey değişti, yasalardaki pek çok
ayrımcı ifade kalktı. Romanların, toplu-
mun her alanında daha görünür olması
sağlandı. Yapılan onca şeyin ardından
şimdi başka bir dönem başlıyor. Aslında
buluşmayla vermek istediğimiz mesaj o.
Yüzyılın romanını hep birlikte başarıyo-
ruz. Başka bir döneme başlıyoruz.” söz-
lerini sarf etti. Cemal Bekle, İstanbul’daki
tarihi buluşmaya, İzmir’deki Roman der-
neklerinin başkanlarının da katılacağı
bilgisini vererek, “Pek çok ilden de dernek
başkanımızı, federasyon başkanımızı
temsilen çağırdığımız bir program olacak.
Ama İstanbul bu işin merkezi. İnşallah
Sayın Cumhurbaşkanımızı, İzmir’deki
Romanlarla da bir araya getirmeyi çok
isterim.” diye konuştu. (AA)

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, “Bayraktar İHA, dün-
yanın önünde selam durduğu
oyun değiştiricidir. Saldıranlar,
Ya ajandır, Ya haindir, Ya em-
besildir” dedi. İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, DEVA Partisi
Genel Başkanı Ali Babacan’ın
‘Baykar’ hakkında sorulan so-
ruya verdiği cevaba ilişkin sos-
yal medya hesabından açıkla-
ma yaptı. Bakan Soylu, “İn-
sansız hava araçları Türki-
ye’nin terörle mücadele tari-
hini değiştirdi. Hele Bayraktar
İHA, dünyanın önünde selam
durduğu oyun değiştiricidir.
Saldıranlar, Ya ajandır, Ya ha-
indir, Ya embesildir... Ordu-
muza kimyasal silah iftirası
atan bir kişiye ‘Geçmiş olsun’
diyebilen, bu sıfatların hepsini
üzerinde taşır. Amerika’nın
çocukları, Çaresiz zübükler...”
ifadelerine yer verdi. 

(İHA)

Bozdağ: “Masadan
çıksa çıksa ihtilaf
çıkar, kavga çıkar,
kriz çıkar” 

Adalet Bakanı Bekir Boz-
dağ, “Altılı masadakilerin va-
dettiği yönetim tarzı, açık bir
yönetilmezlik sistemidir. Her-
kesin kendini eşit baş, başkan
kabul ettiği bir masadan kolay
kolay uzlaşma, karar çıkmaz.
Böyle bir masadan çıksa çıksa
ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz
çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık
çıkar.”dedi. 

Adalet Bakanı Bekir Boz-
dağ, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, altılı ma-
sada herkesin genel başkan
sıfatıyla oturduğunu ifade etti.
Altılı masadakilerin, içlerinden
birini başkan kabul etmedik-
leri gibi Cumhurbaşkanı aday-
larını da başkan kabul etme-
yeceklerini, herkesin eşit ol-
duğunu, eşit imza ve eş güdüm
kuruluyla ülkeyi birlikte yö-
neteceklerini söylediklerine
dikkati çeken Bozdağ, şunları
kaydetti: “Çift başlı yönetime
izin veren parlamenter sis-
temde çok bedel ödemiş ve
bu yüzden hükümet sistemini
değiştirmek zorunda kalmış
Türkiye’nin, başkansız ya da
6 veya 7 eş başkanlı bir yöne-
tim sisteminde daha ağır be-
deller ödeyeceği tartışmasız-
dır. 6 veya 7 eş başkanlı bir
yönetimde, istişarede ihtilaf
halinde son sözü söyleyecek
veya herkesin kararına uyacağı
bir başkan olmadığı vakit hiç-
bir ihtilaf çözülebilir mi? Baş-
kansız ya da 6 veya 7 eş baş-
kanla bir dernek, şirket, bakkal
bile yönetilemezken Türkiye
yönetilebilir mi? Altılı masa-
dakilerin vadettiği yönetim
tarzı, açık bir yönetilmezlik
sistemidir. Herkesin kendini
eşit baş, başkan kabul ettiği
bir masadan kolay kolay uz-
laşma, karar çıkmaz. Böyle bir
masadan çıksa çıksa ihtilaf çı-
kar, kavga çıkar, kriz çıkar,
kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar.”
(AA)

Soylu’dan
Babacan’a tepki 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Cum-
hurbaşkanı adayı konusunda hep bir-
likte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek yum-
ruk olalım, onu sahiplenelim, yeni bir
sayfa açalım. Cumhuriyet’in yeni yüz-
yılına Türk milletinin gücünü ve kud-
retini birlikte taşıyalım. Gelin bu şerefe
siz de ortak olun” dedi. MHP Genel
Başkanı Bahçeli, partisinin Merkez
Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Ku-
rulu ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı
sonrasında açıklamalarda bulundu.
MHP’nin Cumhurbaşkanı ve Millet-
vekili Genel Seçimlerine hazır olduğunu
söyleyen Bahçeli, “Bilinmesini isterim
ki, algı operasyonları, ahlaksız tertipler
boşunadır. Tedavülde tutulan kara
kampanyaların sonu ve sonucu yoktur”
ifadelerini kullandı.Bahar mevsiminin
aynı zamanda sandık ve seçim mevsimi
olduğuu belirten Bahçeli, “Türk milleti
2023 seçimlerinde geçmişin dürüst
muhasebesini yaparak geleceğini oy-
layacaktır. Verilecek her oy Türk ve
Türkiye Yüzyılına bir tuğla koyacaktır.
Verilecek her oy tam bağımsızlığa des-
tek olacaktır” diye konuştu.

“TÜM DÜNYA ADETA NEFESİNİ 
TUTMUŞ 2023 SEÇİMLERİNE 
KİLİTLENMİŞTİR”
Bahçeli, 2023 seçimlerinde, Türk

milletinin varlığı, birliği, bekası ve be-
laların üstesinden nasıl geldiğinin sı-
nanacağının altını çizerek, “Tüm dünya
adeta nefesini tutmuş 2023 seçimlerine
kilitlenmiştir. Çünkü uyanan ve ayağa
kalkan devin ayak sesleri zalimleri,
onların taşeronlarını, iç işgal cephe-
sinde toplanan kifayetsiz muhterisleri
ziyadesiyle ürkütmektedir. Cumhur-

başkanlığı Hükümet Sistemiyle Tür-
kiye’miz gücüne güç katmış, siyasal
ve toplumsal huzuru teyit ve temin
etmiştir” açıklamasında bulundu.

“BİLMİYORLAR Kİ, TÜRKİYE 
ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR”
Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanlığı

Hükümet Sistemi eleştirilerini değer-
lendiren Bahçeli, “Yatıyorlar, kalkı-
yorlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi’ni suçluyorlar. Toplanıyorlar,
dağılıyorlar, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ne iftira atıyorlar. Bil-
miyorlar ki, Türkiye eski Türkiye de-
ğildir. Görmüyorlar ki, aziz milletimiz
yeni sisteme alışmış, takdir ve tevec-
cühüyle kaya gibi arkasındadır. Zillet
ittifakının besin ve esin kaynağı kriz,
kargaşa, kavga ve kutuplaşmadır” dedi.
“Altılı masa darmadağındır. Her bir
parti kendi çıkarının, kendi ikbalinin,
kendi gizli gündeminin peşine düşm-
üştür” diyen Bahçeli, şöyle devam etti:
“Altılı masaya zimmetlenmiş, bağlan-
mış, vesayet ve esaret altına girmiş
bir Cumhurbaşkanı hüviyetinin arzu
ve arayışı deşifre edilmiştir. Serok Ah-
met haline bakmadan hasan dağına
oduna gitmek için yola koyulmuştur.”

“DİKKAT EDİNİZ, PROJEMİZ 
BUDUR, VİZYONUMUZ ŞUDUR, 
DİYEMİYORLAR”
MHP lideri Bahçeli, Altılı Masa’nın

şimdiden kriz girdabına yuvarlandığını
vurgulayarak, “Vaatleri krizdir, anlaş-
mazlıktır, konsorsiyum halinde ülke
yönetimidir. Yüzde 50’yi aşan bir oy
alan Cumhurbaşkanı’yla yüzde 0 bil-
mem kaç oy oranına haiz bir partinin
eşit sorumluluğa ve stratejik konularda
aynı imza yetkisine sahip olacağını

ifade etmek demokrasiyi ve millet ira-
desini hiçe saymaktır. Bu iflah olmaz
bir iktidar hastalığıdır. Dikkat ediniz,
projemiz budur, vizyonumuz şudur,
hedeflerimiz şunlardır diyemiyorlar”
değerlendirmesinde bulundu.

“CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 
ETRAFINDA TEK YUMRUK OLALIM”
Altılı Masa’daki partilere çağrıda

bulunan Bahçeli şunları söyledi: “Cum-
hurbaşkanı adayı konusu aranızdaki
ufunetli ve uçurum temelli bir açmaz-
dır. Ne siz meşgul olun, ne de milleti-
mizi meşgul edin. Anlaşılan bu yükün
altından kalkamayacaksınız. Zira ara-
nızda siyaset cingözleri suyu devamlı
bulandıracaktır. Gelin vazgeçin bu sev-
dadan. Gelin siz de Türkiye’ye destek
verin, Türk milletinin sesini dinleyin.
Milletvekili Genel Seçimine her zaman
olduğu gibi adaylarınızı göstererek
girin ve TBMM’de milletin tercih ve
seçimiyle kazandığınız kadar sandal-
yeyle temsil görevini üstlenin. Ancak
Cumhurbaşkanı adayı konusunda hep
birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın etrafında tek
yumruk olalım, onu sahiplenelim, yeni
bir sayfa açalım. Cumhuriyet’in yeni
yüzyılına Türk milletinin gücünü ve
kudretini birlikte taşıyalım. Gelin bu
şerefe siz de ortak olun.”

2023 seçimlerinin güvenli, huzurlu
ve sakin bir ortamda yapılabilmesi
için herkese, her siyasi partiye ihmal
edilemeyecek sorumluluklar düştüğü-
nün altını çizen Bahçeli, vatandaşlık
görevinin sabote edilmesinin suç ol-
duğunu ve sonuçlarının ağır olduğunu
kaydetti.

“ASIL ONLARIN CANSIZ 
BEDENLERİNİN DARAĞACINDA 
SALLANACAĞI GÜNLER DE 
BİR GÜN GELECEKTİR”
İsveç’in başkenti Stockholm’de ger-

çekleştirilen terör örgütü PKK/YPG
gösterilerini değerlendiren Bahçeli,
“Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ben-
zeyen cansız bir maketin PKK/YPG’li
hainler tarafından ve gizli servislerin
kışkırtmasıyla ayaklarından asılması
şerefsiz ve namussuz bir hakarettir.
Lanetlediğimiz bu alçaklığı demokrasi
ve özgürlük bahanesiyle tevil etmeye,
dahası atıl ve sessiz vaziyette izlemeye
kalkışan kim varsa suç ortağıdır. Ha-
inler ancak maket asarlar, Allah nasip
ederse asıl onların cansız bedenlerinin
darağacında sallanacağı günler de bir
gün gelecektir” dedi.

“HADDİNİ BİLMESİ GEREKEN 
KİŞİ VARSA O DA ASKERE 
DÜŞMANLIK YAPAN YANDAN 
ÇARKLI KILIÇDAROĞLU’DUR”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ge-

nel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik açık-
lamalarını hatırlatan Bahçeli, “Bizim
kahraman askerlerimizin giydiği üni-
formayı Ortadoğu üniformalarına ben-
zeten Kılıçdaroğlu edepsizdir. Hiçbir
Türk askeri cepheden kaçmamıştır.
Aksini iddia eden Kılıçdaroğlu müfte-
ridir. Haddini bilmesi gereken kişi
varsa o da askere düşmanlık yapan
yandan çarklı Kılıçdaroğlu’dur” ifade-
lerine yer verdi. MHP’nin 15 Ocak
2023 itibarıyla seçim startını verdiğini
bildiren Bahçeli, “Bu doğrultuda lazım
gelen ne varsa yapacağımızı cümle ale-
me duyuruyoruz” dedi. (İHA)

Bahçeli: 
“Altılı masa
darmadağındır”

Bahçeli: 
“Altılı masa
darmadağındır”
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel
Başkanı Bahçeli, “Altılı masa darmadağındır.
Her bir parti kendi çıkarının, ikbalinin, kendi
gizli gündeminin peşine düşmüştür”
açıklamasını yaptı. Altılı masaya çağrı yapan
Bahçeli, “Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda
hep birlikte Cumhurbaşkanımız Erdoğan
etrafında tek yumruk olalım. Onu
sahiplenelim. Yeni bir sayfa açalım” dedi.

AK Parti 20 Ocak’ta “2023 Roman Buluşması”na hazırlanıyor
AK Parti İzmir Milletvekili
Cemal Bekle, partisinin 20
Ocak’ta düzenleyeceği “2023
Roman Buluşması”nın,
Türkiye’nin tüm renkleriyle
güçlü ve zengin olduğunu,
dünyaya yeniden
hatırlatacağını söyledi.
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Kamuda 700 binden fazla işçinin
ücretlerine 2023-2025 döneminde
yapılacak zammın belirleneceği Kamu
Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Pro-
tokolü görüşmelerinde süreç başlıyor.
Başta karayolları, demiryolları, il özel
idareleri, şeker fabrikaları, elektrik
üretim santralleri, kömür işletmeleri
olmak üzere bakanlıklar, üniversiteler,
hastanelerin de aralarında olduğu
kamu kurum ve kuruluşlarındaki
700 binden fazla işçiyi ilgilendiren
2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri
Çerçeve Protokolü için TÜRK-İŞ ha-
zırlıklarını sürdürüyor. TÜRK-İŞ Genel
Mali Sekreteri ve YOL-İŞ Sendikası
Genel Başkanı Ramazan Ağar baş-
kanlığında, Konfederasyon bünye-
sinde kurulan komisyon, Çerçeve
Protokole dair talepleri belirlemek
için 17 Ocak’ta toplanacak. Genel
Başkan Ergün Atalay’ın da katılacağı
toplantıyla kamu işçisinin 2023-2025
dönemindeki ücret zammını ve sosyal
haklarını içeren talepleri belirleyecek
olan TÜRK-İŞ, hazırlayacağı taslak
metni Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına sunacak.

“ANLAŞMANIN BİR AN 
EVVEL UZLAŞIYLA 
İMZALANMASINI İSTİYORUZ”
Genel Mali Sekreter Ağar, AA

muhabirine yaptığı açıklamada, önceki
dönemlerde yaklaşık 200 bin civarında
işçiyi ilgilendiren görüşmelerin, ta-
şeron sisteminden kamuda kadroya
geçenlerin de dahil olmasıyla 700
binden fazla kişiyi ilgilendirdiğini
söyledi. Kamu işçilerinin, ücret artışı
başta olmak üzere çözüm bekleyen
birçok talebinin bulunduğunu belirten
Ağar, şöyle konuştu: “Kamu Toplu İş
Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü gö-
rüşmelerinde, tüm bu taleplerimize
karşılık arayacağız. 2021’de imzala-
dığımız protokol kapsamındaki söz-
leşmelerin bir bölümünün süresi bu
ay, geri kalanları ise mart ayında bi-
tiyor. Hayat pahalılığının arttığı ve
yüksek enflasyonun alım gücünü dü-
şürdüğü bugünlerde, anlaşmanın bir
an evvel uzlaşıyla imzalanmasını is-
tiyoruz. Bu kapsamda TÜRK-İŞ olarak
çalışmalarımızı, bu hafta içerisinde
sonuçlandıracağız. Ardından mali ve
sosyal hakları içeren taleplerimizi en
kısa sürede Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına sunup pazarlık sürecini
başlatacağız.” (AA)

YEE Başkanı Ateş, kurumunun
2022 değerlendirmesi ve 2023 he-
deflerine ilişkin AA muhabirlerine
açıklamalarda bulundu. Geçen yıl
Kovid-19’un etkilerinin tüm dün-
yada azalmaya başladığını belirten
Ateş, 2020-2021 döneminde dijital
yayınlarla çok daha yoğun faaliyet
gösterdiklerini söyledi. Ateş, özel-
likle 2022’nin ikinci yarısından iti-
baren dünyanın her tarafından bir-
çok taleple karşılaştıklarına dikkati
çekerek, şöyle devam etti: “Bu ha-
kikaten bizim için çok kıymetli. La-
tin Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar
bütün coğrafyalarda gerek resmi
temaslarda gerekse ikili görüşme-
lerde ya da Dışişleri Bakanlığı üze-
rinden sadece yakın coğrafyalardan
değil uzak coğrafyalardan da YEE
enstitüleri açılma talepleri geldi.
Bu, Türkiye Cumhuriyeti devleti
için çok kıymetli ama ondan da
önemlisi Türk kültürü açısından
çok kıymetli.” 2022’nin ikinci yarı-
sında yüz yüze faaliyetleri artırdık-
larını vurgulayan Ateş, Türkçe öğ-
retimini kendi sınıflarında yapmaya
başladıklarını, uzaktan Türkçe öğ-

retimine devam ettiklerini ve 250
binden fazla kişinin bu dönemde
Türkçe öğrendiğini kaydetti.

“TERCİHİM TÜRKÇE” 
PROJESİ
Ateş, bazı ülkelerde okullarla an-

laşarak ilkokul, ortaokul ve lise öğ-
rencilerine yönelik “Tercihim Türk-
çe” projesi gerçekleştirdiklerine dik-
kati çekerek, bu projeyle Türkçenin
seçmeli ders listesine eklenmesini
sağladıklarını anlattı. “Bütün dün-
yada Türkiye’nin görülmesi, Türki-
ye’nin bilinmesi, tanınması ve iti-
barının artırılması için Yunus Emre
Enstitüleri dünyanın her tarafında
çalışmaya devam ediyor.” diyen Ateş,
Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım”
felsefesiyle çalışmalarını sürdür-
düklerinin altını çizdi. Ateş, Yunus
Emre’ye ve Türk kültürüne göre,
en yukarıda insanın olduğunu vur-
gulayarak, şu ifadeleri kullandı: “En
kıymetli olan insandır, candır ve
canlılardır. Onun altında yani insanı
tanımlarken, kendisi yukarıdadır.
Sonra onun etnik yapısıdır, dini ai-
diyetidir, kişisel özellikleridir. Onlar
diğer alt özelliklerdir. Kuruluşundan
beri Yunus Emre Enstitüsü olarak
bulunduğumuz coğrafyalarda hep
insanı önceledik. Yani insanın ka-
biliyetlerini umumun çıkarları için
öne çıkartmaya çalıştık. Onun için
kültür sanat faaliyetlerimiz, dijital

etkinliklerimiz ve Türkçe öğretimi-
mizin temelindeki felsefe budur.”
YEE’nin felsefesindeki kapsayıcı-
lıktan dolayı bütün coğrafyalardan
sürekli davet aldıklarını dile getiren
Ateş, dijital çağın özelliklerine uygun
projeler yapmaya başladıklarını, Yu-
nus Emre’nin felsefesinden hare-
ketle “Tanışkan” projesini geliştir-
diklerini kaydetti.

“2023 İÇERİSİNDE 
ŞU ANDA HEDEFİMİZ 
1 MİLYON KİŞİYE ULAŞMAK, 
TÜRKÇE ÖĞRETMEK”
Ateş, Yunus Emre’nin Divan’ını

7 dile çevirdiklerini ve farklı dillerde
seslendirdiklerini belirterek,
şunları söyledi: “10 sene
önce kurulan bu enstitü,
şu anda layıkıyla 5 kıtada
80’den fazla enstitüyle bu
misyonu yerine getiriyor.
Türklük, etnik bir kimlik
değildir, şemsiyedir, koru-
yucudur. Türklerin en önemli
özelliği de iyilik için hızlıca
hareket edebilmeleri ve
teşkilatlanmalarıdır.
Geçen yıl aldığı-
mız kararla ‘100.
yılda bütün
dünyayı kültür
ağlarıyla öre-
lim’ dedik.
Sloganımız

da ‘100. yılda 100 kültür merkezi
ile dünyayı kültür ağlarıyla örmek’
çünkü bu tanışma çok önemli YEE
için. Onun için de özellikle hızlı
hareket edebilmek için dünyanın
farklı ülkelerindeki üniversitelerle
irtibata geçtik, sayıyı hızlandırdık.
Şu anda 85 merkezimizi açtık. 15
merkezimizi bu yıl içerisinde açarak
100 kültür merkeziyle 100. yılda
bu hedefi tamamlayacağız .” Şubatta
Bağdat’ta faaliyetlere başlayacakları
bilgisini paylaşan Ateş, “2023 içe-
risinde şu anda hedefimiz; 1 milyon
kişiye ulaşmak, Türkçe öğretmek.
Hem dijital mecralarda hem de yüz
yüze. Diğer taraftan da birçok ül-

kede yürüttüğümüz okullarda
‘Tercihim Türkçe’ projesiyle
1 milyon kişiye ulaşmak. Bu
reel bir hedef. Ulaşılabilecek
bir hedef ve 100 kültür mer-
kezi kurmak. Şu anda ocak

ayında 8 tane kültür merkezi
açılacak. İnşallah hem böl-

gesinde hem dünyada
Türkçenin hem ile-

tişim hem bi-
lim hem fel-
sefe dili ola-
rak yaygın-
l a ş m a s ı
için de gay-
ret ediyo-
ruz.” 

(AA)

Ocak ayı Evde Bakım
Yardımı hesaplara
yatırılmaya başlandı 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan
ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine
ekonomik destek sağlamak amacıyla
bu ay toplam 1 milyar 847 milyon
lira Evde Bakım Yardımını hesaplara
yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada,
2006’da başlatılan Evde Bakım Yar-
dımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır
engelli yakını olan ve bakımını üst-
lendiği için çalışamayan vatandaşların
desteklendiğini hatırlattı. Bakıma
muhtaç engelli yakınının bakımını
üstlenen aylık ortalama 560 bin va-
tandaşın “Evde Bakım Yardımı”ndan
yararlandığını kaydeden Yanık, bu
kapsamda hak sahibi başına aylık 3
bin 336 lira ödeme yapıldığını belirtti.
Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan
ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine
ekonomik destek sağlamak amacıyla
bu ay toplam 1 milyar 847 milyon
lira Evde Bakım Yardımını hesaplara
yatırmaya başladık. 2022’de toplam
18 milyar lira Evde Bakım Yardım
ödemesi yaptık.” ifadelerini kullandı.
Açıklamada, ocak ayı memur maaş
katsayısındaki yeni düzenlemeyle
Evde Bakım Yardımı ödemelerinin
şubat ayında hak sahiplerinin he-
saplarına artışlı şekilde yatırılacağı
bildirildi. (AA)

700 bin kamu
işçisinin sözleşme
süreci başlıyor 

Sınır güvenliğini sağlamak ve PKK’lı
teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla
Irak’ın kuzeyinde Parasiya dağı ile Zap
suyu ve Şemdinli çayı arasındaki bölgede
17 Nisan 2022’de başlatılan harekat devam
ediyor. Birleşmiş Milletler hukukundan
doğan haklarını kullanan TSK, sınırın
sıfır noktasında ve Irak’ın kuzeyinde kur-
duğu askeri üs bölgeleriyle ülke sınırlarını
terör tehdidinden uzak tutuyor. TSK’nın
terörle mücadelesini yerinde görüntülemek
isteyen basın mensupları, Milli Savunma
Bakanlığı koordinasyonunda Pençe-Kilit
Harekatının düzenlendiği bölgeye gitti.
Ankara’dan Hakkari’ye gelen gazeteciler,
harekatın gerçekleştirildiği bölgeye en ha-
kim noktalardan 2 bin 50 rakımlı Gezgin
Tepe ile 2 bin 300 rakımlı Geyik Tepe üs
bölgelerindeki mücadeleyi gözlemledi.
Mehmetçiğin zorlu arazi ve hava şartlarına
rağmen özveriyle yürüttüğü harekatta,
modern keşif gözetleme sistemleriyle
tespit edilen sınırı geçme çabasındaki te-
röristler, yerli ve milli silah sistemleriyle
etkisiz hale getiriliyor. Harekat süresince
yaklaşık 15 bin saat uçuş gerçekleştirilen
insansız hava araçları (İHA), silahlı insansız
hava araçları (İHA) ve taarruzi insansız

hava araçları (TİHA) da etkin şekilde kul-
lanılıyor. Teröristlerle mücadelesini bir
adım bile geri atmayarak kahramanca
sürdüren Mehmetçik, harekat kapsamında
bugüne kadar 506 teröristi etkisiz hale
getirdi, 575 mağarayı imha etti, 2 bin
mayın/el yapımı patlayıcı, yaklaşık 1200
silah ve 540 bin mühimmat ele geçirdi.

“PENÇE-KİLİT HAREKATI İLE 
BU BÖLGE EMNİYETE ALINDI”
2’nci Hudut Tugay Komutan Yardımcısı

Albay Ercan Şen, harekatın yapıldığı bölge
hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.
Teröristlerin, “Kimsenin giremeyeceği,

girse de çıkamayacağı” iddiasıyla “Cehen-
nem Tepesi” olarak adlandırdıkları Meluni
Dağı’nda teröristlerin kullandığı 47 mağara
ve sığınağın tespit edildiğini belirten Şen,
bu bölgede 13 teröristin etkisiz hale geti-
rildiğini ve 2 teröristin de teslim olduğunu
ifade etti. Daha önce sözde Avaşin bölge-
sinde Pençe-Yıldırım, sözde Metina böl-
gesinde Pençe-Şimşek harekatlarının ya-
pıldığını hatırlatan Şen, “Pençe-Kilit Ha-
rekatının da düzenlenmesiyle bu bölge
adeta kilitlenmiş ve emniyet altına alın-
mıştır.” dedi. Şen, şunları kaydetti: “Pen-
çe-Kilit Harekatı öncesi Irak’ın kuzeyinden

Türkiye’ye tanksavar, havan, füze, roket,
keskin nişancı, dron ve maket uçakla
900’ün üzerinde taciz ve sabotaj gerçek-
leştirilmiştir. Irak’ın kuzeyinden halkımıza
ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırıları
bertaraf etmek, sınır hattının emniyetini
sağlamak maksadıyla 17 Nisan 2022’de
başlayan Pençe-Kilit Operasyonu ile tüm
terör inlerine girilmiş, mağara ve inleri
teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Kahra-
man komandolarımız bu bölgenin emni-
yetini almış ve halen operasyonlara devam
etmektedir. Neticede ‘Girilemez’ denilen
her yere girdik, ‘Ulaşılamaz’ denilen her
noktaya ulaştık.”

“BİZLERİ HİÇBİR ŞEY YILDIRAMAZ”
Harekat kapsamında operasyona giden

timin komutanı üsteğmen yürütülen mü-
cadeleyi şu sözlerle anlattı: “Hain teröristler
ve onları destekleyenler iyi bilsinler, bizleri
hiçbir şey yıldıramaz. Son terörist etkisiz
hale gelinceye kadar inlerine girmeye de-
vam edeceğiz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi
anlayışıyla mücadelemiz sürecek. Türk
komandolar olarak bizim anlayışımız bu-
dur. Milletimiz rahat olsun, dualarını biz-
den esirgemesinler.” (AA)

YEE, 2023’te 1 milyon kişiye
Türkçe öğretmeyi hedefliyor

Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) Başkanı Şeref

Ateş, Cumhuriyet’in
100. yılı 2023’te 100

merkeze ulaşmayı ve
tüm dünyada 1 milyon

kişiye Türkçe öğretmeyi
hedeflediklerini söyledi.

Pençe-Kilit
Harekatı ile
teröristlere
geçiş yok! 

Pençe-Kilit
Harekatı ile
teröristlere
geçiş yok! 

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK)
geçen yıl başlatılan Pençe-Kilit
Harekatı ile inleri başlarına
yıkılan teröristlerin sınırdan
geçişleri de engellendi.

Operasyonda yaralanan askerlerin ilk müda-
haleleri ise Sağlık Bakanlığının desteğiyle
açılan Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi’nde
yapılıyor. Alanında uzman hekimler ile
yardımcı sağlık personelinin görev yaptığı
hastanede modern tıbbi cihazlar yer alıyor.
Hayati müdahaleleri burada yapılan yaralılar,
daha sonra en yakın hastaneye ulaştırılıyor.
Bu arada MSB tabibi ve Işıklı Sahra Hastanesi
Koordinatör Başhekimi Alparslan Ertenlice,
çalışmaları hakkında bilgi verdi. 

YARALI ASKERİN İLK
MÜDAHALESİ SAHRA
HASTANESİNDE
YAPILIYOR
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YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12
SAYI: 2695

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

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A. Ş.
UEDAŞ 2023 2. ETAp AG-YG(OG) 
ELEKTRİK TEsİsİ YApIM İŞLERİ 

ZEYİLNAME İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01766393

30.12.2022 tarihinde ilan edilen 
UEDAŞ 2023 2. Etap AG-YG(OG) Elektrik
Tesisi Yapım İşleri 
İhalesi İlan Metninin 3.4 maddesi aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir;
3.4. İş Ortaklıkları ihalelere katılabilirler.
İlanen duyurulur.

Hüdavendigar Parkı’nda gerçek-
leştirilen etkinliğe 30 kişilik ekipten
oluşan görme engelli ve normal bi-
reyler katılım sağladı. Eşpedal Bursa
temsilcisi Oğuzhan Yılmaz AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, Eşpedal
ve Kızılay ortaklığı ile ilk kez bisiklete

binme tecrübesi yaşadıklarını ve
bisikletle tanışan görme engelli bi-
reyleri deneyimli pilotlarla birlikte
çok güzel rotalarla buluşturduklarını
söyledi. Yılmaz, Bursa Eşpedal ve
Kızılay ile “Bursa Kızılay ve Eşpedal
Her Alanda Engellilerin Yanında”

sloganıyla çıktıkları bu yolda Bursa
bisiklet topluluklarından RMK ve
ULUBİS’in yanı sıra Bursa Kızılay
Gençlik Kolları, Engelsiz Şubesi ve
Bursa Kadın Kolları’nın destekle-
rinden dolayı memnun olduklarını
ifade etti. Görme engelli olarak bi-
siklet turuna katılan Didem Turan
yapılan bu etkinlikle yeni insanlar
tanıyarak yeni heyecanlar yaşadığını
ve deneyimler kazandığını ifade
etti. Kızılay Engelsiz Birim Başkanı
Emre Fencioğlu, toplumun bütün
kesimlerinin her alanda birlikte ba-
şarabileceklerinin inancıyla bu et-
kinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Etkinlik katılım sağlayan grupların
hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.
(AA)

Türkiye ile Osmanlı coğrafyasındaki
Balkan ülkeleri arasında gönül köprüsü
görevi gören Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Türkiye ile Sırbistan arasında
devlet başkanlıkları düzeyindeki sıcak
ilişkileri, yerele taşıdı. Sırbistan’ın Sancak
Bölgesi’ndeki Novi Pazar şehriyle bugüne
kadar sosyal, kültürel ve sanatsal alanda
çeşitli işbirliklerine giden Büyükşehir
Belediyesi, bu ilişkilere resmiyet ka-
zandırdı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
ile Sırbistan’ın Sancak Bölgesi’ndeki
Novi Pazar Belediyesi arasında Kardeş
Şehir Protokolü imzalandı. Tarihi Be-
lediye Binası’ndaki imza törenine, Bursa

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur
Aktaş, Novi Pazar Belediye Başkanı Ni-
hat Bisevac, Bursa Milletvekilleri Refik
Özen ve Mustafa Esgin, Sırbistan Mil-
letvekili Muamer Bacevac, Sırbistan
Fahri Konsolosu Zarif Alp ile Sancak
Bölgesi’nden gelen heyetler
katıldı. İki şehir arasında
ekonomi, ticaret, eği-
tim, tarım, inşaat ve
turizm sektörlerin-
de karşılıklı işbirliği
kurulması, yerel yö-
netimlerin güçlen-
dirilmesi için çalış-
maların yapılması, kül-
türel, sosyal, sanatsal iliş-
kilerin kurulması, belediye ça-
lışanlarının karşılıklı tecrübe paylaşım-
larını içeren protokol, Bursa Büyükşehir

Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş ve Novi
Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac
arasında imzalandı.

BİRLİK BERABERLİK VURGUSU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş, bütün dünyanın

zor bir süreçten geçtiği,
pandemi, savaşlar,

ekonomik sıkıntılar
ve enerji darboğazı
gibi konuların
gündemde olduğu
bir dönemde birlik

ve beraberliğin kıy-
metli olduğunu vur-

guladı. Sırbistan ve Tür-
kiye arasında devlet başkanları

düzeyinde çok kıymetli ilişkiler olduğunu
hatırlatan Başkan Aktaş, “Sancak Bölgesi

de bizim için çok değerli ve kıymetli.
Novi Pazar’la yakın ilişki içerisinde
olmak bizim için de son derece büyük
bir mutluluk. Zaten bir gönül kardeşli-
ğimiz vardı. Onu bugün resmiyete dök-
tük. Her iki belediyenin meclisi kararı
aldı, Dış İşleri Bakanlığı onayladı ve
bugün de nihai imzaları atmış olduk.
Bu imzaların iki tarafa da hayırlar ge-
tirmesini diliyorum” dedi. Novi Pazar
Belediye Başkanı Nihat Bisevac ise iki
ülke arasında üst düzeydeki pozitif iliş-
kilerin yerelde de güçlendirilmesi oldukça
önemli olduğunu hatırlattı. Bursa Mil-
letvekilleri Refik Özen ve Mustafa Esgin
de kardeşlik protokolünün iki şehre de
hayırlar getirmesini diledi. İmzaların
atılmasının ardından günün anısına
Başkan Aktaş ve konukları birbirlerine
çeşitli hediyeler sundu.  (BÜLTEN)

Gönül kardeşliği
resmiyet kazandı 

Bursa Orhangazi-Gemlik karayolunda meydana
gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhangazi-Bursa ka-
rayolu, Gemlik girişinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, kavşaktan dönerek ana yola bağlanan
Şengül Çelik (40) idaresindeki 16 MET 78 plakalı
otomobile 16 ANY 912 plakalı otomobil arkadan
çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öndeki otomobilin içinde
bulunan sürücü Şengül Çelik, yeğeni 7 yaşındaki S.K.
ve diğer otomobilde bulunan 5 yaşındaki D.G. yaralandı.
Kaza nedeniyle sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri
sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin
ardından Gemlik ve Orhangazi Devlet Hastanelerine
sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken,
polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

Kızılay ve Eşpedal’dan anlamlı tur! 
Bursa Eşpedal ve Kızılay
Şubeleri “Beyaz Baston”

etkinlikleri kapsamında, görme
engelliler, engeli bulunmayan

kişilerle tandem bisikletleri
birlikte pedallayarak bisiklet

turu gerçekleştirdi. 

Bursa Büyükşehir
Belediyesi ile Sırbistan’ın

Sancak Bölgesi’ndeki
Novi Pazar Belediyesi
arasında Kardeş Şehir
Protokolü imzalandı.
Büyükşehir Belediye

Başkanı Alinur Aktaş,
zaten bugüne kadar var

olan gönül birlikteliğinin
artık resmiyet kazanmış

olduğunu söyledi.

Çalıştırmak istediği
otobüsle tarlaya uçtu

İnegöl’de meydana gelen kazada sürücüsünün
kontrolünden çıkan özel halk otobüsü tarlaya uçtu,
sürücü yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Fatih Mahallesi
Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü
Zafer R. (50), 16 M 06015 plakalı özel halk otobüsünü
marşa basıp çalıştırmak istedi. Dakikalarca uğraşan
sürücü, başarılı olamayınca yokuş aşağı salarak çalış-
tırmayı denedi. O sırada sürücünün kontrolünden
çıkan otobüs, yol kenarındaki tarlalık alana uçtu.
Sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Am-
bulansla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

İnegöl’de şüpheli şahıs veya şahısların rastgele ateş
açması sonucu bir apartman dairesine mermiler isabet
etti. Olay, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi 1. Uludağ
Sokak’ta meydana geldi. Şahıs veya şahıslar, etrafa ta-
bancayla ateş açtı. Mermilerden biri dairenin mutfak ca-
mına, diğeri ise duvarına isabet etti. Sabah uyanan apart-
man sakinleri, zemin kattaki dairenin camının kırıldığını
görünce polise haber verdi. Polis ekipleri, şüpheli veya
şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

Rastgele açılan
ateş eve isabet etti 

Bursa’da feci kaza:
2’si çocuk 3 yaralı 

Türkiye’de bazı siyasi taraflar, askerlerle
birlikte siyaset yapmayı ya da askerleri
yanlarında göstererek, buna göre karşı ta-
rafa ayar verme alışkanlığını sürdürmekte-
dirler. Eski dönemler genellikle “altımızı
tutamıyoruz, genç subayların tedirginliği”
gibi başlıklarla medya, muhalefetin seçil-
mişlere karşı kışkırtıcılığını haber yapardı.
Bu haberlerin boşa gitmediği sayısız darbe
örnekleri ile ispatlanmıştır.

Muhalefetin böyle bir kışkırtıcılık yap-
ması genellikle seçilmekten umudunu kes-
miş olması ve seçilmiş olanları engelleme
tutkusundan dolayı olmaktadır. Çünkü
Türkiye tek partinin (CHP’nin) tek adamın
(Kemal Paşa’nın) özel mülkü gibi görüldü-
ğünden dolayı, Türkiye Devleti de bir parti
devleti olarak ayarlanmaya çalışılmıştır. Se-
çilmişler genellikle muhalefet tarafından,
CHP’nin altı okundan (onlar Atatürk ilke
ve inkılâpları demektedirler) sapmakla suç-
lanmışlar, askeri bürokrasinin de bu suçla-
maları kabul etmesiyle ya seçilmişler
korkup istifa etmişler ya da zorla, darbeyle
görevlerinden uzaklaştırılmışlardır. Hatta
seçilmişlerin bazıları (Menderes gibi) as-
keri darbeyle devrilip idam edilmiştir.

Ordu ve yargı mensuplarını, CHP ile
bir ve aynı gören muhalefet çevreleri, son

günlerde kaybettikleri saygınlıkları, seçim
kazanamama kaygılarından dolayı, CB Er-
doğan’ın, muhalefeti eleştirmesini, komu-
tanların alkışladığı iddiası ile
Kılıçdaroğlu’nun konuşmasına biraz da he-
yecan katarak “asker haddini bilmelidir” çı-
kışına şahit olunmuştur. Bu çıkıştan
hemen sonra medyada Erdoğan’a karşı
mevzi tutmuş gedikliler hep bir ağızdan
“Partili Cumhurbaşkanının ülke ve demok-
rasi için kaygıya neden olduğundan” söz
etmişlerdir.

Kısaca 9 Ocak 2023 günü Sakarya Ari-
fiye’de komutanların da hazır olduğu bir
tören esnasında CB Erdoğan konuşma-
sında: “Birilerinin ona buna satıldı diyerek,
iftiralarına hedef olan Arifiye Anabakım
Fabrikası, farklı alanlarda ordumuzun ihti-
yaçlarını, karşılamayı sürdürüyor” demiştir
(Yeniçağ Gazetesi, 9 Ocak 2023). Oysa Kı-
lıçdaroğlu’nun adı bile konuşmada geçme-
miştir. Ancak birilerine göre, “CB Erdoğan’a
karşı muhalif olması gereken komutanla-
rın”, bu cümleleri alkışlaması siyasi bir
sorun olarak takdim edilmiştir. Oysa CB
isim vermeden konuştuğu gibi, tören de
ön sırada bulunan komutanların bu cüm-
lelere kayıtsız kalmaları halinde “muhalefet
ettikleri” gibi başlıklarla haber yapılması da

kaçınılmaz olurdu.
Sonraki günlerde ise MHP lideri Bah-

çeli muhalefeti “asker düşmanlığı yap-
makla” eleştirmiştir. Böylece taraflar kendi
aralarında ki siyasi tartışmalarda askerlere
yer verme tutkularını sürdürmüşlerdir. Bu
tutku eski Türkiye’nin mirasıdır.

Yüzyıldan beri Türkiye’de asker
“CHP’nin altı okunun muhafızı” gibi tanı-
tılmıştır. Hatta askerler “CHP Genel Baş-
kanı Kemal Paşa’nın askeri/ordusu
olmakla” vasıflandırılmıştır. Oysa CHP
milletin ancak dörtte biri kadarının karşılı-
ğıdır. Askerin “CHP’nin altı okuna muha-
fızlık” gibi bir görevle tanımlanması, onu

millet çoğunluğundan koparır. Yalnızca
milletin dörtte biri kadarı ile askerin görev
alanının tayin edilmesi, asker ile millet ço-
ğunluğunu karşı karşıya getirme sonucuna
yol açar.

Ordu bütün milletin askeri olmak du-
rurken, neden küçük bir kesimle kendini
sınırlasın? Partili CB’nı diye Erdoğan’ın al-
kışlanmasında, böyle bir anlam var ise yüz-
yıldan beri törenlerde kendini CHP Genel
Başkanı Kemal Paşa için adamış görüntüsü
vermek, doğrudan bir siyasi taraf olmak
değil midir?

Kışlada siyaset olmamalıdır. Kışlalar
CHP Genel Başkanı için tahsis edilmişlik
görüntüsünden kurtarılmalıdır. Orduya,
yargıya dayanarak siyasete ayar verme ta-
kıntısı, Türkiye’ye büyük bedeller ödetmiş-
tir. Türkiye için partili cumhurbaşkanı
sorun ise bu sorunun çözümüne CHP
Genel Başkanından başlanmalıdır.

CHP Genel Başkanı için “devlet kuru-
culuğu” gibi hayali unvanlarla, bir ayrıcalık
tanınması hem hukuk devleti için hem de
seçilmişler için bir tehdit kaynağıdır.
ABD’de başkan partilidir. ABD’de komu-
tanlar, başkanın kararlarını asla muhalefet
gibi sorgulamazlar. ABD Muhalefeti de
kendi komutanlarından böyle bir görevi

şimdiye kadar beklememiştir.
Kışlada veya yargıda herhangi bir par-

tiye veya onun liderine ayrıcalıklı bir yerin
tahsis edilmesi, o görüşü benimsemeyen
halk kesimleri için tehdit ve kaygı nedeni-
dir. Türkiye, parti devleti olma sorununu
ancak hukuk devleti vasfını tahkim ederek
aşabilir. Hukuk devletinde ise hiçbir parti-
nin ve onun liderinin, hayali unvanlar ile
ayrıcalıklı bir yeri yoktur.

Türkiye muhalefeti, komutanların kimi
nerede nasıl alkışlayacağını tayin etme
hakkını kendinde gördüğü gibi, muhalefe-
tin anlamsız bu çıkışını “asker düşmanlığı”
ile nitelendirip susturmaya çalışmak ta bir
çeşit örtülü tehdittir. Günümüzde komu-
tanlar ile muhalefet arasında bir mesafe
göründüğünden, muhalefet hem askerlere
karşı “haddinizi bilin” diye maraza çıkar-
mak görüntüsü ile siyasi bir kazanç elde et-
meye çalışırken, Bahçeli’nin aynı
muhalefeti “asker düşmanlığı yapmakla”
suçlaması, tehdidin siyaset alanında yeni-
den yankılanmasıdır. Asker sadece “ülkeyi
korumak” gibi yasayla tayin edilen görevini
yapmalı, siyasiler ise atışmalarını, askerleri
karıştırmadan sürdürmelidirler.

Selami

SAYGIN

Asker
düşmanlığı
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Asya ülkesi Nepal’in merkezindeki
Pokhara bölgesinde, 68 yolcu ve 4 kişi-
lik mürettebatı taşıyan uçağın düştüğü
bildirildi. Katmandu Post gazetesinin
haberine göre, başkent Katmandu’dan
Pokhara’ya gitmek üzere havalanan
Yeti Hava Yollarına ait “ATR 72” tipi
yolcu uçağı, Seti Nehri Vadisi yakı-
nında düştü. Şirket Sözcüsü Sudars-
han Bartaula, uçağın 68 yolcu ve 4
kişilik mürettebatı taşıdığını belirtti.
Bartaula, yolcular arasında 10 yabancı
uyruklu kişi ile 2 bebeğin de bulun-
duğu bilgisini paylaştı. Başbakan
Pushpa Kamal Dahal, güvenlik güçle-
rinden ve halktan bölgedeki kurtarma
çalışmalarına destek olmalarını istedi.
Devlet televizyonun yayınladığı görün-
tülerde, Himalaya Dağları’nın eteğin-
deki sarp bölgede düşen uçaktan alev
ve dumanların çıkması yer aldı. Kaza
mahallinde bazı yolcuların cansız be-
denlerine ulaşıldığı bildirildi. (AA)

Nepal’de 72 kişiyi
taşıyan uçak düştü 

Rusya’nın Ukrayna’nın Dnipro ken-
tine düzenlediği füze saldırısında
hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e,
yaralı sayısı ise 73’e yükseldi.
Rusya’nın dün Dnipro kentini hedef
aldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor.
Kentteki bir binanın ağır hasar al-
masının ardından devam eden kur-
tarma çalışmalarına ve son duruma
ilişkin açıklama yapan Dnipropet-
rovsk Bölge Valisi Valentyn Reznic-
henko, “Dnipro’daki evlerinde olan
18 kişi Rus füzelerinin binalarına
isabet etmesi sonucu hayatını kay-
betti. Şu an, 73 yaralı var. Bunların
40’tan fazlası hastanede tedavi görü-
yor ve 4’ünün durumu ağır. Kur-
tarma çalışmaları sürüyor. Binadaki
40’tan fazla kişinin akıbeti ise bilin-
miyor” dedi. (İHA)

Fransa’nın hakkında sınır dışı kararı
almasından sonra Belçika’ya kaçan
Faslı imam Hasan Iquioussen’in,
Brüksel yönetimi tarafından sınır
dışı edildiği belirtildi. Belçika iltica
ve göçten sorumlu Devlet Bakanı
Nicole de Moor, Iquioussen’in Fas’a
sınır dışı edilmesinin ardından yazılı
açıklama yaptı. De Moor, aşırılık
yanlısı kişilerin ülke topraklarında
dolaşmasına izin vermelerinin
mümkün olmadığını kaydetti. “Bu-
rada olma hakkı olmayan herkesin
sınır dışı edilmesi gerekiyor.” ifade-
sini kullanan De Moor, bu konuda
Fransa ile iyi bir işbirliği yaptıklarını
dile getirdi. Iquioussen ise sosyal
medyada yer alan görüntülerinde,
Kazablanka Havalimanı’nda aile
fertleri tarafından karşılandığını,
Fas makamlarının da kendisini iyi
karşıladığını belirtti. Fas makamla-
rından, Iquioussen’in sınır dışı edil-
mesine ve kendisine yöneltilen
suçlamalara ilişkin henüz bir açık-
lama yapılmadı. (AA)

Dnipro’ya saldırısında
bilanço ağırlaşıyor: 
18 ölü, 73 yaralı 

Belçika “aşırılık yanlısı”
olduğu iddiasıyla bir
imamı sınır dışı etti 
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ABD başkanı Biden’ın gizli belge
skandalı sürüyor. Biden’ın danış-
manlarından Richard Sauber, çar-
şamba gününden beri Başkan’ın,
Biden Diplomasi Merkezi ve Dela-
ware’deki konutunda ortaya çıkan
belgelerle ilgili süreci özetleyen bir
açıklama yayımladı. İki yerde de
ele geçirilen “gizli” ibareli belgeleri
incelemek için Ulusal Arşivler ve
Adalet Bakanlığı ile koordineli bir
süreç izlediğini aktaran Sauber, per-
şembe günü Biden’ın Wilming-
ton’daki konutunda ele geçirilen
gizli bir belgeyi almak için Başkan’ın
konutuna gittiğini ve kendisine
eşlik eden Adalet Bakanlığı yetki-
lileriyle oradaki dokümanların ara-
sında “gizli” ibareli 5 belge daha
bulduklarını kaydetti. Sauber, bel-
gelerin orada Adalet Bakanlığı yet-
kililerine teslim edildiği bilgisini
paylaştı.        Biden’ın Danışmanı, açık-
lamasında, Beyaz Saray’ın Adalet
Bakanı tarafından atanan özel yet-
kili savcı ile işbirliği yapacağını bil-
dirdi.

ABD BAŞKANI’NIN OFİSİNDEN 
ÇIKAN “GİZLİ BELGELER”
Biden’ın danışmanlarından Ric-

hard Sauber, 9 Ocak’ta yaptığı açık-
lamada, Biden’ın, Penn Biden Mer-
kezi’ndeki kişisel ofisinde, 2 Kasım
2022’de başkan yardımcılığı görevi
sırasından kalan bazı “gizli bilgiler
içeren az sayıda belge”nin bulundu-
ğunu söylemişti. Belgelerin “kilitli
bir dolapta” bulunduğunu belirten
Sauber, belgeler bulunur bulunmaz
Biden’ın kişisel avukatlarının Beyaz
Saray ve devletin ulusal arşivlerle
ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini
açıklamıştı. Biden, ofisinden gizli
belgeler çıktığını duyduğunda “şa-
şırdığını” söyleyerek, belgelerin içeriği
hakkında bilgi sahibi olmadığını kay-
detmişti. Başkan Biden, FBI ajanla-
rının 8 Ağustos 2022’de Trump’ın
Palm Beach’teki Mar-a-Lago malika-
nesinde yaptıkları aramada, gizli bel-
gelerin bulunması üzerine “Biri nasıl
bu kadar sorumsuz olabilir?” yoru-
munu yapmıştı. Trump’ı bu konuda
eleştiren Biden’ın da konutundan
gizli belgelerin çıkması karşısında
Cumhuriyetçiler, Başkan Biden’a karşı
eleştirilerinin dozunu artırdı. Adalet
Bakanlığı, söz konusu belgelere ilişkin
inceleme yapmak üzere özel yetkili
bir savcı atamıştı. (AA)

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya
(KRV) eyaletinde “linyit köyü” olarak
bilinen Lützerath’ta polisin bölgeden
çıkarmaya çalıştığı, maden sahalarının
genişletilmesine karşı 2,5 yıldır mü-
cadele eden çevreci aktivistlere destek
vermek için komşu Keyenberg kö-
yünde yaklaşık 35 bin kişi toplandı.
Polisin Lützerath’a girişi engellemesi
nedeniyle dün Keyenberg’de toplanan
eylemciler, maden sahalarının geniş-
letilmemesi ve mevcut sahaların ka-
patılması talebiyle gösteri düzenledi.
“Tahliyeyi önleyin. İklim adaleti için”
sloganıyla bir araya gelen çevreciler,
doğal yaşamın bozulmasına ve kar-
bondioksitin çevreye verdiği zarara
dikkati çekerek, linyit madenleri için
ormanların yok edildiğini dile getirdi
ve enerji şirketlerini eleştirdi. İsveçli
çevre aktivisti Greta Thunberg ile
bazı siyasetçilerin de katıldığı göste-
ride konuşmalar yapıldı, sloganlar
atıldı. Organizatörler, gösteriye 8 bin
kişi beklenirken yaklaşık 35 bin kişinin
katıldığını açıkladı. Bu arada Lütze-
rath’ta kurulan barikatları aşıp gir-
meye çalışan bazı çevreciler polisin
sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisin
bölgeye izinsiz giren göstericilere
copla müdahale ettiği görüldü.

MADEN SAHASININ 
GENİŞLETİLMESİNİ ÖNLEMEK 
İÇİN ORMANDA YAŞIYORLAR
Almanya’nın “linyit köyü” Lütze-

rath’ta maden sahasının genişletilme-
sine karşı çıkan çevreciler, 2,5 yıldır
köyün yakınındaki ormanlık alanda
mücadele veriyor. Enerji şirketi
RWE’nin linyit kömürü çıkarılan sahayı
genişletme kararı üzerine, Mönchen-
gladbach kenti yakınlarındaki maden
bölgesinde ağaçların tepelerine kur-
dukları baraka evlerde yaşayan çevre-
ciler kömür ocaklarının genişletilme-
sine karşı çıkış nedenlerini AA muha-
birine anlattı. Lützerath Yaşıyor İni-
siyatifi Basın Sözcüsü Mara Sauer,
Lützerath’daki maden ocağını, Avru-
pa’nın devasa linyit madenlerinden ve
en büyük karbondioksit kaynakların-
dan biri olarak nitelendirdi. Sauer,
bölgeden çıkarılmak istendiklerini an-
cak maden sahasını terk etmeyecek-
lerini vurgulayarak Sauer, “Lützerath
yaşamalı. Bunun için de toprağın al-
tındaki kömür, olduğu yerde kalmaya
devam etmeli.” dedi. (AA)

İki haftadır üst üste cumartesi gün-
leri hükümet karşıtı gösterilere sahne
olan Tel Aviv’in merkezindeki Habima
Meydanı’nda düzenlenen gösteriye, İs-
rail polisine göre yaklaşık 80 bin İsrailli
katıldı. Göstericiler, Başbakan Netan-
yahu, aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla
bilinen hükümet ortaklarından Ulusal
Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi
hükümet üyelerine tepki gösterdi. Mey-
danda, Netanyahu’yu “Suçlu Başbakan”
olarak nitelendiren pankartlar taşıyan
göstericiler, Netanyahu’yu istifaya ça-
ğırarak, “İsrail diktatörlük değildir”,
“Netanyahu tehlikeli, yozlaşmış ve ırk-
çıdır” ve “Ben-Gvir ve Smotritch bir
felaket” sloganlarını attı.

“TÜM YASAL YOLLARLA 
SAVAŞACAĞIZ”
Muhalif siyasetçilerin de yer aldığı

gösterilere, eski Savunma Bakanı Benny
Gantz da katıldı. Burada kalabalığa
seslenen Gantz, “Bir darbeyi önlemek
için Mecliste ve sokaklarda, tüm yasal
yollarla savaşacağız.” ifadelerini kul-
landı.  Gösterilere, daha az sayıda ol-
makla birlikte bu hafta Batı Kudüs ve
Hayfa kentlerindeki İsrailliler de katıldı.
Binlerce protestocu, Batı Kudüs’teki
İsrail Cumhurbaşkanlığı Rezidansı ile
Başbakan Binyamin Netanyahu’nun
resmi konutu önünde toplandı. Bu yıl
başında göreve gelen aşırı sağcı hü-
kümete karşı ilk kitlesel protesto geçen
hafta (cumartesi) Tel Aviv’de düzen-
lenmiş, gösterilere yaklaşık 10 bin İs-
railli katılmıştı.

“YARGI REFORMU 
TAMAMEN ABSÜRT”
Batı Kudüs’teki gösteriye katılan

İsraillilerden soyadını açıklamak is-
temeyen 24 yaşındaki Michael, AA
muhabirine yaptığı değerlendirmede,
hükümetin yeni yargı düzenlemesiyle
“Yüksek Mahkemenin otoritesini yok
etmeye çalıştığını” söyledi. İsrailli
protestocu, “Hükümetin geçirmeye
çalıştığı yargı reformunun tamamen
absürt olduğunu düşünüyorum. De-
mokrasinin yargıçlara ve herkesin
hakkını savunacak Yüksek Mahkeme
üyelerine ihtiyacı vardır.” görüşünü
paylaştı. Göstericilerden 25 yaşındaki
Şaron da yüksek yargının “koalisyon
hükümetinin elinde olmaması ve ta-
rafsız kalması” gerektiğini aktardı.
Şaron, “(Yargı) Önyargılara sahip ki-
şilerden oluşmamalı. Hükümet, yargı
sistemini kontrol etmek için kendi
seçtiği kişileri buraya getirmek istiyor.
Biz buna karşı susmayacağız.” diye
konuştu. Netanyahu hükümetini “ka-
ranlık bir hükümet” olarak nitelen-
diren İsrailli genç kadın, “Yahudilik
adı altında bizi geriye götürmek isti-

yorlar. Bu tam bir saçmalık. Tek iste-
dikleri vatandaşları kontrol altına al-
mak ve diktatör olmak.” ifadelerini
kullandı.

NETANYAHU HÜKÜMETİNİN 
“YARGI REFORMU”
Netanyahu başbakanlığındaki koa-

lisyon hükümetinin, yargının bazı yet-
kilerini Meclise devretmeye yönelik
hamleleri, Yüksek Mahkeme başta ol-
mak üzere hükümet ile İsrail yargı
mekanizması arasında gerilime yol
açıyor. Adalet Bakanı Yariv Levin, 5
Ocak’ta, Yüksek Mahkemenin yetki-
lerini sınırlandıran, yargının yargıçların
seçimi üzerindeki etkisini azaltan ve
Meclisin mahkeme kararlarını geçersiz
kılmasına izin veren bir yasa planla-
dıklarını duyurmuştu. Yeni yargı pla-
nına göre, koalisyon hükümeti, yargı
mensuplarını atama komitesinde şu
an 9 olan üye sayısını 11’e çıkaracak
ve bu üyelerin 7’sini kendisi seçecek.
Bu üye çoğunluğu, hükümetin, yar-
gıçların atanmasında tek söz sahibi

olacağı anlamına geliyor. Ayrıca Ne-
tanyahu hükümetinin, daha önce yol-
suzluktan hüküm giymiş koalisyon
ortağı Arye Deri’nin bakan olarak
görev yapmasına izin veren tartışmalı
yasayı onaylaması da kamuoyunda
tepkilere yol açmıştı.

İSRAİL’DE “ÜLKE TARİHİNİN 
EN SAĞCI” HÜKÜMETİ GÖREVDE
İsrail’de yeni Başbakan Binyamin

Netanyahu’nun aşırı dindar Yahudi
ve aşırı sağcı partilerle kurduğu yeni
hükümet 29 Aralık 2022’de Meclisten
güvenoyu alarak göreve başlamıştı.
Filistinlilere yönelik ayrımcı ve ırkçı
politikalarıyla bilinen ortaklara sahip
yeni koalisyon hükümeti, İsrail siyasi
tarihinin “en aşırı sağcı” hükümeti
olarak değerlendiriliyor. Netanyahu
öncülüğündeki aşırı sağcı hükümet,
Filistin geneli ile İsrail’deki toplumsal
muhalefetin yanı sıra başta ABD olmak
üzere İsrail’in Batılı müttefikleri ta-
rafından da endişe ile karşılanıyor.
(AA)

İsrail Netanyahu hükümetine karşı ayakta: 

“İşgalle demokrasi olmaz” 
İsrail’de, Tel Aviv
kentinde toplanan on
binlerce İsrailli,
Başbakan Binyamin
Netanyahu hükümetinin
“yargıyı zayıflatma”
girişimlerini ve aşırı
sağcı politikalarını
protesto etti.
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Beyaz Saray, ABD Başkanı
Joe Biden’ın Delaware’deki
evinden 5 “gizli” ibareli belge
daha çıktığını duyurdu.       

Maden sahasında ağaçların
tepelerine kurdukları
barakalarda yaşayan çevreciler,
kömür ocaklarının
genişletilmesine karşı çıkıyor.

Almanya’da çevreciler kömür
ocaklarının genişletilmesine
karşı çıkıyor! 
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Gergin maçta
KAyıP! 

Gergin maçta
KAyıP! 

Maç içinde zaman zaman gergin-
leşen karşılaşmada faul düdükleri
Bursaspor aleyhine çalınırken yeşil-
beyazlılar skor anlamında istediği rit-
mi yakalayamayınca sahadan mağlup
ayrıldı. Kapalı gişe olarak Nilüfer
Tofaş Spor Salonu’nda oynanan kar-
şılaşmaya Frutti Extra Bursaspor Baş
Antrenörü Dusan Alimpijevic parkeye
Derek Needham, Anthony Clemmons,
Onuralp Bitim, David Dudzinski, Zach
Augustue 5’i ile çıktı. Karşılaşmanın
ilk sayısını Clemmons‘un pasında
Onuralp Bitim ile Bursaspor buldu.
Onuralp Bitim‘in 3 sayılık basketi ile
yeşil-beyazlılar maça 5-0’lık seriyle
başladı. Fenerbahçe BEKO ile sayısını
faul atışından Hayes ile kaydetti. Sarı-
lacivertliler 4. dakikada 09-10 öne
geçti. Mücadelenin ilk 5 dakikası 09-
12 Fenerbahçe BEKO‘nun üstünlü-
ğüyle geçildi. Televizyon molasının
ardından Dave Dudzinski faul çizgi-
sinden 2’de 2 ile farkı bir sayıya indirdi.
Fenerbahçe‘nin boş hücumu sonrası
cezayı Onuralp Bitim smacı ile bitirdi
ve Bursaspor‘u 7:22’de 13-12 öne ge-
çirdi. 7:42’de Clemmons basket faulü
ile skoru 18-18‘e getirirken Derek
Needham 9:42’de Bursaspor‘u 20–19
öne geçirdi. Yeşil-beyazlılar ilk çeyreği
20-22 geride kapattı.

“İKİNCİ ÇEYREĞE HER İKİ 
TAKIM DA ETKİLİ BAŞLADI”
İkinci çeyreğe her iki takım da etkili

başladı. 12:57’de Fenerbahçe BEKO‘nun
28-29 üstünlüğüyle geçildi. Bu bölümde
Onuralp Bitim 3. faulünü alınca kenara
geldi. Clemmons‘un 22:’da kaydettiği 3
sayılık basket ile 31-31 eşitlik geldi.
Onuralp Bitim‘in olmadığı bölümde skor
bulmakta zorlanan yeşil-beyazlılar  ikinci
periyodun ilk 5 dakikalık bölümünü 8
sayı farkla 35-43 geride kapattı. Onuralp
Bitim devreye 1.12 dakika kala oyuna
girdi ve yaptığı asist ile Derek Needham
uzun süre sonra 3 sayılık basketi Bur-
saspor‘a nefes aldırdı. 2. çeyrekte Bur-
saspor aleyhine çalınan faul düdükleriyle
sıkıntı yaşayan yeşil-beyazlı takım dev-
reye Onuralp’in son saniyede attığı 3
sayılık basketle 43-58 geride girdi. Onu-
ralp Bitim‘in oyunda olmasıyla yavaş
yavaş ritmini bulan Frutti Extra Bur-
saspor hücumlarına rağmen Fenerbahçe
maçın 25. dakikasını 19 sayı farkla 50-
69 önde kapattı. Bursaspor son periyoda
60-80 geride girdi. Son çeyreğe Onuralp
Bitim‘in sayıları ile başlayan yeşil-beyazlı
takım 33. dakikada 22 sayılara kadar
çıkan fark 17 sayıya düşürdü. Maçın
sonlarında istediği oyun ritmini tuttu-
ramayan Frutti Extra Bursaspor parke-
den 84-100 mağlup ayrıldı. 

Frutti Extra
Bursaspor Türkiye
Sigorta Basketbol
Süper Ligi’nde 
15. haftasında lig
lideri Fenerbahçe
BEKO ile karşı
karşıya gelirken
sahadan 84-100
mağlup ayrıldı.

Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazının
spor yapmak olduğunu vurgulayan Gür-
su Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Ka-
zıklıköy Mahallemiz’de oluşturduğumuz
halı sahamızla hemşehrilerimize keyifle
futbol müsabakaları yapma imkanını
sunmuş olacağız. Çocuklarımızın, genç-
lerimizin, tüm hemşehrilerimizin spor
yapma imkanlarını arttırmak amacıyla
tesisleşme noktasında önemli çalışmalar
yaptık. Nüfusu hızla artan ve çağdaş
şehirleşme kimliğiyle gelişen Gürsu-
muz’un spor yapma imkanlarını art-
tırmak amacıyla ilçemizde birçok spor
tesisi oluşturduk. Spor Fabrikamız’ı il-
çemize kazandırdık. Gürsu İlçe Stadı-

mız’ı yenileyerek daha konforlu hale
getirdik. Mahallerimizde spor sahaları
oluşturduk. Parklarımızı aynı zamanda
spor aletleriyle donattık. Ericek’teki
Adrenalin Parkımızla, Yüzme Havuzu-
muz ve Kapalı Spor Salonumuz’daki
faaliyetlerimizle ilçemizin spor yapma
imkanını genişlettik. Bunların yanında
daha birçok spor yapma imkanını ve
faaliyetini hemşehrilerimize sunduk ve
sunmaya devam ediyoruz. Her mahal-
leye futbol sahası hedefimiz doğrultu-
sunda Kazıklıköy Mahallemiz’de inşa-
sına başladığımız futbol sahamızla hem-
şehrilerimize futbolun coşkusunu kon-
forlu bir sahada yaşama imkanı sunmuş
olacağız. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
Gürsu Belediyesi’nce ihalesi tamamla-
narak inşasına başlanan Kazıklıköy
Mahallesi Futbol Sahası’nın, 1,5 milyon
liralık maliyetle, yaklaşık bir buçuk ay
içerisinde tamamlanması planlanmakta.
(İHA)

2023 Dakar Rallisi’ni, otomobil
kategorisinde Katarlı Nasser Al-At-
tiyah, motosiklet sınıfında Arjantinli
Kevin Benavides kazandı.

Suudi Arabistan’da düzenlenen
45. Dakar Rallisi, Hüfuf ile Dammam
kentleri arasındaki 136 kilometrelik
parkurda yapılan 14. etapla sona
erdi. Otomobil sınıfında etap birin-
ciliğini, 1 saat 9 dakika 24 saniyelik
derecesiyle GCK takımından Fransız
Guerlain Chicherit elde etti. Genel
klasmanda 1 saat 21 dakikalık avan-
tajla lider girdiği etabı, 1 saat 15 da-
kika 5 saniyeyle 8. sırada tamamlayan

Toyota Gazoo pilotu Nasser Al-Atti-
yah, şampiyonluğa ulaştı. Al-Attiyah,
45 saat 3 dakika 15 saniyelik toplam
zamanıyla Dakar Rallisi’nde 5. kez
şampiyon oldu. Ralliyi, Al-Attiyah’ın
1 saat 20 dakika 49 saniye arkasında
noktalayan Fransız Sebastien Loeb
(Bahreyn Raid) ikinci, şampiyonun
1 saat 38 dakika 31 saniye gerisindeki
Brezilyalı Lucas Moraes (Overdrive
Racing) ise üçüncü sırada bitirdi.

MOTOSİKLETTE 
BENAVİDES’İN İKİNCİ ZAFERİ
Motosiklet kategorisinde son etabı

1 saat 15 dakika 17 saniyelik dere-
cesiyle Red Bull KTM Factory pilotu
Arjantinli Kevin Benavides kazandı.
Benavides, genel klasmanda da 44
saat 27 dakika 20 saniyelik toplam
süresiyle kariyerinin ikinci Dakar
Rallisi şampiyonluğuna ulaştı. Rallide
ikinci sırayı, Benavides’in 43 saniye
uzağındaki takım arkadaşı Avustral-
yalı Toby Price, üçüncülüğü ise şam-
piyonun 5 dakika 4 saniye arkasın-
daki ABD’li Skyler Howes (Husqvar-
na) elde etti. 

(AA)

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

2023 Dakar Rallisi’nin
şampiyonları belli oldu 

Gürsu Kazıklı Spor Sahası’nda
futbol artık daha konforlu
Gürsu Belediyesi, ilçenin spor
alanlarını geliştirmeye yönelik
çalışmaları çerçevesinde
Kazıklıköy Mahallesi’ne futbol
sahası kazandırıyor.
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Enstitüsü bünyesindeki araştırma
ekibi, Mardin ve Şırnak yöresinde
cami, kilise, manastır ve medrese
gibi tarihi taş yapılar ile kilim üzerine
işlenen motiflerin tasarımlarını ya-
pıyor. Tasarımlar daha sonra atölyede
usta öğreticiler tarafından çini sanatına
nakşediliyor ve vazo, tabak, pano, saat
gibi eserler ortaya çıkıyor.

eserlerden 15’İ Tasarım 
Tescİl belGelİ
Geleneksel motiflerle hazırlanan

eserlerden 15’i, Türk Patent ve Marka
Kurumunca tescillendi, diğer ürün-
lerin tescil edilmesine yönelik çalış-
malar sürüyor. İl Milli Eğitim Müdürü
Murat Demir, AA muhabirine, Mardin
ve Şırnak yöresine ait motiflerin çini
üzerine işlendiğini belirterek, çini sa-
natında farklı bir çalışma ortaya ko-
nulduğunu söyledi. Kültürel motifleri
gelecek nesillere aktararak kaybol-
masını engellemek için çalışmaların
süreceğini ifade eden De-
mir, şöyle konuştu:

“Bunu ulusal alana taşıyacağız. Ser-
gileme ve fuar alanlarımızda da bun-
ları göstereceğiz. Ürünlerin büyük
bir kısmının tasarım tescil belgeleri
de alındı. Çininin merkezi Kütahya,
Nevşehir gibi iller. Mardin’de de böyle

bir çalışmanın yapılması
önemli. Bunu da devam

ettirmemiz lazım. Çok
güzel ürünler ortaya çı-
kıyor. Bunu daha da iler-

leteceğiz.”

“Farklı külTürellerİn 
moTİFlerİnİ araşTırıyorUZ”
AR-GE biriminde görevli sanat tarihi

öğretmeni Kübra Doğru da sanat tarihi,
görsel sanatlar, grafik tasarım, Türk
dili ve halk dili edebiyatında uzman 10
ekiple araştırmalar yaptıklarını bildirdi.
Mardin ve Şırnak’ın geleneksel el sa-
natlarını ve kültürel değerlerini araş-
tırdıklarını anlatan Doğru, bu kültürel

değerleri, asıllarını
uygun yeni ürün-

ler ortaya çıkarabile-
cek şekilde tasarladık-
larını söyledi. Doğru,

“Herkesin çok beğen-
diği, aynı zamanda
geleneği yaşattı-
ğımız çok güzel

ürünler ortaya
çıkarıyoruz.
Daha sonra
bu ürünleri
yine AR-GE
birimimizde

arşivleyerek gele-

cek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz.”
dedi. Farklı kültürlerin motiflerini araş-
tırdıklarını ifade eden Doğru, şöyle de-
vam etti: “Örneğin bir çini tabak üzerine
Mardin’in simgesi haline gelmiş Ulu
Cami minaresindeki damla motifi ile
yine Şırnak jirki kiliminde kullanılan
her biri ayrı anlam ve duygu ifade eden
kilim motiflerini işleyerek yeni bir ürün
ortaya çıkarıyoruz.”

“baZen bİrebİr baZen de 
senTeZleyerek İşlİyorUZ” 
İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar

ve Tasarım Fakültesi Bölümü mezunu
çini ustası Bekir Yıldız ise enstitüde yak-
laşık 4 yıldır çini üzerinde çalışmalar
yaptığını söyledi. Çini sanatının sabır
istediğini kaydeden Yıldız, daha çok taş
ve kilim motifleri kullandıklarını dile
getirdi. Yıldız, “Bazen bire bir bazen de
sentezleyerek işliyoruz. Tabak, saat, mü-
cevher kutusu, bardak, aşurelik, vazo
gibi ürünlere Mardin ve Şırnak yöresinin
kültürler motiflerini işliyorum. Bu şekilde
güzel ürünler elde ediyorum.” ifadelerini
kullandı. (AA)

Helikopterle sporcuların zirvelere bırakıl-
dıktan sonra yamaçlardan kaydığı ekstrem
spor dallarından heliski, dünyada sayılı mer-
kezlerde gerçekleştiriliyor. Tehlikeli olduğu
kadar heyecan verici de bulunan bu spor, Tür-
kiye’de Kaçkar Dağları’nın Rize sınırları içinde
kalan Çamlıhemşin ilçesinde 2005’ten itibaren
sürdürülüyor. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder
Yaylası ile Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen
heliski sporu, Türkiye-İsviçre ortaklığındaki
Turkey-Ayder Heliski Havacılık ve Turizm
Şirketince yürütülüyor. Kaçkarlar, Avrupa’ya
yakınlığı ve kar kalitesiyle her yıl değerini
artırıyor. Türkiye’deki heliski operasyonunda,
uzun süre farklı ülkelerde arama ve kurtarma
faaliyetlerinde görev yapan yerli ve yabancı
pilot ve dağ rehberleri görev alıyor. Sezonun
büyük bölümünü Türkiye’de ve farklı ülkeler-
deki helikopter kayağı operasyonlarında ge-
çiren ekipler, profesyonel kurtarma timleri
arasında yer alıyor. Ekipler, bölgede teknik
çalışmaların tamamlanmasının ardından hava
şartlarının normale dönmesi ile üç helikopterle
ilk hafta faaliyetini gerçekleştirdi. Faaliyetin
ilk haftasına, aralarında Hint ailenin de yer
aldığı İsviçre’den gelen 16 kişilik sporcu kafilesi
katılarak Kaçkar Dağları’nda elverişli hava
koşullarında karın keyfini çıkardı. Kar kalın-
lığının 1 metrenin üzerinde olduğu bölgede
kayan sporcular için güvenlik en üst seviyede
tutuldu. Kafilede bu yıl ilk defa küçük yaştaki
sporcular da yer aldı. Ailesi ile faaliyete katılan
6 ve 10 yaşındaki çocuklar, Kaçkar Dağları’nda
güvenli alanlarda karın tadını çıkardı. Spor-
cular, zirvelerin yanı sıra karla kaplı çam or-
manları arasında da adrenalin dolu zaman
geçirdi.

“Tüm Tedbİrler en İnce 
ayrınTısına kadar 
düşünülerek alınıyor”
Rize Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alem-

daroğlu, helikop-
terle faaliyetin
yapıldığı alanda
incelemelerde
bulundu, fir-
ma yetkilile-
rinden gü-
venlik ted-
b i r l e r i
hakkında
bilgi aldı.
AA ekibi, sporcula-
rın kayak keyfini, faali-
yetin yapıldığı alanlar
ile güvenlik tedbirlerinin
yanı sıra 3 bin 937 ra-
kımlı Kaçkar Dağları zir-
vesini görüntüledi. Esra
Alemdaroğlu, AA muhabirine, heliskide
2023 faaliyetlerinin başladığını, yapılan araş-
tırma ve inceleme sonrasında Kaçkarlar’ın
en beğenilen parkur ve kar kalitesine sahip
olduğunun belirlendiğini söyledi. Kaçkarlar’a
her geçen yıl talebin arttığını ifade eden Alem-
daroğlu, “Geçen yıl 432 başvuru yapılmıştı.
Bu yıl yine 400’ün üzerinde başvuru görünüyor.
Genellikle İsviçre, Avrupa ülkeleri, Rusya, Ka-
nada ve Türkiye’den başvurular olduğunu göz-
lemliyoruz. Parkurumuzun kar kalitesi, vadi-
lerimizin güzelliği ön plana çıkıyor. Sporcular
vadilerde hem heyecanı hem keyfi yaşıyor.”
diye konuştu. Alemdaroğlu, heliski faaliyet-
lerinde gerekli yasal izinlerin ve güvenliğin
son derece önemli olduğuna dikkati çekerek,
şunları kaydetti: “Tüm tedbirler en ince ay-
rıntısına kadar düşünülerek alınıyor. Biz de
gerekli incelemeleri yürütüyoruz. Rize-Artvin
Havalimanı’mızın yapılmış olması ayrı bir
değer kattı. Havalimanına gelen misafirlerimizi
kısa sürede konaklayacağı alana, oradan da
organizasyonun yapıldığı alana ulaştırıyoruz.”
Sezonun çok iyi ilerlediğini belirten Alemda-
roğlu, “Bölgede faaliyetleri incelediğimizde
çok iyi ilerlediğini görebiliyoruz. Dünyadaki
parkurlar Himalayalar, İsviçre’de Alpler, Fran-
sa, İtalya olsun; son yılları gözlemlediğimizde
Kaçkarlar, marka olarak artık dünyada yerini

aldı.” ifadelerini kullandı.

Heliski’nin
Türkiye’deki

merkezi: İsviçre Alpleri’nde ve dünyadaki kayak
merkezlerinin pek çoğunda bu yıl yeterli
kar olmazken heliski sporunun
Türkiye’deki merkezi haline gelen
Kaçkar Dağları’nda 13 hafta sürecek
faaliyetlerde doluluk yaşanıyor. Kaçkar

Dağları 
Heliski Operasyon Sorumlusu Celal
Özkan, organizasyonun Türkiye için
çok önemli olduğunu, güvenliğin ise
en üst seviyede sağlandığını söyledi.
Kaçkarlar’ın tercih edilmesindeki en
önemli etkenlerin başında profesy-

onel ekibin yanı sıra doğanın
güzelliğinin de geldiğini vurgulayan

Özkan, şu değerlendirmede bu-
lundu: “Dünyanın en iyi pilotları,

kayak rehberleri ile birlikte
çalışılıyor. Kaçkar Dağları gibi elim-
izde inanılmaz güzel bir ürün var.
Karın kalitesi çok iyi, dağın eğimi

heliski faaliyeti için çok ideal. Avru-
pa’ya çok yakın. Sporcular; ABD,

Kanada gibi çok uzak mesafe katet-
miyor. Rize-Artvin Havalimanı op-
erasyonun büyümesi için çok etkili

oldu. Sporcular bir saatlik yolculukla
destinasyon alanına varmış oluyor.
Havalimanı etkisi bundan sonra ar-
tarak devam edecek.” Özkan, Kovid-

19 döneminde birçok heliski
sahasının kapandığını, Türkiye’de ise

faaliyetlerin devam ettiğini
anımsatarak, şunları söyledi: “Bu

dönemdeki güvenli ve kaliteli
çalışmamızla sporcu sayısında artış
yaşandı. Bölgeyi gelip gören sporcu-
lar, inanılmaz mutlu ayrıldı. Şu anda

2023 dolu, 2024 yılının
rezervasyonlarını satmaya başladık.
2024 yılında sezonu 14 hafta olarak
planlayarak tarih aralığı belirledik.
Onun satışları da çok iyi gidiyor. Üz-
erine koyarak ilerliyoruz. Gerçekten
Kaçkar Dağları, heliski operasyonları

için dünyada en iyi yerlerden. Tek
dezavantajı bilinmemesiydi ama

yavaş yavaş dünyaya faaliyetimizle
tanıtmaya başladık.”

Mardin ve Şırnak’ın motifleri çiniyle buluştu 
Mardin Kalesi eteğindeki 700
yıllık Muzafferiye Medresesi’nin
kalıntıları üzerinde, 11 Mayıs
1892’de Mekteb-i Rüştiye olarak
inşa edilen yapıda hizmet veren
Mardin Olgunlaşma
Enstitüsünde, 13 yıldır
unutulmaya yüz tutan el
sanatlarını yaşatmak ve gelecek
kuşaklara aktarmak amacıyla
tasarım ve üretim yapılıyor.


