
Bursa Ticaret Borsası, 17 milyar lirayı 
aşan tescil işlem hacmi ile 2022 yılında yeni 
bir rekor kırdı. Bursa TB Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Özer Matlı, “2022 yılında karşı karşıya kal-
dığımız tüm zorluklara rağmen üyelerimizin 
üstün gayret ve çalışmaları ile birlikte üret-
meyi, şehir ve ülke ekonomisine değer kat-
mayı sürdürüyoruz” dedi. n 5. sayfada

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yüzde 
100 uzlaşma ile gerçekleştirilecek ve 131 ko-
nuttan oluşacak Mimar Sinan Kentsel Dönüşüm 
Projesi sondaj çalışmalarını inceledi. Yıldırım 
Belediyesi, Mimarsinan Mahallesi’nde 5 bin 
889 metrekarelik alanda yeni bir dönüşüm ça-
lışmasının startını verdi. Vatandaşların tamamı 
ile uzlaşma sağlanan proje kapsamında sondaj 
çalışmalarına başlandı.   n 4. sayfada

Karacabey  Belediye Başkanı Ali Özkan, merkezde 
olduğu gibi kırsal mahallelerde de devam eden 
çalışmaları yerinde denetlemeye devam ediyor. 
Özkan’ın bu seferki ziyareti Yenisarıbey Ma-
hallesi oldu. Mahalle Muhtarı Engin Çiftçi’nin 
de katıldığı ziyarette, parke taşı çalışması yerinde 
incelenirken, muhtar ve vatandaşların taleplerini 
de Başkan Özkan bizzat not etti.  n 8. sayfada

Başkan Ali Özkan’dan  
kesintisiz saha denetimleri

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat Ku-
rum, iklim değişikliği alanın-
da çalışan genç araştır-
macılar için TÜBİTAK 
Temiz Enerji İklim De-
ğişikliği ve Sürdürü-
lebilirlik Araştırma 
Enstitüsü ile burs 
programı açacakla-
rını söyledi. 

n 7. sayfada

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

Mimarsinan’ın  
çehresi değişiyor

n Haberi 6’da

Çavuşoğlu:

n Haberi 6’da

 Meclis  
Başkanlığına  

sunuldu

EYT,

Hadi 
canım 
sizde!

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

İlay-ı Kelimetullah!  
diyen diller lal olmaz. 
Allah diye inleyen güller solmaz. 
Tekbir getiren, teşbih eden  
güller solmaz. 
Susmayacak Hakk’ın dili!”

Sayı: 2710 Fiyat: 2 TLAhmet Kerse 
1958 - 31 Ocak 1983
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Altılı masanın üzerinde uzlaşmaya 
vardığı “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” 
düzenlenen törenle imzalanırken, ortak 
metnin ayrıntıları da belli oldu. Mutabakat 
metninde 9 ana başlıkta 2 bin 300’den 
fazla hedef ve politika var. Son toplantısını  
26 Ocak’ta yapan altılı masa, uzun süren 
bu toplantıda mutabakat metni üzerinde 
anlaşma sağlamıştı. Altı liderin katılımıyla 
düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla pay-
laşılan metin, tartışmaları da beraberinde 
getirdi.  Ankara Congresium Kongre ve 
Sergi Merkezinde düzenlenen toplantıya 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Kara-
mollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı 
Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı 
Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Baş-
kanı Ahmet Davutoğlu katıldı. 

İŞTE METİNDE YER ALAN  
ANA BAŞLIKLAR 
Liderlerin masada mutabık kaldıkları 

metinin ana başlıkları,  Hukuk, Adalet ve 
Yargı,  Kamu Yönetimi, Yolsuzlukla Mü-
cadele Şeffaflık ve Denetim, Ekonomi Fi-
nans ve İstihdam, Bilim Ar-Ge Yenilikçilik 

Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm, Sektörel 
Politikalar, Eğitim ve Öğretim, Sosyal Po-
litikalar ile Dış Politika Savunma Güvenlik 
ve Göç Politikaları olarak sıralandı.  75 
alt başlığın olduğu metin 2 bin 300’den 
fazla hedef, politika ve projelerden oluşuyor.  

TAMAMEN ESKİ DÜZENE  
GEÇİŞ VE HDP TAVİZLERİ 
Altılı masanın mutabakat metninde 

öne çıkan en önemli maddeler ise HDP’nin 
dolayısıyla PKK’nın yıllardır dile getirdiği 
taleplerin karşılanacağına yönelik vaadler. 
Ortak mutabakat metninin açıklandığı 
bölümde teröre destek veren, yolsuzluk 
yapan belediyelerle ilgili olarak alınan kay-
yum uygulamasının kaldırılacağı vaadinde 
bulunuldu. Metinde “Yerel yönetimlerde 
seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum 
uygulamalarına son vereceğiz” maddesi 
yer aldı. Ortak mutabakat metninde açık-
lanan bazı maddeler, “HDP’nin talepleri 
kabul edildi” şeklinde yorumlandı. Metinde 
kayyum atanmasının önüne geçilmesi ve 
yerel yönetimlere bakanlıkların taşra ku-
ruluşunun yönetimlerinin devredilmesi 
vaatleri dikkati çekti. O maddelerden öne 
çıkanlar şöyle:  Yerel yönetimler idari ve 

mali açıdan yeniden yapılandırılacak. Bazı 
bakanlıkların taşra kuruluşları yerel yö-
netimlere devredilecek. Parti kapatma 
meclis iznine tabi olacak. Yerel Yönetimlerde 
kayyum uygulamasına son verilecek. 

İŞTE ÖNE ÇIKAN VE TARTIŞILAN  
MADDELERDEN BAZILARI 
Devlet sırrı ve ticari 

sır kavramları Meclisin 
bilgi edinme ve de-
netim yetkilerini 
engellemeyecek 
şekilde yeniden 
tanımlanacak. 
Milletlerarası 
sözleşmelerden 
geri çekilme yet-
kisinin Meclise 
ait olduğu anaya-
sal güvenceye alı-
nacak. Cumhurbaş-
kanının kararname çı-
karma yetkisine son verilecek. 
OHAL süresi altı aydan iki aya düşü-
rülmesi planlanıyor. Seçim barajının 
yüzde 3’e düşürülmesi öngörülüyor. Genel 
seçimlerde yüzde 1 oy alan siyasi partilere 
hazine yardımı öngörülüyor. Siyasi par-
tilerin kapatılmasına ilişkin davaların 
açılması Meclis iznine bağlanıyor. Kamu 
yönetimi başlığında; Türkiye Varlık Fo-
nunun kapatılması öngörülüyor. Cum-
hurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve 
ofisler lağvedilerek görev ve yetkiler ilgili 
bakanlıklara ve kurumlara devredilecek. 
Yolsuzlukla mücadele şeffaflık ve denetim 
başlığı altında; Mecliste yolsuzlukları 
araştırma komisyonu kurulması hedefle-
niyor. Siyasi etik kanunu çıkartılması ve 
Mecliste siyasi etik komisyonu kurulması 

planlanıyor. Merkez Bankasının İstan-
buldaki birimleri tekrar Ankara’ya geti-
rilecek. Enerji ve madencilik başlığı 
altında; kalıcı yaz saati uygulamasına 
son verilmesi öngörülüyor, Akkuyu Nük-
leer Santral Projesi gözden geçirilecek. 

Ulaştırma ve lojistik başlığı altında; 
Kanal İstanbul Projesi göreve 

başlanıldığı gün iptal edi-
lecek, o güne kadar ya-

pılan tüm işlemler 
incelemeye alına-
cak. Atatürk Ha-
valimanı yeniden 
uçuşa uygun hale 
getirilmesi hedef-
leniyor. Altılı ma-
sanın bir sonraki 

toplantısı Saadet 
Partisi Genel Başka-

nı Temel Karamolla-
oğlu’nun ev sahipliğinde 

13 Şubat’ta yapılacak. 
HDP METİNDEN MEMNUN 

Öte yandan mutabakat metniyle ilgili 
HDP’den ilk açıklama da geldi. HDP Grup 
Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında 
altılı masanın ortak politikalar mutabakat 
metnine ilişkin, “Bir restorasyon projesi. 
Köklü yapısal bir çözümden ziyade, 
AKP’nin yarattığı adaletsizliği, hukuk-
suzluğu, demokrasisizliği, anayasasızlığı 
bir nebze olsun tamir etmeye çalışıyor. 
Ama AKP’den önce de bu ülkede her şey 
güllük gülistanlık değildi. ‘Biz, mevcut 
zararlarımızı giderelim ama üstüne bir 
şey koymayalım’ yaklaşımında değiliz. 
Olumsuz diyemem” dedi. 

(Kadir Umut PEHLİVAN)

Mutabakat mı?  
İhanet metni mi?

Mutabakat metni, adeta HDP’nin taleplerine yanıt 
verirken, detaylarında tam bir istemezük metni olarak 
ortaya çıktı. HDP, metnin açıklanmasının ardından 
memnuniyetini sözcüleri aracılığıyla kamuoyuna aktardı. 

Altılı masa olarak tabir edilen muhalefet 
bloğunun seçim vaadlerini içeren “Ortak 
Politikalar Mutabakat Metni” düzenlenen törenle 
6 partinin genel başkanı tarafından imzalandı.

 
 
 
 
 
 

Şimdi gözler özellikle İYİ Parti, Saadet, Gelecek 
ve Demokrat Parti tabanlarının mutabakat met-

nine vereceği tepkiye çevrilmiş durumda. HDP’nin 
talebi olan kayyum atamalarının sonlandırılması, 
yetkilerin yerel yönetimlere devredilmesi, parti 
kapatmaların zorlaştırılması gibi isteklerin me-

tinde yer alması, bu partilerin tabanlarında 
rahatsızlık oluşturması bekleniyor. Özel-

likle İYİ Parti seçmeninin tepkisi-
nin ne olacağı merak 

ediliyor.

PARTİ  
TABANLARINDA  

NASIL KARŞILANACAK?

Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen 
PlayStation PES 2021 turnuvası, gençler 
tarafından yoğun ilgi gördü. Kestel Bele-
diyesi tarafından ilki düzenlenen Play-
Station PES 2021 turnuvası büyük bir 
heyecanla gerçekleşti. 15 Temmuz Kapalı 
Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe 
350 oyun sever katıldı.

Kestel’de  
e-spor turnuvası 
nefes kesti

“İşe gidiyorum”  
diye çıktı 202 gündür 
haber alamıyorlar

Bursa’da iki çocuk annesi Melisa Dursun (43), “işe gidiyorum” 
diyerek evden çıkan 11 senelik eşi Özcan Dursun’dan 202 
gündür haber alamıyor. Yıldırım’a bağlı Değirmenönü Mahal-
lesi’nde iki kız çocuğuyla birlikte ikamet eden anne Melisa 
Dursun,eşi Özcan Dursun’dan tam 202 gündür haber alamıyor. 
Melisa Dursun kaza geçirdiği için çalışamadığını, iki çocuğuyla 
birlikte zor durumda olduğunu söyledi. n 4. sayfadan 2. sayfada

BTB’nin 2022 yılı tescil 
işlem hacmi rekor kırdı

Gençler için iklim değişikliği 
burs programı  
başlatılacak

“NATO üyeliklerini 
ayrı ayrı  

değerlendirebiliriz”

Ne PKK ile  
ne Fetö ile 

mücadeleden 
tek satır  

yok



Kestel Belediyesi tarafından ilki dü-
zenlenen PlayStation PES 2021 turnuvası 
büyük bir heyecanla gerçekleşti. 15 Tem-
muz Kapalı Spor Salonu’nda ger-
çekleşen etkinliğe 350 oyun 
sever katıldı. Yaş sınırı ol-
mayan turnuvada, ra-
kipleriyle kıyasıya mü-
cadele eden oyuncular, 
dereceye girmek için 
adeta ter döktü. Tur-
nuvanın galibi ise final 
mücadelesinde rakibini 
eleyen Hasan Alparslan 
oldu. İkinci Çağdaş Aydın, 
Üçüncü Mehmet Şahin ve 
Dördüncü İbrahim Akkaya da tur-
nuvanın diğer derece yapan isimleri oldu. 
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 
turnuvanın final müsabakasını yakından 
takip etti. Müsabakanın ardından yapılan 
ödül töreniyle katılımcıları tebrik eden 
Başkan Önder Tanır, turnuvanın gele-
neksel hale geleceğinin müjdesini verdi. 
Başkan Tanır, sözlerine şöyle devam etti; 

“Futbol hem gerçek hayatta hem de 
dijital dünyada en çok sevilen oyunlardan 
bir tanesi. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz 
Kestel PES 2021 Turnuvası’na katılan 
oyuncularımız ile seyircilerin rekabet 
ortamını yaşarken keyifli dakikalar ge-
çirmeleri için her şeyi yaptık. Turnuvanın 
centilmence geçmesini sağlayan herkese 
teşekkürlerimi sunuyorum. Turnuva 

gençlerimizin güzel enerjisi ile 
çok keyifliydi. Onların mut-

lu olacağı eğlenceli, spor, 
sanat, turizm şehri, va-

sıflı iş imkanlarıyla 
gelecek kaygısı yaşa-
mayacakları bir Kes-
tel için durmaksızın 
çalışıyoruz. E-Spor 

artık hayatın bir par-
çası haline geldi. Bu 

turnuvalarla ilgili asıl ga-
yelerimizden bir tanesi de 

siz kıymetli gençlerimizin birer 
meşguliyeti olması. Eğer gençlerin meş-
guliyeti olursa o zaman sokaktaki kötü 
alışkanlıklarla uğraşmazlar. Bizim gen-
çliğimiz her şeyden çok önemli. Bu vesi-
leyle şampiyon olan ve dereceye giren 
oyuncularımızı tebrik ediyor, asıl amacın 
dostluk olduğunu unutmamak gerektiğini 
belirtmek istiyorum” (İHA)

Kestel Belediyesi tarafından 
düzenlenen PlayStation PES 
2021 turnuvası, gençler 
tarafından yoğun ilgi gördü.

Bursa’da sigara bağımlılığına karşı 
yürütülen çalışmalar hakkında açıkla-
malarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. 
Fevzi Yavuzyılmaz, bilimsel geçerliliği 
kanıtlanmış yöntemler kullanılması ha-
linde tütün bağımlılığından kurtulmanın 
mümkün olabildiğini vurguladı. Tütün 
bağımlılığı ile mücadelenin en önemli 
aşamalarından birisinin, kullananların 
bırakmaları yönünde desteklenmesi ol-
duğuna dikkat çeken, ?İlimizde bu doğ-
rultuda aktif hizmet veren 12 adet sigara 
bırakma polikliniği bulunmaktadır? dedi. 
Her yıl sigara bırakma polikliniklerine 
başvuranların ve aynı şekilde poliklinikler 
vasıtasıyla sigarayı bırakanların sayısının 
arttığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, 
?Sigara bırakma poliklinikleri, 2011 yı-
lından beri hizmet vermektedir. 2011 
yılından bu yana polikliniklerimize mü-
racaat eden 12 bin 970 kişi sigarayı bı-
raktığını bildirmiştir. Geçtiğimiz yıl baş-
vuranlardan 460 kişi de sigarayı bırak-

mıştır? şeklinde konuştu. 

171’İ ARAYIN 

Vatandaşların Alo 171 Sağlık 
Bakanlığı Sigara Bırakma Da-
nışma Hattını arayarak 
danışmanlık hizmeti ala-
bileceğini vurgulayan 
Dr. Yavuzyılmaz, ?Bu 
polikliniklerde sigara 
bırakma konusun-
da eğitim almış 

hekim ve diğer yardımcı sağlık per-
soneli görev yapmaktadır. Hekim 
tarafından, sigara kullanıcısı genel 
bir sağlık bakış açısıyla değerlendi-

rilerek, bağımlılık düzeyi or-
taya konmaktadır. Ge-
rekli tanısal testler, la-
boratuar ve görüntü-
leme tetkikleri yapıl-
maktadır. Değerlen-
dirme sonucunda 
farmakalojik tedavi 

d ü -
zen-

lenmekte, gerekli durumlarda dav-
ranışsal bilişsel danışmanlık hizmeti ve-
rilmektedir? ifadelerini kullandı. Yavuz-
yılmaz son olarak, sigara bırakma teda-
visinde kullanılan ilaçların ve bantların 
kişinin herhangi bir sosyal güvencesi 
olup, olmadığına bakılmaksızın sigara 
bırakma polikliniklerinde tedavi gören 
hastalara ücretsiz verildiğini sözlerine 
ekledi. (İHA)
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Bursa’da 11 yılda 13 bin 
kişi sigarayı bıraktı

Bursa İl Sağlık 
Müdürü Dr. Fevzi 
Yavuzyılmaz, 2022 

yılında sigara 
bırakma 

polikliniklerine 
başvuru yapanlardan 

460 kişinin sigarayı 
bırakarak, sağlıklı 

hayatı tercih  
ettiğini belirtti.

Bünyesindeki Gürsu Dijimer mari-
fetiyle sayısız akademi düzenleyen Gür-
su Kollektif Kariyer Merkezi son ham-
lesinde vites büyüterek, daha önce 
gençlerin enerjisi ve dijital bilgileri ile 
esnafın tecrübe ve vizyonunu birleş-
tirdiği E-Ticaret Odaklı Genç Girişimci 
Akademisi’nin bir yenisine daha başladı. 
Yeni dönemde gençler, hem esnafla 
hem KOBİ’lerle hem de sanayici ile bu-
luşacak. Gürsu Belediyesi Kollektif Ka-
riyer Merkezi E- Ticaret Odaklı Genç 
Girişimci Akademisi’nin yeni dönemini 
düzenlediği bilgilendirme günü ile ta-
nıttı. Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa 
Uludağ Üniversitesi ve Kariyer.net pay-
daşlığında başlayacak yeni dönemde 
önceki dönemde düzenlenen akade-
milerin meyveleri toplanacak. Bilgi ve 
birikimini adeta dijital bir okula dön-
düren Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer 
Merkezi, bu kez de gençleri, hem esnaf 
ile hem KOBİ ile hem de sanayici ile 
buluşturacak. Gürsu Dijimer çatısı al-
tında ilerleyecek akademide gençler ilk 
ay temel eğitimlerini alıp, takım çalış-
malarını gerçekleştirecek. İlk aydaki 
eğitimlerin ardından hazırladıkları yol 
haritalarını ve dijital dönüşüm sunum-
larını yapacaklar. Takımlara ayrılan 

gençler eşleştikleri esnaf, KOBİ, ya da 
sanayici ileçalışmalarını gerçekleştirecek. 
Karşılıklı geri bildirim süreçlerinde 
gençlere eşleştikleri kurum içinde is-
tihdam imkanı da sağlanacak. Birçok 
gence iş yapabilme becerisini kazandıran 
Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Mer-
kezi böylece kariyerleri için gençlere 
kariyer danışmanlığı da yapmış olacak. 
Gürsu Dijimer’de gerçekleştirilecek olan 
E- Ticaret Odaklı Genç Girişimci Aka-
demisi’nde mentör firmalar da yer ala-
cak. Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer 
Merkezi bu sayede gençlere akademi 
boyunca fiziki bir çalışma ortamı, bilgi 
alabilecekleri uzman desteği de sağlamış 
olacak. Dijital hikayelerinin henüz ba-
şında olan amatör gençlere sunulan 
fırsatın benzeri amatör firmalara da 
sunulmuş olacak. Yaşam boyu öğrenme 
felsefesini kendisine motto seçen Gürsu 
Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi 
yeni projesi ile sürdürülebilirlik kavra-
mını da gençlere yaşatacak. Akademi 
ile ilgili tüm gelişme ve süreçleri sosyal 
medya hesaplarının adreslerinden takip 
etmek mümkün. (İHA)

Kestel’de e-spor  
turnuvası nefes kesti

Gürsu Belediyesi Kollektif 
Kariyer Merkezi Bursa’nın 
dijital akademisi olma 
vizyonunu sürdürüyor. 

Gürsu’da gençlere 
yeni bir kapı açılıyor

Bursa’da Kent Müzesi’nde 50 yıl 
öncesinin sokak kültürü yaşatıldı, 
sokaklarda boza dağıtıldı. 

Bakkalı, berberi, gazoz, simit ve 
şeker satan çocukları ile kahvehane 
kültürüyle 1970 ve 1980?li yıllara 
nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bizim 
Mahalle Sergisi, Bursa Kent Mü-
zesinde ziyaret edenleri 50 yıl ön-
cesinin sokak kültürüne götürüyor. 
Burada stant açan Ömür Boza, ise 
50 yıl öncesinin Bursa sokaklarını 
ziyaret edenlere o yıllarda meşhur 
olan sokak bozası ikram etti. Elinde 
bozalarla tarihi sokaklarda gezen 
bozacı bağırarak bozalarını Bursalı 
ziyaretçilere ücretsiz şekilde ikram 

etti. Sergiyi ziyaret edenler kendi-
lerini 50 yıl öncesinin mahalle kül-
türünde buldu. Farklı bir atmosfer 
yaşayan ziyaretçiler sergiden büyük 

keyif aldı. 50 yıl öncesinin Bursa 
sokaklarında öden ki gibi boza ik-
ram ettiklerini ifade eden Ömür 
Boza Gıda Mühendisi Burçin Bu-

lurman, “Bursa Kent müzesinde 
açılan sergide 1970-1980 yılların-
daki mahalle kültürü yaşatılıyor. 
Biz de bu tarihi sokaklarda o dö-
nemde meşhur olan mahalle boza-
cıları gibi gelen ziyaretçilere boza 
ikram ediyoruz. Bu kültürü bizde 
burada canlandırmak istedik. O yıl-
larda sokak bozacıları çok rağbet 
görüyordu. Bizde bu tarihi sokak-
larda gezerek bağırarak bozalarımızı 
ikram ettik. Boza şifa kaynağı içe-
cektir, ayrıca çokta lezzetlidir. Kış 
aylarının vazgeçilmez içeceği bozayı 
biz firma olarak günde 60 ton üre-
tim yapıyoruz” dedi.  

(İHA)

Bu sergiye giren Bursa’nın 50 yıl öncesine gidiyor 

YIL-MEK  
2. dönem 
kapılarını açıyor

Gitar, fotoğrafçılık, tel kırma, 
resim gibi branşlarda ücretsiz eği-
tim veren YIL-MEK’te yeni eğitim 
dönemi kayıtları başladı. 

Yıldırım Belediyesi, tüm vatan-
daşları sanatla buluşturmak için 
Yıldırım Meslek Edindirme Kurs-
ları’nda onlarca dalda sanat ve mes-
lek kursu veriyor. Alanlarında usta 
eğitmenler eşliğinde kursiyerlere 
gitar, bağlama, keman, ney, piyano, 
koro, gibi müzik kurslarının yanı 
sıra drama, diksiyon, tiyatro, ede-
biyat, fotoğraf ve halk oyunları 
alanlarında da eğitimler veriliyor. 
El becerilerini ve yeteneklerini keş-
fetmek isteyenler ise el sanatları 
alanında tezhip, hüsn-i hat, min-
yatür, resim atölyesi gibi kurslarda 
eğitim alabiliyor. Yıldırım Belediye 
Başkanı Oktay Yılmaz yaptığı açık-
lamada, YIL-MEK’te Unutulmaya 
Yüz Tutmuş ve Geleneksel Sanatlar 
Eğitimi, müzik eğitimleri, dil eği-
timleri, el sanatları ve hobi eğitim-
leri, kişisel gelişim eğitimleri ve 
bilgisayar teknolojileri kategorile-
rinde toplamda 104 branşta eğitim 
verileceğini ifade etti. (İHA)

“Mübadilin 
sandığında 
yüzyılın sesleri” 

Mübadelenin 100. yılında Nilüfer 
Belediyesi ile Bursa Lozan Mübadilleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği işbir-
liğiyle düzenlenen konserde, iki ya-
kanın ezgileri ve hikayeler izleyenlere 
duygusal anlar yaşattı.  

Nilüfer Belediyesi, Türkiye-Yu-
nanistan Nüfus Mübadelesi’nin 
100’üncü yıldönümünde anlamlı bir 
konsere imza attı. Bursa Lozan Mü-
badilleri Kültür ve Dayanışma Derneği 
işbirliğiyle ÇEK Sanat Görükle Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen konser ilgiyle 
izlendi. Konsere Nilüfer Belediyesi 
Başkan Yardımcısı Remzi Çınar, CHP 
Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel 
Özkan, Bursa Lozan Mübadilleri Kül-
tür ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Ali Korkut, Bursa Rum Metropoliti 
Ioakeim Billis, Yunan yerel tarih araş-
tırmacısı Yorgos Kotzaeridis ve çok 
sayıda mübadil yakını katıldı.  “Mü-
badilin sandığında yüzyılın sesleri” 
temalı konserde Prof. Dr. Özlem Do-
ğuş Varlı sahne aldı. Varlı konserinde 
yer verdiği hikayeler ve iki yakanın 
ezgileriyle izleyenleri hem duygu-
landırdı, hem de geçmişe ışık tuttu. 
Bir saati aşkın süren konserin so-
nunda Özlem Doğuş Varlı ayakta al-
kışlandı.  Etkinlikte konuşan CHP 
Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel 
Özkan, mübadelenin 100. yılında 
çok güzel etkinliklere imza atıldığını 
vurguladı. O dönemin çok acı hika-
yelere sahne olduğunu ifade eden 
Özkan, yeni kuşakların atalarını 
unutmaması dilediğinde bulundu. 
Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Remzi Çınar da mübadelenin güzel 
yanlarını ele alarak geçmişe sahip 
çıkılması gerektiğini vurguladı. Bursa 
Lozan Mübadilleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Ali Korkut 
da 100. yılda yapılan çalışmalara de-
ğinerek emeği geçenlere teşekkür 
etti.  Mübadelenin yüzüncü yılı et-
kinlikleri kapsamında, Türk-Yunan 
dostluğunun pekişmesine yönelik 
uzun yıllardır çalışmalar yapan Yorgos 
Kotzaeridis de, Görükle’ye ilk geldiği 
1980’li yıllar ve sonrasındaki anıları 
ile her iki yakadaki mübadillerin ha-
tıralarını kaleme aldığı “Rüya Top-
raklara Yolculuk” kitabının tanıtımını 
gerçekleştirdi. Görükle Rıza Aga Mü-
badele Kahvesi’ndeki buluşmada duy-
gulu anlar yaşandı. (Bülten)



Osmangazi’deki olay Selimiye Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, 2 grup arasında alacak-verecek 
meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tar-
tışma kısa sürede büyürken iki grup 
birbirlerine sopalarla vurmaya başladı. 
Taraflardan biri geldikleri hafif ticari 
araçla kaçmaya çalışınca, diğer grup so-
palarla araca zarar verdi. Sürücü ise tar-
tıştığı kişileri ezmeye çalışarak bölgeden 
uzaklaştı. İhbar üzerine gelen polis ekibi 
olay yerinde kalan diğer grubu polis 
merkezine götürdü. O anlar mahalle sa-
kinlerinin kamerasına yansıdı. (İHA)
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Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

5/-3

5/1

2/-2

7/3
6/2

6/1

5/-2

8/3

8/-2
4/-3

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:41
08:07
13:22
16:02
18:27
19:48

BURSA
SALI

5/-3

PERŞEMBE

7/-1

ÇARŞAMBA

4/0

7/2 İMSAK İYE

Alkollü iki kafadara 
yol ortasında dayak!
Bursa’da alkolün  
etkisiyle yol 
ortasından 
yürüyen 2 kişiyi  
kimliği belirsiz 
kişiler darp etti.  
O anlar trafikteki 
vatandaşların  
cep telefon  
kamerasına yansıdı.

Nilüfer’deki olay,  Görükle Mahalle-
si’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, bir eğlence mekanında alkol alan 
2 kafadar, alkolün etkisiyle Atatürk Cad-
desi üzerinde yürümeye başladı. Yoldan 
geçen araçların kornalarına ve sürücü-
lerinin uyarılarına rağmen yolda yürü-
meye devam eden iki kafadarı, kimliği 
belirsiz kişiler darp etti.  

YERE YIĞILDILAR 
Alkolünde etkisiyle birlikte yerde ya-

tan 2 kişiyi gören vatandaşların ihbar 
üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi 
sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık 
ekipleri yerde yatan iki kişiye olay ye-
rinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi’ne kaldırdı. Alkollü kişilerin yolda 
yürümeleri ve bir süre sonra darp edil-
dikten sonraki anlar cep telefon kame-
rasına yansıdı.  

(İHA)

Zabıta Müdürlüğü 
ekipleri, vatandaşa 
ait boş alana kaçak 
olarak yapılan 
derme çatma ağıl-
ların yıkılması ve 
başıboş küçükbaş 
hayvanların yakalan-
ması için çalışma ger-
çekleştirdi. Sahipleri tarafın-
dan araziye salınan ve çevreye zarar ver-
mesinden dolayı valilik ile belediyelere 
çok sayıda şikayetin geldiği keçi ve ko-

yunları toplamak için harekete geçen 
ekipler, başıboş dolaşan koyunların peşine 
düştü. Küçükbaş hayvanları yakalamak 
kolay olmazken, keçi ve koyunlar kaçtı, 
belediye ekipleri kovaladı. 

ÇOCUK GİBİ TAŞIDILAR 
Zabıta ekiplerinin küçükbaş hayvan-

ları yakalamaları esnasında sıcak görün-
tüler ortaya çıktı. Hayvanlara zarar ver-
memek adına oldukça dikkatli hareket 
eden ekipler, yakaladıkları keçi ve ko-
yunları adeta bir çocukmuş gibi kucak-
layarak taşıdı. Uzun bir uğraş sonunda 
yakalanan hayvanlar, kamyonlara yük-
lenerek Büyükşehir Belediyesi’ne teslim 
edildi. Belediye ekipleri, görüntü ve çevre 
kirliliğine sebebiyet vermesinin yanı sıra 

insan sağlığını da tehdit 
eden ağılları iş maki-

nesi ile yıktı. Hay-
van sahiplerine 

ise cezai işlem 
uygulandı. Za-
bıta yetkilileri, 
3285 Sayılı 

Hayvan Sağlığı 
Kanunu’na göre 

cadde ve sokaklarda 
her türlü küçük ve büyük-

baş hayvanın yetiştirilmesi, kesilmesi ve 
satışının yapılmasının yasak olduğunu 
söyleyerek, uyarıda bulundu. (İHA)

Ekili arazilere zarar veren koyunlara 
zabıta müdahale etti:

Belediye topluyor 
o yine getiriyor!
Osmangazi Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü ekipleri, ekili 
tarlalara ve çevreye zarar 
verdiği için yoğun şikayetlere 
neden olan Panayır 
Mahallesi’ndeki küçükbaş 
hayvanları topladı. Bir 
vatandaşa ait arazi üzerine 
izinsiz bırakılan keçi ile 
koyunlar, yakalanarak 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
teslim edildi. Zabıta ekiplerinin 
kucağında taşıdıkları koyunlar 
zarar görmemesi için her  
türlü tedbir alındı.

Bursa’da 2 grup arasında alacak-
verecek meselesi yüzünden 
çıkan meydan muharebesi 
saniye saniye kameraya yansıdı.

Alacak verecek meselesi 
meydan kavgasına dönüştü

Gürsu Belediyesi ekipleri riskli ol-
duğu belirlenen 40 yıllık binanın yıkı-
mını gerçekleştirdi. 

Gürsu Adaköy Mahallesinde bulu-
nan kırk yıllık metruk bina, Gürsu Be-
lediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 
yıkılarak temizlendi. Lojman ve misa-
firhane olarak geçmiş yıllarda hizmet 
veren yapı Gürsu Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma 
sonrası riskli olarak tespit edildi. Ta-
mamlanan çalışmalar sonrasında da 
kontrollü olarak yıkıldı. Sağlam yapılarla 
geleceğin Gürsu’sunu inşa ettiklerini 
söyleyen Gürsu Belediye Başkanı Mus-

tafa Işık, “Yıkımını gerçekleştirdiğimiz 
hizmet binamız daha önceden lojman 
ve misafirhane olarak uzun yıllar Gür-
sumuza hizmet etti. Metruk binaları 
yıkarak, muhtemel kazaları önüne geçip 
mahalle sakinlerimizin can ve mal gü-
venliğini sağlamış oluyoruz. Vatandaş-
larımızın güvenliği ve sağlığı açısından 
risk oluşturan binalarımızı tek tek 
tespit ederek yıkım işlemlerimize ara-
lıksız devam edeceğiz” dedi. Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün metruk bina ya da ya-
pılarla alakalı çalışmaları aralıksız devam 
edeceği açıklandı. 

(İHA)

Hareket halindeki 
kamyonet alev aldı

Bursa’da seyir halindeki bir 
kamyonet, alev alev yanarak 
kül olurken o anlar kameraya 
yansıdı. İnegöl’deki yangın, Me-
zitler mevkiinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, seyir ha-
lindeki bir kamyonet henüz bi-
linmeyen bir sebepten dolayı 
motor kaputundan alev aldı. 
Sürücü aracı hemen yol kena-
rına çekerken ihbar üzerine olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri yan-
gına müdahale etti. Yangın, kısa 
sürede kontrol altına alınırken 
kamyonet kullanılmaz hale gel-
di. Yangının çıkış sebebi araş-
tırılıyor. (İHA)

Uludağ’da yoğun karda araç-
larıyla mahsur kalan aile ekip-
lerce kurtarıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Ulu-
dağ’ın doğu yakasındaki Yedi-
göller Bölgesi’ne Kestel Alaçam 
üzerinden gezmeye giden aile, 
aniden havanın kararması ve 
karın şiddetli bir şekilde bastır-
masıyla birlikte mahsur kaldı. 
Aile panik yapmayarak daha ön-
ceden tanıştıkları Bursa Alpin 
Dağcılık İhtisas Spor Kulübü’nü 
aradı. Bunun üzerine gönüllü 
kulüp üyeleri, mahsur kalan ai-
leyi kurtarmak için seferber oldu. 
Araziye uygun araçlarıyla birlikte 
aileye yaklaşık 1 saat sonra ula-
şan kulüp üyeleri, aileyi kuirtardı. 
Mahsur kalan ailenin araçları 
Yedigöller’den indirilerek güvenli 
bir alana götürüldü. Kurtarılma 
anları ise kameralara yansıdı. 
(İHA)

Uludağ’da mahsur 
kalan aile kurtarıldı

Bursa’da kontrolden çıkan 
otomobil, inşaat halindeki metro 
güzergahına düştü. Yaklaşık 3 
metrelik çukura düşen otomobil 
kullanılamaz hale gelirken, araç 
sürücüsü yaralandı. 

Nilüfer’deki kaza Ahmet Yes-
evi Mahallesi’nde yaşandı. Edi-
nilen bilgiye göre, 16 AOD 555 
plakalı otomobil sürücüsü Semih 
Ünal, Sanayi Yolu Caddesi üze-
rinde seyir halindeyken otomo-
bilinin kontrolünü kaybetti. Met-
ro inşaatının bulunduğu bariyeri 
aşan otomobil yaklaşık 3 met-
relik çukura düştü. Kazayı gören 
çevredekiler sürücünün yardı-
mına koşarken, durum 112 ekip-
lerine bildirdi. Sağlık ekiplerince 
otomobilden çıkarılan sürücü 
Bursa Şehir Hastanesine kaldı-
rılırken, polis kazayla ilgili so-
ruşturma başlattı. Öte yandan, 
Ünal’ın sağlık durumunun iyi 
olduğu öğrenildi. (İHA)

Metro inşaatına 
uçtu: 1 yaralı 
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Belediyelere kayyum atanması uy-

gulamasına son vereceklermiş. Sebep? 
Milletin kaynakları Kandil’e gitsin diye 
mi? Mahkeme karar verecekmiş? Yerel 
yönetimlere devredeceklermiş yetkileri? 
Hadi canım sizde! Terör şehirleri teslim 
alsın diye mi? Jandarma polisi de teslim 
edin bari! 

İki yıldır toplanıp toplanıp dağılan 6 
siyasi partinin genel başkanları nihayet 
bir metin ortaya koydular. Altılı masa-
nın üzerinde uzlaşmaya vardığı “Ortak 
Politikalar Mutabakat Metni” dün bir 
törenle hem imzalandı hem de kamuo-
yuna tanıtıldı.  

Tahmin edebileceğimiz gibi tama-
men eski düzeni geri getirmek üzerine, 
yani ülkenin ayağına pranga vuran par-
lamenter sistemi geri getirip Türkiye’yi 
yine karanlık yıllara döndürmeye yöne-
lik vaatlerin yanı sıra, ülkenin ayakta 
kalmak için verdiği mücadeleyi yok 
etmek adına araya serpiştirilen HDP 
maddeleri ile skandal bir metinle çıktılar 

kamuoyunun karşısına.  
Çıkın meydanlara anlatın şu kayyum 

meselesini millete de görelim der birileri 
anlatamazlar kanımca. Yerel yönetimle-
rin yetkilerini artırıp, dahası belediye öz 
gelirlerini artırılması,  bazı bakanlıkların 
tara teşkilatlarının belediyelere devrini 
sağlayacaklarmış. 

Merkezi yönetimin yerel yönetimler 
üzerindeki aşırı vesayetini kaldıracaklar-
mış. HDP’ye diyorlar ki özerkliğin hayırlı 
olsun. Bunun başka adı olamaz. OHAL ve 
KHK mağduriyetlerine son verecekler-
miş. Bu PKK ile FETÖ’cülere salıvereceğiz 
söyleminden başka nedir Allah aşkına.  

Türkiye’nin bağımsızlığını perçinle-

yecek olan Akkuyu Nükleer Santrali’ni, 
Kanal İstanbul’u hedef alan bir muhale-
fetle karşı karşıyayız gerçekten. Küresel 
şebekelere ekonomimizi ve bağımsızlığı-
mızı teslim etmenin derdine düşmüşler 
adeta. Buna o partilerin tabanları sert 
tepki verir. En azından belli bir bölümü-
nün tepki vereceğini düşünüyoruz.  

İstanbul Sözleşmesi’ni geri getirecek-
lermiş. Ülkenin sadece ekonomisini, yö-
netimini değil aile yapısını ve kültürel 
özelliklerini de hedef alıyor metin ne 
yazık ki.  

Şu karşımızda bizi hedef alan alçak-
lara Fransa, Yunanistan, İsveç gibi ülke-
lere sorsan ne istersiniz Türkiye’de ne 
yapalım, bu mutabakat metnini ortaya 
koymaya çekinir bu kadarını hayal ede-
mezler.  

Özellikle İYİ Parti için trajik bir 
durum bu. İYİ Parti, HDP PKK siyase-
tine sığınarak siyaset yapabilecek bir ta-
bana sahip değil. Zorlarsa darmadağın 
olacak bir yapı.  

İYİ Parti’de olanların daha çok so-
runları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve AK Parti ile. Yani HDP’nin 
hassasiyetleri ile onların hassasiyetleri 
aynı değil taban tabana zıt.  

Metnin geneline baktığımızda yeni 
bir vaad olmadığı gibi sadece AK Par-
ti’nin ve Cumhur İttifakı’nın ekonomik 
ve siyasi bağımsızlığı perçinlemek için 
attığı adımlara savaş açmak ve HDP-
FETÖ taleplerini karşılamak kaygısıyla 
ve milleti hedefe koyanların oylarına 
talip olma yarışıyla bezenmiş, bir süre 
sonra utanılacak bir metnin altına imza 
atılmış.  

Millet bu duruşun hesabını sorar, fa-
turasını sandıkta ödetir. Hiçbir ülke 
kendi kaynakları ile terörist beslenme-
sine ve kendi evlatlarına kurşun kılma-
sına müsaade etmez. Yok seçme seçilme 
hakkı vs geçin bunları. Kanunlar dahi-
linde ve ülke kurallarına uymayan her 
adıma devlet gereken müeyyide uygular.  

Bu arada siyasi etik kanunu çıkarma 
sözü veriyor masadakiler. Yüzde 1 oy 
alan partilere de hazine yardımı yapıl-
masını sağlayacaklarını ifade ediyorlar.  

Ben daha muhalefetteki partilerden 
milletvekili maaşlarına itiraz sesi duy-
madım. Bu sosyal haklar çok fazla kaldı-
ralım diyenini de duymadım. Yerel 
teşkilatlarına bakıyorsunuz, delege ağa-
lığı devam ediyor. Ön seçim kararı alan 
parti yok. Siyasi etik kanunu getirecek-

lermiş? Komik.  
Tekrar üstüne basarak söyleyeyim. 

Öyle ya da böyle masada kendine göre 
bir planı, kendine göre bir düşüncesi ve 
kendine göre ortaya koyduğu siyaseti 
olan tek parti DEVA.  

Onların ortaya koyduğu plan prog-
ram ve siyaset ise yıllar önce  Cem Boy-
ner’in Yeni Demokrasi Hareketi’nden 
öteye geçecek gibi durmuyor. Ali Baba-
can bir sonraki jenerasyonun liderlerin-
den biri olmak için çaba harcıyor ancak, 
bunun kolay olmayacağı ortada. Daha 
milli duruşlar yoluna devam etme şansı 
yakalıyor. Arada kalanın çok da fazla 
ileri gitme imkanı olmuyor.  

Siyaset yaparken coğrafyaya ve de-
mografik yapıya, kültüre, inanca ve tö-
reye dikkat etmek de lazım.  

Sonuç olarak beklendiği gibi masa-
nın mutabakat metni başta kendi bile-
şenleri olarak kimseyi tatmin 
etmeyeceği gibi, bundan tek memnuni-
yet duyanın HDP ve FETÖ’cülerin ol-
ması, metnin doğmadan ölmüş bir proje 
olduğunu da gözler önüne seriyor. Bir 
avuç PKK’lı ile bir avuç darbeci hainin is-
tediklerini yerine getirerek iktidar ola-
mazsınız.  

Hadi canım 
sizde!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Soğukkuyu Köprüsü’nde yapılmaya 
başlanan şerit genişletme çalışmaları 
tüm hızıyla devam ediyor. Mudanya ve 
Soğukkuyu geçişini rahatlatmak için 
projelendirilen köprü, 14 metre genişli-
ğinde 70 metre uzunluğunda 6 ayak ve 
5 açıklıktan oluşuyor. İmalatında 65 
kiriş bin 220 metre fore kazık ve 850 
metreküp beton ve 750 ton demir kul-
lanılıyor. Köprüyü genişletme çalışma-
sının mayıs ayında tamamlanması he-
defleniyor. Yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, “Ulaşım Bursa’nın 
en önemli konularından bir tanesidir. 
Aslında ulaşım her gelişen büyükşehrin 
önemli konularından bir tanesidir. Biz 
de bu çerçevede raylı sistemler, yeni 
yollar, köprüler, kavşaklar yaparak ulaşımı 
sorun olmaktan çıkartmaya çalışıyoruz. 
Tabi bu noktada şehir için trafiğinin dü-

ğüm noktası olarak Acemler’i rahatlatmak 
adına 5 ayrı noktada kamulaştırma be-
delleri dahil 750 milyon lira harcadığımız 
çalışmalar yaptık. İlk olarak Hayran Cad-
desi’nden gelen araçların kavşakta oluş-
turduğu yoğunluğu önüne geçmek için 
Oulu Tüp Geçidi ile bu iki caddeyi birbi-
rine bağladık. Hayran Caddesi’ni geniş-
lettik. Ali Osman Sönmez Hastanesi 
karşısında yaklaşık 25 bin metrekarelik 
alana bir aktarma merkezi kurduk. Batı 
Garajı ile Bursaray Acemler istasyonu 
arası otobüs alanı, 15 otobüs bir taksi 
peronu ile 272 araçlık park kapasitesine 

sahip otopark yaptık. Hastane faaliyete 
geçince oranın önemi daha da ortaya çı-
kacak” dedi. Şu anda Acemler’de şerit 
genişletme çalışmaları yaptıklarını ha-
tırlatan Başkan Aktaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Mudanya ve Soğukkuyu ge-
çişini rahatlatmak için projelendirdiğimiz 
köprümüz, 14 metre genişliğinde 70 
metre uzunluğunda 6 ayak ve 5 açıklıktan 
oluşuyor. İmalatında 65 kiriş bin 220 
metre fore kazık ve 850 metreküp beton 
ve 750 ton demir kullanılıyor. Nasip 
olursa nisan ayı sonu, mayıs ayı ortaları 
gibi burayı tamamlamış olacağız. Yunu-

seli’nde Fuat Kuşçuoğlu Caddesi’ne bir-
birine bağlantılı üç tane köprülerimiz 
var. Üçünün maliyeti 200 milyon lira ci-
varındadır. Yılın ilk yarısı içerisinde ha-
ziran sonuna kadar tamamlamayı dü-
şünüyoruz. Ondan sonra Bursalı hem-
şerilerimiz bu geçiş noktasında oluşan 
duraksamayı ortadan kalktığını, ciddi 
rahatlama olduğunu hissedecekler. Bu 
rahatlama şimdiden hissedilmeye başladı. 
Bir miktar çevreye rahatsızlık vermiş 
olsak da uzun yıllar rahatlığını, keyfini 
yaşayacağımız bir ortamı da oluşturmuş 
olacağız” (İHA)

Bursa’da iki çocuk annesi 
Melisa Dursun (43), “işe gidi-
yorum” diyerek evden çıkan 11 
senelik eşi Özcan Dursun’dan 
202 gündür haber alamıyor. 

Yıldırım’a bağlı Değirmenö-
nü Mahallesi’nde iki kız çocu-
ğuyla birlikte ikamet eden anne 
Melisa Dursun,eşi Özcan Dur-
sun’dan tam 202 gündür haber 
alamıyor. Melisa Dursun kaza 
geçirdiği için çalışamadığını, iki 
çocuğuyla birlikte zor durumda 
olduğunu söyledi. Belediye ve 
Kaymakamlığın yardımlarıyla 
geçinmeye çalışan aile yetkili-
lerden yardım istiyor. Melisa 
Dursun,” İşe gidiyorum diyerek 
çıktı ve gidiş o gidiş. İki çocukla 
birlikte bizi bıraktı gitti. O ve 
ailesi bize hiçbir şekilde yardım 
etmiyorlar. Yoksulluk nedeniyle 
çocuklarımı neredeyse 1 hafta 
okula gönderemiyorum. Bele-
diyeden, Kaymakamlıktan ve 
çevreden birileri destek olursa 
hayatımızı devam ettiriyoruz. 
Çocuklarımı neredeyse 1 hafta 
okula gönderemiyorum. Çünkü 
beslenme çantalarına koyacak 
bir şeyler yok. Odun ve kömü-
rümü Kaymakamlık verdi ama 
şimdi onlar da bitti. 2 çocu-
ğumla birlikte çok zor durum-
dayım.” dedi 

“BİZİM BABAMIZ  
NEDEN YANIMIZDA YOK” 
Çocuklarının geçen hafta 

karnelerini aldığını hatırlatan 
Melisa Dursun, “Ağlayarak ba-
balarını istiyorlar. Herkesin ba-
bası karnelerine gördü, hedi-
yelerini aldı, gezdirdi. Bizim ba-
bamız neden yanımızda yok di-
yorlar. İki evladım için çok zor 
durumdayım” dedi. 

(İHA)

Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan Mahal-
lesi’nde 5 bin 889 metrekarelik alanda yeni 
bir dönüşüm çalışmasının startını verdi. Va-
tandaşların tamamı ile uzlaşma sağlanan 
proje kapsamında sondaj çalışmalarına baş-
landı. Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım 
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Be-
lediyesi olarak hayata geçirdiğimiz kentsel 
dönüşüm projeleri ile sadece yeni binalar inşa 
etmiyor, sosyal donatı alanları, ulaşım aksları, 
yeşil alanlar ile daha yaşanabilir bir şehir inşa 
ediyoruz. Bu kapsamda Mimar Sinan Ma-
hallesi’nde yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda 
imar uygulaması yaptık. Gerçekleştirdiğimiz 
uygulama ile yaklaşık 6 bin metrekare konut 
alanı, 600 metrekare bir park alanı 2 bin 500 
metrekare yol alanı elde ettik. Oluşan imar 
parselimiz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığımız tarafından Rezerv Yapı Alanı 
olarak ilan edildi ve biz de Bakanlığımızın 
verdiği yetki ile üzerimize düşeni yaparak bu 
alanda kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayıp 

uzlaşma görüşmelerimizi tamamladık. Sondaj 
çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor” dedi. 

GÖNÜLLÜLÜK ESASI 
Daha yaşanılabilir şehirler inşa etmenin 

yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini ha-
tırlatan Başkan Yılmaz, “Kentsel dönüşüm 
projelerimiz ile Yıldırım’ın kimliğine ve gelecek 
vizyonuna uygun olacak şekilde hizmet üre-
tiyoruz. Burada temel önceliğimiz gönüllü ve 
yerinde dönüşüm. Her şeyden önce hemşeh-
rilerimize kentsel dönüşümün gerekliliğini 
doğru bir şekilde anlatmak zorundayız. Bizim 
amacımız insanlarımıza daha güvenli, sosyal 
olanakları daha fazla, modern yaşam alanları 
sunmak. Bizim dönüşüm anlayışımız ‘dayat-
macılık’ üstüne değil tamamen gönüllülük 
esasına dayanıyor. Kimsenin rızası olmadan 
bir dönüşüm projesi gerçekleştirmiyoruz. Do-
layısıyla bu işi de el birliği ile yürütüyoruz. 
Mimarsinan sakinlerimiz ile yaptığımız isti-
şareler sonucunda bölgedeki saha çalışmalarına 
start verdik. Mimarsinan Kentsel Dönüşüm 
Projesi ilçemize hayırlı olsun” dedi. (Bülten)

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 
TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kon-
gre Merkezi’ndeki fuar, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Bursa İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesinin 
destekleriyle 11-19 Şubat tarihlerinde 
gerçekleştirilecek. Bu yıl 300’e yakın ya-
yınevi ve sivil toplum kuruluşunun ka-
tılacağı fuarda, yazar, şair ve bilim in-
sanlarıyla panel, söyleşi, atölye çalışmaları 
ve imza günleri yapılacak. Girişin ücretsiz 
olduğu fuar, 11-18 Şubat’ta saat 10.00-
19.30, kapanış günü olan 29 Şubat’ta 
saat 10.00-19.00’da ziyarete açık olacak. 
Açıklamada değerlendirmelerine yer ve-
rilen TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Mü-

dürü İlhan Ersözlü, fuarın düzenlendiği 
ilk yıldan bu yana Bursa ve çevre kent-
lerden 4 milyona yakın okuyucuyu ağır-
ladıklarını belirtti. Fuarın ilgiyle bek-
lendiğini ve takip edildiğini kaydeden 
Ersözlü, “Ziyaretçilerimizi fuara gelecek 
önemli yazarlarla buluşturmak için gün 
sayıyoruz. İmza günleri ve kültür et-
kinliklerle tüm ziyaretçilerimizi benzersiz 
bir fuar deneyimi bekliyor.” dedi. Fuarın 
20. yılı için heyecanlı olduklarının altını 
çizen Ersözlü, “Bursa Kitap Fuarı, öğ-
renci, genç, yetişkin, emekli her yaştan 
okurun ilgi gösterdiği, her zaman çok 
kalabalık söyleşi ve imzaların coşkulu 
geçtiği bir fuar. Bu yıl 20. yıla özel bu 
coşkunun katlanmasını bekliyoruz. 9 
gün boyunca birbirinden değerli yazar, 
çizer, kültür insanı ziyaretçilerimizle 
buluşacak, etkinlikler, söyleşiler, imza 
günleri yapılacak. Tüm kitapseverleri 
coşkumuzu paylaşmaya bekliyoruz.” ifa-
delerini kullandı. (AA)

Soğukkuyu Köprüsü genişletiliyor
Bursa trafiğinin kilit 
noktalarından Acemler 
trafiğini rahatlatmak 
amacıyla Soğukkuyu 
Köprüsü genişletiliyor. 
Çalışmalar Mayıs ayında 
tamamlanınca Yunuseli 
ve Hürriyet bölgesine 
geçiş kolaylaşacak.

Mimarsinan’ın çehresi değişiyor
Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, yüzde 100 
uzlaşma ile gerçekleştirilecek 
ve 131 konuttan oluşacak 
Mimar Sinan Kentsel 
Dönüşüm Projesi sondaj 
çalışmalarını inceledi.

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ 
tarafından Türkiye Yayıncılar 
Birliği işbirliğiyle düzenlenen 
“Bursa 20. Kitap Fuarı”  
11 Şubat’ta başlayacak.

“Bursa 20. Kitap Fuarı”  
11 Şubat’ta başlıyor

“İşe gidiyorum” 
diye çıktı 202 
gündür haber 
alamıyorlar
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Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurumu (BDDK) veri-
lerine göre, Türk bankacılık sek-
törünün toplam aktif büyüklüğü 
Aralık 2022 itibarıyla 2021 so-
nuna kıyasla yüzde 55,7 artarak 
14 trilyon 344,4 milyar liraya 
yükseldi. 

BDDK tarafından, Aralık 
2022 dönemine ilişkin “Türk 
Bankacılık Sektörünün Konso-
lide Olmayan Ana Göstergeleri” 
raporu yayımlandı. Rapora göre, 
aralıkta bankacılık sektörünün 
aktif büyüklüğü 14 trilyon 344 
milyar 402 milyon lira düze-
yinde gerçekleşti. Sektörün aktif 
toplamı 2021 sonuna göre 5 
trilyon 128 milyar 939 milyon 
lira artış kaydederken, bunun 
oransal karşılığı yüzde 55,7 
oldu. Aralıkta 2021 sonuna kı-
yasla, sektörün en büyük aktif 
kalemi olan krediler yüzde 54,7 
artarak 7 trilyon 580 milyar 
668 milyon liraya, menkul de-
ğerler toplamı yüzde 60,5 yük-
selerek 2 trilyon 370 milyar 22 
milyon liraya çıktı. Bu dönemde, 
kredilerin takibe dönüşüm oranı 
da yüzde 2,10 seviyesinde ger-
çekleşti. Bankaların kaynakları 
içinde en büyük fon kaynağı 
durumunda olan mevduat, ara-
lıkta 2021 sonuna göre yüzde 
67,1 artarak 8 trilyon 861 milyar 
858 milyon liraya yükseldi. Aynı 
dönemde öz kaynak toplamı 
yüzde 97,1 artışla 1 trilyon 407 
milyar 74 milyon liraya ulaştı. 
Sektörün aralık sonu itibarıyla 
dönem net karı 433 milyar 457 
milyon lira, sermaye yeterliliği 
standart oranı yüzde 19,46 se-
viyesinde gerçekleşti. 

(AA)

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 
artan hammadde ve enerji maliyet-
leri, yüksek enflasyon ve Rusya-Uk-
rayna savaşının yol açtığı makroeko-
nomik sıkıntıların gölgesinde geçen 
2022 yılını Bursa Ticaret Borsası ola-
rak memnuniyet verici sonuçlar ile 
tamamladıklarını söyledi. Gıda gü-
venliği, küresel iklim krizleri ve jeo-
politik risklere rağmen hız kesmeden 
üretime devam eden tarım sektörü-
nün başarısının Borsa işlem hacmi 
rakamlarına yansıdığını belirten Baş-
kan Matlı, 2022 yılında bir önceki 
yılın 12 aylık dönemine göre yüzde 
110’luk artışla işlem hacminin 17 
milyar 283 milyon lira olduğunu 
açıkladı. Başkan Matlı, bu rakamın 
Bursa Ticaret Borsası’nın bir asra 
yaklaşan köklü tarihinde bugüne ka-
darki en yüksek işlem hacmi rakamı 
olduğunu kaydederek, bir rekor kır-
dıklarını vurguladı. 

EN ÇOK İŞLEM GÖREN  
ÜRÜN ZEYTİN OLDU 
2022 yılında en çok işlem gören 

ürünlerin başında 4 milyar 7 milyon 
lira ile zeytinin geldiğini söyleyen 
Başkan Özer Matlı, “Borsa kotasyo-
nuna tabi ürünler arasında ilk sırada 
Bursa’mızın coğrafi işaretli ürünü 
zeytin yer alırken, 2 milyar 663 mil-
yon liralık işlem hacmi ile yaş seb-
ze-meyve ikinci, 1 milyar 104 milyon 
lira ile mısır üçüncü sırada yer aldı” 
diye konuştu. 

TÜRİB’TE İŞLEM HACMİ  
1 MİLYAR LİRAYI AŞTI 
Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı 

ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer 
Matlı, tescil işlem hacminde elde et-
tikleri başarıyı Türkiye Ürün İhtisas 
Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün 
Senetleri (ELÜS) Piyasası’nda da gös-
terdiklerini açıkladı. “2019 yılından 
itibaren faaliyete geçen TÜRİB’te 
Bursa Ticaret Borsası olarak emin 
adımlarla büyümeye devam ediyoruz” 
diyen Başkan Özer Matlı, “Yetkili 
acentesi ve A Grubu büyük hisse-
darları arasında yer aldığımız TÜRİB 
ELÜS Piyasası’nda, Borsamıza kayıtlı 
yatırımcıların 2022 yılında gerçek-
leştirdiği 920 işlemde 198 milyon 
447 bin kilogram ürünün 
alım ve satımı yapı-
lırken, toplam 

1 milyar 76 milyon liralık işlem hacmi 
ile üreticilerimizin bin bir emek ve 
alın teriyle ürettikleri ürünlerin ger-
çek değerini bulmasına katkı sağla-
dık” dedi. Yatırımcıların 2022 yılında 
en çok işlem gerçekleştirdiği ürün-
lerin sırasıyla arpa, mısır, buğday, 
yulaf ve nohut olduğunu dile getiren 
Özer Matlı ayrıca, TÜRİB sisteminin 
tanıtılması ve yaygınlaştırılması ama-
cıyla yıl boyunca gerçekleştirilen ça-
lışmaların sonucunda 2021 yılında 
71 olan üye sayısını da yüzde 104 
oranında artırdıklarını söyledi. 

“YENİ BAŞARI HİKAYELERİ  
YAZMAYI SÜRDÜRECEĞİZ” 

Göreve gel-
dikleri ilk gün-

den itibaren 
üye odaklı 
ve yenilikçi 

hizmet 
a n -

layışıyla hareket ettiklerini söyleyen 
Başkan Özer Matlı, üyelerin ihtiyaç 
duyduğu her alanda hayata geçirdik-
leri çalışmalar ile Bursa Ticaret Bor-
sası’nın, Türkiye’nin sayılı borsaları 
arasında yer almasını sağladıklarını 
kaydetti. İşlem hacmi rakamlarının 
bunun bir kanıtı olduğunun altını 
çizen Başkan Matlı, “Bu başarı sadece 
Bursa Ticaret Borsası’nın değil, aynı 
zamanda tüm üyelerimizin de başa-
rısıdır. Bu çerçevede, üyelerimizin 
ticari hayatlarına katkı koyacak, ulu-
sal ve uluslararası pazarlarda rekabet 
güçlerini artıracak projeler üretmeye 
gayret ediyoruz. İnanıyorum ki 2023 
yılında da yine birlik ve beraberlik 
içinde, omuz omuza kurumumuz ve 
şehrimiz için çalışıp üretmeye devam 
edecek; hep birlikte yeni başarı hi-
kayeleri yazmayı sürdüreceğiz” ifa-
delerini kullandı. 

(İHA)

Dönmez, Albayrak Medya tara-
fından düzenlenen Enerjide Türkiye 
Yüzyılı Zirvesi’ndeki konuşmasında, 
Karadeniz gazı, nükleer enerji, doğal 
gaz depolama, gaz merkezi, yenile-
bilir enerji, nadir toprak elementleri 
gibi konuların gelecekte önemli rol 
oynayacağını ifade etti. Karade-
niz’deki doğal gaz keşfine ilişkin 
değerlendirmede bulunan Dönmez, 
“Karadeniz gazı şu anki rezerviyle 
yaklaşık 30 yıllık ihtiyacımızı kar-
şılayacak büyüklükte. Yeni keşiflerle 
bu süre daha da uzayacak. Doğal 
gaz iletim, dağıtım, depolama işleri 
en az 50 yıla hatta daha fazlasına 
tekabül ediyor. Yenilenebilir enerji 
hakeza, her bir tesisin en az 30-35 
yıllık kullanım ömrü var. Biz bu an-
layıştan yola çıkarak Türkiye Yüz-
yılı’nın enerjisini gelecek yüzyıla 
taşıyacak vizyonun adına Yüzyılın 
Enerjisi dedik.” diye konuştu. 

“KARADENİZ’DE FAZ-1’DE  
BÜTÜN KUYULARIN  
SONDAJI TAMAMLANDI” 
Dönmez, Karadeniz’de deniz 

tabanına toplam 42 üni-
tenin 33’ünü deniz ta-
banına indirdiklerini 
belirterek, şunları kay-
detti: “Denizden ge-
lecek gazı karada iş-
leyecek Doğal Gaz İş-
leme Tesisimizin in-
şasının yüzde 
90’ını tamamla-
dık. Tesisin dev-

reye alınması için gerekli fonksiyon 
testlerine de aşama aşama başladık. 
Yine ocak ayında deniz tabanındaki 
montaj çalışmaları tamamlanarak, 
orada da ilk test çalışmalarına baş-
ladık. Fatih Sondaj Gemimiz Tür-
kali-11 kuyusundaki sondajını ta-
mamladı. Böylece Faz-1 için gereken 
bütün kuyuların sondajını tamam-
lamış olduk. Yavuz, Türkali-5 ku-
yusunda üst tamamlama, Kanuni 
de Türkali-10 kuyusunda yakın za-
manda alt tamamlama operasyon-
larını bitirecek. Çaycuma-1 kuyu-
sundaki keşfin ardından o bölgede 
de yeni sondaj çalışmalarımız olacak. 
Tespit kuyuları açacağız. Bölgeye 
komşu benzer yapıdaki diğer jeolojik 
sahalarda yapacağız bu sondajları. 
Oralardan da milletimize yeni müj-
deler vermeyi umut ediyoruz. Bu 
müjdelerin devamı geldikçe ve dün-
yadaki fiyat oynaklığı azalmaya baş-
ladıkça bunları indirim olarak va-
tandaşlarımıza da yansıtacağız.” Sa-
nayinin kullandığı doğal gaza yüzde 
13 ila 16 indirim yapıldığını anım-

satan Dönmez, “Ser-
best piyasadan elek-
trik alan büyük sa-
nayi kuruluşlarımı-
zın maliyetlerinde 

yüzde 15’e kadar bir 
düşüş olacak. Fiyat-

larda düşüş seyrederse 
mart ayı içeri-

sinde de 
bir indi-
rim ola-
b i l i r . ” 
dedi. 

“ÜÇÜNCÜ FSRU BİR HAFTA  
İÇİNDE TÜRKİYE’DE” 
Dönmez, üçüncü FSRU gemisinin 

bir hafta içerisinde Türkiye’de ol-
masını beklediklerini, geminin ilk 
yükünü alarak seyre başladığını söy-
ledi. Geminin Saros FSRU termi-
nalinde kullanılmak üzere orada 
demirleneceğini aktaran Dönmez, 
özellikle yaz aylarında sisteme gaz 
basma ihtiyacı olmadığı dönemlerde 
bu gemilerle LNG taşıma işini de 
yapabilme esnekliğini kazandıklarını 
dile getirdi. Dönmez, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katı-
lımıyla Türkiye’nin yeni FSRU ge-
misini hizmete alacaklarını vurgu-
layarak, “Saros FSRU ile tüketimin 
yoğun olduğu Trakya bölgesine yeni 
bir giriş noktası daha kazandırmış 
olacağız. Daha da önemlisi, gaz ti-
caret merkezi hedefimiz doğrultu-
sunda başta Balkanlar olmak üzere 
bölgesel gaz ticaretinde daha etkin 
bir oyuncu olacağız.” ifadelerini kul-
landı. 

“TÜRKİYE, GAZ TİCARET  
MERKEZİ OLMAK İÇİN  
BÜTÜN ADIMLARI ATIYOR” 
Gaz ticareti merkezi için uzun 

süredir yoğun bir enerji diplomasisi 
yürüttüklerini de kaydeden Dön-
mez, son 1 yılda Avrupa’dan Orta 
Asya ve Körfez’e kadar 15 ülkeyi 
ziyaret ettiklerini söyledi. Dönmez, 
bu kapsamda ilk adımın Bulgaristan 
ile atıldığına değinerek, “Bulgaristan 
ile 2035’e kadar sürecek yıllık yak-
laşık 1,5 milyar metreküplük gaz 
tedarik anlaşması imzaladık. Bu 
kapasite Bulgaristan’ın yıllık gaz 
tüketiminin yaklaşık yüzde 30’una 
denk geliyor. 13 yıllık sürede Bul-
garistan’a toplam 20 milyar metre-
küplük bir gaz akışı olacak. Bulga-
ristan’ın yanı sıra Kuzey Makedonya, 
Romanya ve Moldova ile de benzer 

süreçleri yürütüyoruz.” değerlen-
dirmesinde bulundu. Yeni yatırım-
larla bölge ülkelerine çok kısa bir 
sürede 3 kata kadar doğal gaz te-
darikinde artış potansiyeli bulun-
duğunu kaydeden Dönmez, şöyle 
devam etti: “Buradan ilk kez ilan 
edeceğim yeni bir gelişmeyi sizlerle 
paylaşmak istiyorum. Şu an BOTAŞ 
Genel Müdürümüz ve heyeti Um-
man’da. Umman ile yeni bir gaz 
alım anlaşması imzalıyoruz. Um-
man’dan yıllık 1,4 milyar metre-
küplük gaz tedarik edeceğiz ve an-
laşmamız 10 yıl geçerli olacak. Daha 
sonra yine uygun şartlar oluşursa 
anlaşmayı uzatma imkanımız da 
söz konusu. Başta Avrupa olmak 
üzere dünyanın gaz tedariki sıkıntısı 
çektiği bir dönemde, Türkiye, gaz 
ticaret merkezi olmak için bütün 
adımları atıyor.” Dönmez, bundan 
sonraki hedeflerinin üretici ve tü-
ketici ülkeleri bir araya getirmek 
ve bölgede referans gaz fiyatının 
belirlendiği gaz ticaret merkezi ha-
line gelmek olduğunu vurguladı. Bu 
kapsamda, İstanbul’da 14-15 Şu-
bat’ta İstanbul Gas Summit düzen-
leyeceklerini duyuran Dönmez, zir-
vede Orta Doğu, Akdeniz, Hazar 
ve Orta Asya’nın kaynak ülkeleriyle, 
Avrupa’nın tüketici ülkelerinin bir 
araya getirileceğini bildirdi. Dönmez, 
zirvenin mottosunu “Securing the 
Future Together (Geleceği Birlikte 
Güven Altına Almak)” olarak belir-
lediklerine dikkati çekerek, şu ifa-
deleri kullandı: “Zirvede enerji ba-
kanlarının yanı sıra kamu kurum 
ve kuruluşlarının, özel sektörün ve 
uluslararası enerji örgütlerinin üst 
düzey temsilcilerini ağırlayacağız. 
Zirvede, küresel gelişmelerin enerji 
sektörüne etkilerini, arz-talepteki 
değişimleri, fiyatlandırmaları ve kü-
resel arz güvenliği konularını ele 
alacağız.” (AA)

BTB’nin 2022 yılı tescil işlem 
hacmi rekor kırdıBursa Ticaret Borsası, 

17 milyar lirayı aşan 
tescil işlem hacmi ile 
2022 yılında yeni bir 
rekor kırdı. Bursa TB 
Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TOBB 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Özer Matlı, “2022 
yılında karşı karşıya 
kaldığımız tüm 
zorluklara rağmen 
üyelerimizin üstün 
gayret ve çalışmaları ile 
birlikte üretmeyi, şehir 
ve ülke ekonomisine 
değer katmayı 
sürdürüyoruz” dedi.

Türkiye, Umman’dan gaz alacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, 
Türkiye’nin 10 yıl süreyle 
Umman’dan yıllık 1,4 milyar 
metreküp gaz tedarik 
edeceğini bildirdi.

Katılım Finans 
Kefalet Şirketi 
kuruluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 
katılım esaslarına uygun çalışan 
işletmelerin, finansmana erişim 
sürecinde teminat ihtiyaçlarını, Ba-
kanlık olarak yüzde 4 hisse ile 
iştirak edecekleri Katılım Finans 
Kefalet Şirketinden karşılayabile-
ceğini bildirdi. 

Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, Katılım Finans Ke-
falet Şirketine yönelik Twitter he-
sabından paylaşımlarda bulundu. 
Kurulacak olan Katılım Finans Ke-
falet Şirketine, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak 
yüzde 4 hisse ile iştirak edeceklerini 
ifade eden Nebati, şunları kaydetti: 
“Katılım Finans Kefalet Şirketi, ka-
tılım finans kuruluşlarımızın si-
nerjisini artıracak, sektörün kendi 
bünyesinde kefalet ihtiyaçlarını 
karşılayarak katılım ekosisteminin 
güçlendirilmesine katkı sağlaya-
caktır. Katılım esaslarına uygun 
çalışan işletmelerimiz, finansmana 
erişim sürecinde teminat ihtiyaç-
larını Katılım Finans Kefalet Şir-
ketinden karşılayabilecektir. Katılım 
finans sektörümüzün tüm kurum-
sal yapıları ve enstrümanlarıyla ül-
kemizin bu alandaki ihtiyaçlarını 
tamamen karşılayabilecek düzeye 
ulaşmasını ve İslam dünyasında 
da ‘iyi uygulama modeli’ olarak 
gösterilebilecek bir ekosisteme ve 
derinliğe sahip olabilmesini arzu 
ediyoruz. Bu vizyonla Katılım Fi-
nans Kefalet Şirketi’nin, ülkemize 
ve milletimize hayırlara vesile ol-
masını diliyorum.” (AA)

Bankacılık  
sektörünün aktifleri 
14 trilyon lirayı aştı
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, “Ülkemizin dip-
lomasideki gücünü hep birlikte yaşıyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
Türkiye’nin bu anlamdaki gücünü artıran 
siyaset anlayışımız var.” dedi. 

Bakan Kasapoğlu, 7. Tematik Kış 
Kampları kapsamında düzenlenen Dip-
lomat Akademi Kampı’nın açılış prog-
ramına katıldı. Kurtuluş Savaşı Müze-
si’ndeki (I. TBMM Binası) programda 
konuşan Kasapoğlu, “İlk meclisimiz-
deyiz. Özellikle çok güçlü bir ilhama, 
manaya sahip mekandayız. Bu kürsü, 
bu oturduğunuz mekanlar, sıralar, her 
biri yaşayan tarih. Bu anlamda inanı-
yorum ki kampınızın başlangıcı ve siz-
lerin bu anlamdaki heyecanı açısından 
ayrı bir değer.” diye konuştu. “Bu salon 
çok farklı kültürleri, anlamları bünye-
sinde barındırdı.” diyen Kasapoğlu, 
şöyle devam etti: “Kurucu mecliste 
farklı gruplardan, farklı etnik köken-
lerden temsilciler vardı. Her birinin 
ortak ideali ay yıldızımızın altında ba-
ğımsız bir şekilde yaşamaktı. Bu meclisin 
göreve başladığı süreçteki zorlukları, 
yaşananları, o işgal sürecini hepimiz 
okuduk, öğrendik. Bu mekandaki tem-
silcilerin, işgalcilere karşı yiğit haykırışını 
hep birlikte takip ettik. Bu binada inşa 
edilen güçlü devleti hep birlikte yaşı-
yoruz. Bu çatı altında vatan için bu ül-
kenin, milletin bekası için çok büyük 
fedakarlıklar gerçekleştirildi. Sadece bu 
millet için değil, bu meclis dünyadaki 
tüm mazlumlar için bir ilham kaynağı. 
Bu kampımızın açılışını buradan baş-
latalım istedik. Geleceğin diplomatlarını, 
hukukçularını, kamu yöneticilerini bu 
meclisin içeriğini özümseyecek bir 
ruhla, manayla donatalım istedik. Bu 
ruh, bu mana, bugünlerimiz ve yarın-
larımız için bizler için en büyük güçtür. 
Bu anlamlı mekanda sizlerle beraber 
olmaktan büyük bir mutluluk duydu-
ğumu özellikle ifade etmek isterim.” 
Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
yurtlarının, dünyanın en güçlü yurt 
altyapına sahip olduğuna işaret ederek, 
“Bu güç sadece sayı, teknik altyapı, do-
nanım olarak değil, aynı zamanda bu 
birlikteliklerle, eğitimiyle, spor çalış-
malarıyla birer yaşam alanı olarak güçlü 
bir altyapı. Yurtlarımızda pek çok spor 
etkinlikleri var. Farklı alanlarda uz-
manları sizlerle bir araya getiriyoruz. 
Müzik, sanat odaklı farklı çalışmaları-
mız... Bugün de gelenekselleştirdiğimiz 
tematik kamplarımızın açılışını ger-
çekleştiriyoruz. 7. kamp yılındayız. Bu-
gün 15 farklı ilimizde, 15 ayrı temada 
bir heyecan söz konusu. Bugün başlayan 
kamplar, 3 Şubat’ta sona erecek. Her 
biriniz farklı illerden bu salonu dol-
durdunuz. Kamplarınıza birbirinden 
değerli isimler katılacak, fikir terakki-
sinde bulunacaksınız. Bu sömestr sü-
recini hem bilgilenerek hem de eğle-
nerek dolu dolu değerlendireceksiniz.” 
ifadelerini kullandı. (AA)

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, ilgili 
kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden 
sonra aylık bağlanması talebinde bulunan-
lardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak 
olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki 
diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya 
emekli aylığından yararlanacak. Bu fıkra 
esas alınarak geriye dönük herhangi bir 
ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak 
talep edilemeyecek. İlk defa yaşlılık veya 
emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya 
emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış 
bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini 
takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan 
özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek 
primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, 
çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, 
sosyal güvenlik destek primi işveren hisse-
sinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar 
Hazinece karşılanacak. Sosyal güvenlik 
destek primi işveren hissesi indiriminden 
yararlanılan sigortalının işten ayrılması ha-
linde bu indirimden tekrar yararlanılama-
yacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında kad-
roya alınan işçiler ile il özel idareleri ve be-
lediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların 
üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, 
birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından 
fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı 
kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne 
geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük 
aylığı almaya hak kazanmaları halinde, ça-
lıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları 
veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshe-
dilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yü-
rürlükten kaldırılacak. 

GEREKÇEDEN 
Genel gerekçede, 8 Eylül 1999’dan önce 

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsa-
mında çalışmaya başlayanların, 9 Eylül 
1999’dan sonra malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortası kapsamında çalışmaya başlama-
larına rağmen sigortalılık başlangıç tarihini 
geriye götürmeye imkan tanıyan ilgili mev-
zuat hükümlerine göre yaptıkları borçlan-
malar ile sigortalılık başlangıç tarihi 8 Eylül 
1999 öncesi olacak şekilde geriye götürü-
lenlerin mevcut mevzuattaki emekliliğe 
hak kazanma koşullarından yaş şartının 
kaldırılmasının amaçlandığı belirtildi. Ça-
lışma hayatının desteklenmesi için yaşlılık 
veya emekli aylığı alan kişilerin çalışma 
hayatına devam etmek istemeleri duru-
munda, bu kişilerin kayıtlı istihdamlarının 
teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla si-
gorta prim teşviki verilmesinin, işçilerin 
emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya 
hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin 
zorunlu olarak feshini gerektiren hükümlerin 
yürürlükten kaldırılmasının, iş sözleşmesinin 
sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kara-
rının sözleşmenin taraflarına bırakılmasının 
hedeflendiği vurgulandı. 

AKBAŞOĞLU TEKLİFİN  
DETAYLARINI PAYLAŞTI 
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet 

Emin Akbaşoğlu, Meclis’te düzenlediği 
basın toplantısında, Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin detay-
larını paylaştı. EYT platformlarının, hem 
AK Parti hem de MHP’yi ziyaretlerinde yaş 
şartının ortadan kaldırılmasını talep ettiğini 
anımsatan Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın, bu konunun çözül-
mesi talimatı çerçevesinde çalışmaların or-
taya konulduğunu anlattı. Akbaşoğlu, EYT’ye 
ilişkin kanun teklifine, cuma günü yapılan 

değerlendirmeler neticesinde son şeklinin 
verildiğini açıkladı. Teklifin, Cumhur İtti-
fakı’nın milletvekilleri tarafından imzala-
narak TBMM Başkanlığına sunulduğunu 
aktaran Akbaşoğlu, teklifin 2023 yılı içeri-
sinde 2 milyon 250 bin çalışanı doğrudan 
etkilediğini; yaklaşık 5 milyon çalışana do-
kunduğunu, onların durumlarına dönük 
bir düzenlemeyi içerdiğini söyledi. Akba-
şoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye 
Bakanı Nureddin Nebati, EYT platformla-
rına, teklife katkı veren ve destek verecek 
herkese teşekkür etti. Tarihi bir günün ya-
şandığını dile getiren Akbaşoğlu, “Bir hayali 
gerçekleştiriyoruz. Yapılamaz denilen şeyleri 
bir bir hayata geçiriyoruz. Bu, sağlam bir 
iradenin istikrar ve güvenin büyük ve güçlü 
Türkiye vizyonunun, güçlü Türkiye’nin bir 
neticesidir.” değerlendirmesinde bulundu. 

“SADE, UYGULANABİLİRLİĞİ  
BASİT, HAKLARI  
GENİŞLETİCİ DÜZENLEME” 
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, 

teklifin içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi: 
“Teklifle 3 şeyi düzenliyoruz: 4 maddeden 
müteşekkil bir teklif; ikisi esasa ilişkin, biri 
yürürlüğe, birisi de yürütmeye ilişkin. Sun-
duğumuz teklif, EYT’ye has, yalın, sade, 
uygulanabilirliği basit ve en genel, en kap-
samlı şekilde, hakları genişletici şekilde bir 
düzenlemeyi ihtiva ediyor. Birinci düzen-
lememiz; yaşa takılma engelinin kaldırılması. 
Yürürlükteki mevzuata göre, prim gün sa-
yısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini 
dolduran herkes kendi mevzuatı çerçeve-
sinde yaşa takılmadan istisnasız emekli 
olabilme hakkına sahip. İster Bağkur’lu 
ister SSK’lı ister Emekli Sandığı hangi nok-
tada olursa olsun, bu konuda emeklilikte 
yaşa takılma meselesi, bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren artık tarihe kavuş-
muş olacak. Kimler için; 8 Eylül 1999, bu 
tarih dahil olmak üzere, yani 9 Eylül 
1999’dan önceye sigortalılık süresini mevcut 
mevzuata göre götürebilen her bir çalışa-
nımız, artık yaş şartına bağlı olmaksızın 
emekli olabilecek. İkinci olarak, çalışma 
hayatının desteklenmesi ve kayıt içerisinde 
bunun devam etmesi, üretimin, ihracatın, 
ekonominin büyümesi ve bu konuda bir 
sekteye uğranılmaması; işçimizin de işve-
renlerimizin de iş yerimizin de lehine so-
nuçlar doğurabilmesi amacıyla, bu konuda 
sosyal güvenlik destek primini getirmek 
suretiyle, iş yerlerine, emekliliği hak edip, 
emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 
gün içerisinde tekrar işe başlamak duru-
munda olan bütün çalışanlarla ilgili yaklaşık 
500 TL bir desteklemeyi Hazinemiz, dev-
letimiz üstleniyor. Bu konuda yüzde 5 ora-
nında bir destek primi söz konusu oluyor.”  

“EN GEÇ HAFTAYA SALI VEYA  
ÇARŞAMBA YASALAŞMASINI  
ÖNGÖRÜYORUZ” 
Akbaşoğlu, açıklamalarının ardından 

gazetecilerin kanun teklifine ilişkin sorularını 
yanıtladı. Düzenlemenin, Resmi Gazete’de 
yayımlandığı gün yürürlüğe gireceğine işaret 
eden Akbaşoğlu, süreç içerisinde 5 milyon 
kişinin düzenlemeden yararlanmasının ön-
görüldüğünü bildirdi. Akbaşoğlu, “Tahmin-
lere göre 2 milyon 250 bine yakın insanımız 
2023 yılı içerisinde emekliliği hak edecek. 
Emekliliği hak eden kişilerin çalışmaya de-
vam etme veya emekli olma noktasında 
kendi iradelerinde olduğu için bunun nasıl 
tezahür edeceğine hep beraber şahit ola-
cağız.” dedi. Teklifi, bu hafta içerisinde Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeyi plan-
ladıklarını aktaran Akbaşoğlu, “İnşallah en 
geç haftaya salı veya çarşamba günü EYT’nin 
Genel Kuruldan da yasalaşmasını öngörü-
yoruz.” ifadesini kullandı. (AA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelik 
sürecinin başından bu yana Türkiye’nin 
Finlandiya ile daha az sorunu olduğunu 
dile getirdiğine işaret ederek, “Sonuçta 
şimdi, sorunlu olan ülke ile daha az 
sorunlu olan ülke arasında ayrım yap-
mak bana göre adaletli bir tutum olacak.” 
dedi. Bakan Çavuşoğlu ve Portekiz Dış-
işleri Bakanı Joao Gomes Cravinho 
yaptıkları görüşme sonrası ortak basın 
toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, “(NATO’ya 
üyelik) Biz icabında Finlandiya’yla ilgili 
farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya’yla 
ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman 
İsveç şok olacak. Ama Finlandiya’nın 
da aynı yanlışı yapmaması lazım.” açık-
lamasına dair soruyu yanıtlayan Çavu-
şoğlu, “Cumhurbaşkanı’mızın açıkla-
ması, sürecin başından beri gerek Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın gerekse benim 
dışişleri bakanı olarak yaptığımız açık-
lamaların bir teyididir.” ifadesini kul-
landı. Finlandiya ve İsveç’in NATO 
üyelik sürecinin başından beri Türki-
ye’nin Finlandiya ile daha az sorunu 
olduğunu vurguladığına işaret eden 
Çavuşoğlu, ancak gerek bu iki ülkenin 

gerekse NATO ve bazı NATO mütte-
fiklerinin iki ülkenin üyelik sürecinin 
birlikte ilerlemesini istediğini söyledi. 

“NATO’NUN GENİŞLEMESİNE  
KARŞI DEĞİLİZ” 
Çavuşoğlu, Madrid’de imzalanan üçlü 

ahitnameyi anımsatarak, şöyle devam 
etti: “O günden bu yana Finlandiya ta-
rafından olumlu açıklamalar geldi ve 
Türkiye’ye yönelik yaptırımlar ile ilgili, 
savunma sanayi ürünlerinin ihracatındaki 
kısıtlamalar diyelim, daha doğrusu ih-
racat izinleri ile ilgili olumlu gelişmeler 
de olduğunu söyleyebiliriz. Ama İsveç’teki 
gibi provokasyonlar da gerçekleşmedi. 
Orada da Finlandiya’nın üyeliğini en-
gellemek isteyen radikal gruplar var. Sa-
dece PKK iltisaklıları kastetmiyorum, 
onların kendi içinde de farklı ideolojilere 
sahip siyasiler de var, Fin siyasiler. Onlar 
da olmasını istemiyor. Ama sonuçta biz 
Türkiye olarak NATO’nun genişlemesine 
karşı değiliz. Başından beri bugüne kadar 
üye olmak isteyen ülkelerin de üye olması 
gerektiğini de her toplantı vesilesiyle 

söyleyen bir ülkeyiz. Diğer NATO müt-
tefikleri karşı çıkarken bile bunu her 
toplantıda hatırlatıyoruz, NATO’nun 
genişlemesi.” 

“TÜRKİYE’NİN ENDİŞELERİNİN DE  
SADECE ANLAŞILMASI YETMEZ  
KARŞILANMASI GEREKİYOR” 
İkinci olarak da Türkiye’nin Finlan-

diya ve İsveç ile kategorik olarak prob-
lemleri olmadığını dile getiren Çavu-
şoğlu, “Üç, onların güvenlik endişesini 
anlıyoruz, meşrudur. Ama bugün 
NATO’nun belgelerinde iki tehdit var; 
birisi Rusya, bundan dolayı bir endişe 
duyuyorlar anlıyoruz ama diğeri de te-
rörizm. Dolayısıyla Türkiye’nin endi-
şelerinin de sadece anlaşılması yetmez 
karşılanması gerekiyor. İşte bu nedenle 
üçlü ahitnameyi imzaladık.” dedi. Ça-
vuşoğlu, üçlü ahitnamedeki bu unsurlar 
konusunda İsveç’te anayasa değişikliği, 
kanun değişikliği gibi bazı adımlar atıl-
dığına işaret ederek, “Ama somut olarak 
maalesef İsveç’in NATO üyeliğini en-
gellemek isteyen grupların provokas-

yonları sayesinde geri adımlar var. Şimdi 
ahitnameye baktığınız zaman İsveç, 
PKK ve FETÖ gibi örgütlerin finans, 
para toplama yani aynı şekilde insan 
devşirme, aynı şekilde terör propagan-
dası gibi adımlarını önleyecekti, şimdi 
önleyebiliyor mu? Bunlar üyeliklerini 
engellemek için her gün provokasyon 
yapıyor. PKK paçavralarıyla yapıyorlar. 
Bölücü başının posterleriyle yapıyorlar.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“AMACIMIZ, NATO  
İÇİNDE BİR BÖLÜNME YA DA  
BURADA BİR BOŞLUK  
OLUŞTURMAK DA DEĞİLDİR” 
Ahitnamede bu tarz eylemlerin hep-

sinin engelleneceğinin taahhüt altına 
alındığını anımsatan Çavuşoğlu, şunları 
kaydetti: “Sonuçta şimdi, sorunlu olan 
ülke ile daha az sorunlu olan ülke ara-
sında ayrım yapmak bana göre adaletli 
bir tutum olacak. Biz Türkiye olarak 
eğer NATO ve bu ülkeler de böyle bir 
karar alırlarsa, bunu ayrı ayrı değer-
lendirebileceğimizi düşünüyoruz ve her 
zaman söylediğimiz gibi Sayın Cum-
hurbaşkanı’mız da ‘Finlandiya konu-
sunda İsveç’e göre daha farklı bir de-
ğerlendirmemiz olabilir’ diyor. Ama 
öncelikle NATO’nun ve bu ülkelerin 
karar vermesi lazım. Burada da bizim 
amacımız bu iki ülke arasında, yani bir 
ayrım yapmak falan değildir. NATO 
içinde de bir bölünme ya da burada bir 
boşluk oluşturmak da değildir. Bu ta-
mamen endişelerimizin karşılanmasıyla 
ilgili objektif değerlendirme ve bunun 
sonucunda sergilenen bir tutumdur. 
Bu konuda da adil olmamız gerekiyor, 
o nedenle de Sayın Cumhurbaşkanı’mız 
gençlik toplantısında buna vurgu yap-
mıştır.” (AA)

EYT, Meclis Başkanlığına sunuldu
Emeklilikte Yaşa 
Takılanlarla (EYT) ilgili 
düzenlemeleri içeren 
Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu ile 375 sayılı 
Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi TBMM 
Başkanlığına 
sunuldu.AK Parti ve 
MHP milletvekilleri ile 
BBP Genel Başkanı 
Mustafa Destici’nin 
imzasını taşıyan teklif,  
4 maddeden oluşuyor.

“NATO üyeliklerini ayrı ayrı değerlendirebiliriz”
Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, İsveç ve 
Finlandiya’nın NATO üyelik 
sürecine ilişkin, “Sorunlu olan 
ülke ile daha az sorunlu ülke 
arasında ayrım yapmak 
adaletli tutum olacak. Türkiye 
olarak ayrı ayrı 
değerlendirebileceğimizi 
düşünüyoruz” dedi.

Kasapoğlu,  
Diplomat Akademi 
Kampı’nı açtı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da 
camiye düzenlenen terör saldırısını 
en güçlü şekilde kınadı. 

Bakanlıktan yapılan açıklama-
da, Peşaver kentinde camiyi hedef 
alan terör eylemi sonucunda, çok 
sayıda sivilin hayatını kaybetti-
ğinin ve yaralandığının büyük 
üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. 
Açıklamada, “Söz konusu menfur 
terör eylemini en güçlü şekilde 
kınıyor, saldırıda hayatını kaybe-
denlere Allah’tan rahmet, dost ve 
kardeş Pakistan hükümetine ve 
halkına başsağlığı, yaralılara acil 
şifalar diliyoruz.” ifadelerine yer 
verildi. Pakistan’ın Peşaver ken-
tinde öğle namazı sırasında camiye 
düzenlenen intihar saldırısında 
ilk belirlemelere göre aralarında 
polislerin de bulunduğu 17 kişi 
hayatını kaybetmiş, 90’ın üzerinde 
kişi yaralanmıştı. (AA) 

Pakistan’da cami 
saldırısına 
Türkiye’den kınama
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Kurum, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank’ın da katılımıyla Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen, TÜ-
BİTAK Temiz Enerji İklim Değişikliği ve 
Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsü 
Tanıtımı ve İş Birliği Protokolü İmza 
Töreni’nde, su, toprak ve havanın derin 
bir değişime uğradığını söyledi. Şehirlerin, 
sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel gibi 
şiddeti her geçen gün artan afetlerle 
karşı karşıya kaldığını, her yıl dünyadaki 
her 20 böcek ve omurgalı türden birinin 
yok olduğunu dile getiren Kurum, “Bu 
ekosistemler azaldıkça, toprağımız daha 
da kuruyacak, tarım ürünlerimiz azalacak, 
havamız solunmaz bir hale gelecek. Son 
3 yılda, iklim krizinin olumsuz etkilerini 
neredeyse her 6 ayda yeni bir afetle ya-
şadık. Sinop, Kastamonu, Bartın, Giresun, 
Rize ve Trabzon’da seller, Antalya ve 
Muğla’da ise büyük yangınlar yaşadık, 
canlarımızı yitirdik. Konyamızda, kuraklık 
ve yer altı sularının çekilmesi nedeniyle 
oluşan obrukların sayısı 2500’ü aştı. 
Konyamız, göllerini ve suyunu tamamen 
kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu an-
lamda enstitümüzün Konyamızda ku-

ruluyor olması çok anlamlı, çok değerli, 
çok kıymetli bir adım olmuştur.” diye 
konuştu. Kurum, dünyada su savaşlarının 
konuşulduğu dönemde,Türkiye’nin su 
stresi yaşayan bir ülke olarak atık suların 
geri dönüşümü ve yeniden kullanımı 
konusunda çalışma yaptığını ifade etti. 
Bu kapsamda 2002’de 145 olan atık su 
arıtma tesisinin, bugün 1185 olduğunu, 
2018’de yüzde 1,2 olan arıtılmış atık 
suyun yeniden kullanım oranını 2022 
sonu itibarıyla yüzde 4,75’e çıkardıklarını 
anlatan Kurum, şunları kaydetti: “2030 
yılında bu oranı yüzde 15’e hep birlikte, 
daha çok çalışarak çıkaracağız. Ülkemizin 
yeşil mirasını korumak adına, korunan 
alan miktarımızı yüzde 9,6’dan 12,63’e 
çıkardık. Bu oranı, 2030 yılında, OECD 
ortalaması olan yüzde 17’ye ve daha da 
üzerine çıkaracağız. İşte millet bah-
çelerimiz. Bugün tüm Türki-
ye’de şehirlerimizin yeşil dö-
nüşümünü hızlandıracak 
tam 476 millet bahçesi ku-
ruyoruz. Sıfır emisyon üre-
ten, çevreyi kirletmeyen 
yerli ve milli otomobilimiz 
TOGG’un ihtiyaç duyduğu 
teknolojik altyapı, şarj istas-
yonları, otopark sistemleri 
ve simülasyon or-
tamlarını inşa 
ediyor, baş-
ta Sanayi 
ve Tekno-
loji Ba-
kanlı-
ğımız 
o l -

mak üzere, tüm ilgili kurumlarımızla 
şehirlerimizi TOGG’a hazırlıyoruz. Cum-
huriyetimizin 100. yılında İklim Kanu-
nu’nun TBMM’den çıkması, ülkemizin, 
yavrularımızın geleceği adına en büyük 
arzumuz. İnşallah bu kanun sayesinde, 
iklim konusunda her karar daha hızlı 
alınacak, her adım daha hızlı ve etkin 
şekilde atılacak.” 

KONYA’DA TÜRKİYE’NİN  
İLK SIFIR ATIK SANAYİ  
SİTESİ KURULUYOR 
Kurum, iklim krizinin, sadece bir 

çevre meselesi olmadığını vurgulayarak, 
“Bu mesele, üretimi, tarımı, gıdayı, sa-
nayiyi, ticareti çepeçevre saran, olumsuz 
etkileyen bir kalkınma meselesidir. Tüm 
OSB’lerimizi sıfır atığa uyumlu hale ge-
tirmek, endüstriyel simbiyozu hakim 

kılmak, sanayiden kaynaklı hiçbir kir-
liliğe müsaade etmeyecek yatırımları 

yapmak çok önemli, çok değerli. 
Bu manada Konyamızda Türki-
ye’nin ilk sıfır atık sanayi sitesini, 
yenilenebilir enerji uygulamaları, 
yeşil altyapı uygulamalarıyla bir-

likte kuruyoruz.” ifadelerini kul-
landı. Bu örnek çalışmayı Türki-

ye’nin 29 iline yaygınlaştıracaklarını 
ifade eden Kurum, şöyle devam etti: 

“Türkiye olarak, enerji dönü-
şümünde, yenilenebilir 

enerjide ve enerji ve-
rimliliğinde büyük bir 
başarı hikayesi yazı-
yoruz. Toplam ku-
rulu gücünde yeni-
lenebilir enerjinin 
payı yüzde 54,3 
olan ülkemiz, bu 
alanda dünyada 

12’nci, Avru-
pa’da 5’inci-
dir. 2050 yı-
lına kadar az-

altılması gere-
ken küresel 

emisyonların yüzde 70’ini mevcut tek-
nolojilerle sağlayabiliriz. Bu noktada Ba-
kanlık olarak yaptığımız tüm çalışmalarda 
teknoloji konusunu da detaylı bir şekilde 
ele almaktayız.” Geçen yıl Konya’da dü-
zenlenen Türkiye’nin ilk İklim Şurası’nda 
yer alan 7 komisyondan biri olan Bilim 
ve Teknoloji Komisyonunu TÜBİTAK’ın 
desteğiyle çalıştırdıklarını hatırlatan Ku-
rum, TÜBİTAK Temiz Enerji İklim De-
ğişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma 
Enstitüsünün ilk adımlarının bu şurada 
atıldığını söyledi. Kurum, Türkiye’de ye-
nilenebilir enerji teknolojileri, enerji de-
polama, karbon tutma ve depolama, 
şehir planlama teknolojileri, yeşil altyapı 
çözümleri başlıklarında çalışmalar yü-
rütüldüğünü ifade ederek, şöyle devam 
etti: “Bu enstitümüzde neler çalışılacak? 
İklim değişikliği, iklim değişikliğinin et-
kilerinin azaltılmasına yönelik atılması 
gereken adımlar burada istişare edilecek. 
Buradan çıkan sonuçla aslında tarımda, 
turizmde, sanayide, bina sektöründe, 
iklim değişikliğiyle mücadele ve koor-
dinasyon bağlamında atılması gereken 
adımlar atılacak. Buradan çıkacak neti-
ceyle belki 2-3 yıl içinde Konya’daki ta-
rımdaki üretim tekniklerimizi gözden 
geçireceğiz. Su kaynaklarımızın sınırsız 
olmadığı bilinciyle hareket edeceğiz. 
‘Daha az suyla, daha az enerjiyle daha 
fazla ürünü nasıl üretebilirizi burada 
tartışacağız. Çıkacak sonucu da sahada 
uygulayacağız. İnşallah ülkemizin geleceği 
adına çok önemli planlar, projeler bu 
enstitüden çıkacaktır. İnanıyorum ki 
enstitümüz, ülkemizi yeşil sanayi, temiz 
enerji üretimine büyük katkılar sağla-
yacaktır. Buradan genç araştırmacıları-
mıza da bir müjde vermek istiyorum. 
İklim değişikliği alanında çalışan genç 
araştırmacılarımız için, enstitümüzle 
birlikte burs programını açacağız, genç-
lerimizi destekleyeceğiz. Daha yeşil bir 
Konya, daha temiz bir Türkiye, daha 
güzel bir dünya için hep birlikte çalışa-
cağız.” (AA)

Lozan Mübadilleri Vakfı’ndan 100 
mübadil kuruluşu adına yapılan açıkla-
mada, geçmişte olduğu gibi bundan sonra 
da mübadil çocukları ve torunlarının, Tür-
kiye’de yaşanan her problemin üstesinden 
gelmek üzere birlik ve beraberlik içinde 
çalışmaya devam edeceği belirtildi. Vatana 
ve millete olan sorumlulukların yerine 
getirilmesinden hiçbir zaman vazgeçil-
meyeceği aktarılan açıklamada, özel ta-
leplerle ilgili şunlar kaydedildi: “Avrupa 
Birliği’nden ve komşu Yunan hüküme-
tinden en büyük beklentimiz, ata toprak-
larına yaptığımız ziyaretlerde sürekli kar-
şımıza çıkan vize sorununa bir çare üret-
meleridir. Yüzyıl önce mübadele ile bırak-
tığımız evlerimizi, köylerimizi, mezarlık-
larımızı ve diğer hatıralarımızı kolayca 

görebilmek adına vize duvarlarının kaldı-
rılmasını, en azından esnetilmesini çok 
girişli ve uzun süreli vize verilmesini talep 
ediyoruz. İki ülkenin mübadillerinin ortak 
bir talebi de Lozan Antlaşması’nın müte-
kabiliyet ilkesi çerçevesinde terk edilen 
topraklarda kalan kültürel mimari varlık-
ların karşılıklı olarak restore edilmesidir. 
Bu anlamda ibadet yerleri, hamamlar, çeş-
meler, anıt evler, mezarlıklar gibi kültürel 
ve mimari varlıkların envanterlerinin çı-
kartılmasını, koruma altına alınmasını ve 
restore edilmesini istiyoruz.” Lozan An-
tlaşması gereği mübadeleye tabi tutulma-
yan Yunanistan’daki Türk-Müslüman azın-
lık ve Türkiye’deki Rum-Ortodoks azınlığın 
karşılıklı olarak eğitim, kültür, dil ve inanç 
özgürlüğü gibi insan haklarının hükü-
metlerce güvence altına alınması istenen 
açıklamada, “Her iki ülkenin okul müfre-
datından, tarih dersi kitaplarından bir-
birlerinin tarihini karalayıcı, hakaret içeren, 
düşmanlık doğuracak uydurma metinlerin 
ayıklanarak dostluğu teşvik edici bir şekle 
sokulmasını barışçıl bir ortam için gerekli 
görüyoruz.” ifadesi kullanıldı. (AA)

Küresel iklim değişikliğinin bal arıları 
üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmalar yapan 
Dr. Öğretim Üyesi Oskay, AA muhabirine, 
son dönemde dünya genelinde iklim deği-
şiklikleri yaşandığını, bunun da özellikle 
bitkilerle ilişkisi olan canlı türlerini olumsuz 
etkilediğini belirtti. İklim değişikliğinden 
etkilenen canlıların başında bal arılarının 
geldiğini anlatan Oskay, bu nedenle koloni 
kayıpları yaşandığını ifade etti. Oskay, bal 
arılarının hava sıcaklığı 14 derecenin 
altına düştüğünde sıcaklığı sta-
bil tutmak için termore-
gülasyon (Vücut sıcak-
lığını belirli sınırlar için-
de tutma) sistemleriyle 
kovanın içerisinde “kış 
salkımı” (Arıların kışın 
kovan içerisinde bir küme 
halinde çerçevelerin orta ye-
rinde toplanması) oluşturduğunu 
anlattı. Kış salkımının ortasında sıcaklığı 
35 derecede tutabilmek için soba görevi 
gören arıların bulunduğunu aktaran Oskay, 
bu arıların kanat kaslarını titreştirerek ısı 
ürettiklerini belirtti. 

“ERGİN ARILARIN YAŞAMASI VE  
YAVRU ARILARIN GELİŞİMİ İÇİN  
SICAKLIK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR” 
Salkımın merkezinde ısınan arıların dı-

şarıya doğru, dış kısımda üşüyen arıların 
ise merkeze doğru hareket ettiğini ifade 
eden Oskay, şöyle devam etti: “Salkımın 
dışına doğru sıcaklık 20 dereceye kadar 
düşebiliyor. Ama daha aşağı düşmüyor. 
Çünkü 14 derecenin altında bal arılarının 
uçuş kasları paralize oluyor. Bunu engellemek 
için dışarıda hava sıcaklığı kaç derece olursa 
olsun, salkımın ortasındaki sıcaklığın 35 
derece olması gerekiyor. Ergin arıların ya-

şaması ve yavru arıların gelişimi için sıcaklık 
hayati önem taşıyor. Kışın ortasında hava 
sıcaklıklarının aniden yükselmesiyle bal 
arıları kış salkımını bozarak yiyecek arama 
ve yavru yapma faaliyetine başlıyor. Vak-
tinden önce uçuş yapmaları yaşam sürele-
rinin kısalmasına neden oluyor. Yavrulama 
faaliyetine geçmeleri de arkasından gelen 
soğuk havada yavrulu alanları ısıtamamaları 
nedeniyle hastalıklara ve koloni kayıplarına 
yol açıyor. Yaşadığımız bahar havasının ar-
kasından yine bir soğuk dalgası gelirse sı-
caklık yönetimi daha zor hale gelebilir. 
Çünkü arılar artık hem yaşlanmış, hem de 
içeride bulunan yiyecek stokları azalmış 
olacak. Son yıllarda özellikle bu gerçekleşiyor. 
Kışın ortasında sıcaklıkların birden yük-
selmesi, arıların bu sıcaklık dengesini sağ-
lamasını da zorlaştırıyor.” 

Oskay, sıcaklık değişimleriyle arıların 
hastalıklara daha kolay yakalandığını ifade 

etti. İklim değişikliğinde arıların 
kış salkımını bozup yavru 

sayılarını daha erken 
dönemde artırabil-
diğini vurgulayan 
Oskay, “Arkasından 
gelen soğuk hava 

nedeniyle yavrular 
hastalanıyor. Ani sıcak-

lık değişimleri nedeniyle 
kolonide kuluçkalık alanlarda ya-

şayan yavru arılarda Amerikan yavru çü-
rüklüğü ve Avrupa yavru çürüklüğü gibi 
hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunlar da kolo-
nilerdeki arıların ölmesine neden oluyor.” 
diye konuştu. Oskay, arı sandıklarında bu-
lunan fazla ya da boş çerçevelerin bulunduğu 
yerden alınarak, arıların birbirlerine daha 
fazla yaklaşmalarının sağlanması, koloni 
bakımının aksatılmadan yapılması ve yiyecek 
depolarının kontrol edilmesi gerektiğini 
ifade etti. Kayı Mahallesi’nde arıcılık yapan 
74 yaşındaki Şükrü Otman da hava sıcak-
lıklarının mevsim normallerinin üzerinde 
olması nedeniyle arıların sandıktan çıktığını 
ifade etti. Arının 40 günlük ömrü olduğunu 
aktaran Otman, “Sandıktan çıkan arının 
yavru zinciri bozuluyor. Vitamin takviyeleri 
yaparak arının ömrünü uzatmaya çalışıyo-
ruz.” dedi. (AA)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 
tespit edilen 3 PKK’lı teröristin, ateş 
destek vasıtalarıyla etkisiz hale ge-
tirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan 
açıklamada, “Zap’ta teröristlerin in-

lerini yerle bir etmeye devam ediyo-
ruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pen-
çe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit 
ettiği 3 PKK’lı teröristi ateş destek 
vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi.” ifa-
deleri kullanıldı. (AA)

Gençler için iklim değişikliği 
burs programı başlatılacak
Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum, iklim 
değişikliği alanında 
çalışan genç 
araştırmacılar için 
TÜBİTAK Temiz Enerji 
İklim Değişikliği ve 
Sürdürülebilirlik 
Araştırma Enstitüsü ile 
burs programı 
açacaklarını söyledi.

İklim değişikliği arıların  
ömrünü kısaltıyor
NKÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal 
Biyoteknoloji Bölümü Dr. 
Öğretim Üyesi Devrim Oskay, 
kışın hava sıcaklığının mevsim 
normallerinin üzerinde 
seyretmesinin bal arılarının 
ömrünü kısalttığını ve arı 
hastalıklarına yol açtığını söyledi. Lozan Mübadilleri Vakfı, Avrupa 

Birliği ve Yunanistan’dan, 
yaptıkları ziyaretlerde sürekli 
karşılarına çıkan vize sorununa 
bir çare üretmelerini  
istediklerini bildirdi.

Pençe-Kilit 
bölgesinde 
3 PKK’lı 
etkisiz

Mübadil torunları 
vize sorununa 

çözüm bekliyor

Fatih, Amasra-2 
kuyusunda  
sondaja başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Or-
taklığı (TPAO), Fatih Sondaj Gemi-
si’nin Amasra-2’de sondaja başladığını 
bildirdi. TPAO’nun Twitter hesabından 
yapılan paylaşımda, “Keşfin Fatih’i, 
Amasra-2’de! Fatih Sondaj Gemisi, 
Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit 
kuyusu Amasra-2’de sondaja başladı. 
Türkiye’nin enerjisi için çalışmalarımız 
tüm hızıyla devam ediyor.” ifadeleri 
kullanıldı. Türkiye’nin ilk milli sondaj 
gemisi olan Fatih, 2017’de TPAO en-
vanterine katılmıştı. (AA)

Hac ibadeti için ilk defa kayıt yaptı-
racak veya kayıtlarını güncelleyecek aday-
ların başvuru işlemleri bugün sona erecek. 
Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl e-
Devlet üzerinden yapılan ön kayıt baş-
vuruları, yoğun talep üzerine 31 Ocak’a 
kadar uzatıldı. Hac ibadetini yerine ge-
tirmek isteyen adaylar, şubat ayında kat-
sayıya dayanan kura sistemiyle belirle-
necek. Katsayıları başvuru yaptıkları yıl 
süresinin iki ile çarpılmasıyla belirlenen 
adaylardan bu sene başvuran bir, 2 sene 
önce başvuran 4, 3 sene önce başvuran 
ise 9 defa kuraya dahil olacak. Kuranın 
sonuçlanmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 
83 bin 430 hacı adayı Türkiye’den kutsal 
topraklara gitmeye hak kazanacak. 
2020’deki kurada isimleri çıkmasına rağ-
men Kovid-19 salgını ve 65 yaş üstü kı-
sıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler, 
kuraya katılmaksızın doğrudan hacca 
gidebilecek. Hacca gitmeye hak kaza-
nanlar, ilk defa müracaat eden ve kurada 
ismi çıkmayan birini yanlarına almak is-
terse kazanılan haklarını kaybedecek ve 
tekrar kuraya girmek zorunda kalacak. 
Böylece hac kontenjanı salgın öncesine 
dönen Türkiye, nüfusunun yaklaşık binde 
bir oranında hacı adayını Suudi Arabistan’a 
gönderecek. 2023 hac organizasyonu 
hazırlıklarını sürdüren Diyanet İşleri 
Başkanlığı, hac kafilesinde yer alacak gö-
revlilere yönelik eğitim seminerleri ver-
meye başladı. (AA)

Hac başvuruları 
bugün sona erecek

“Kış Tatbikatı-2023” 
Kars’ta devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) dü-
zenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş 
katılımlı “Kış Tatbikatı-2023” Kars’ta de-
vam ediyor. 9. Kolordu Komutanlığının 
sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade 
Tugay Komutanlığı tarafından Kars’taki 
Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş 
İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda 
düzenlenen “Kış Tatbikatı-2023”e, Al-
manya, Azerbaycan, Kazakistan ve İn-
giltere’nin de bulunduğu 17 ülkenin 
askeri personeli katılıyor. Hava sıcaklığının 
sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü 
bölgede 1758 personelin katılımıyla de-
vam eden tatbikatta, 43 değişik cins 651 
araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah 
kullanılıyor. 14. Mekanize Piyade Tugay 
Komutanlığında düzenlenen basın brifingi 
programında, Hava Savunma Yüzbaşı 
Ahmet Adıyaman tatbikatla ilgili gaze-
tecilere bilgi verdi. Daha sonra tatbikat 
alanına götürülen gazetecilere, tatbikatın 
komuta merkezi gezdirildi, alanda hazır 
bulunan askeri birlikler tanıtıldı. Meh-
metçiğin komando marşı okuduğu prog-
ramda, Azerbaycan, İtalya ile Kosova 
birlikleri ise operasyonlarda kullandıkları 
teçhizatlar hakkında bilgi verdi. Doğal 
Afetler Arama Kurtarma Taburu personeli 
de alanda senaryo gereği çığ altında kalan 
kişiyi kurtarma çalışması yaptı. Senaryo 
gereği çığ düşen bölgede yapılan faaliyete, 
arama kurtarma köpekleri “Sıla” ve “Ma-
nas” da katıldı. Tatbikata Kosova’dan 
katılan askeri birliğin komutanı Kushtrim 
Hoxha, kış tatbikatında bulunmaktan 
mutlu olduğunu ve memnuniyet duy-
duğunu dile getirdi. Muharip Gaziler 
Derneği Başkanı Yüksel Öztürk, Şehit 
ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Muhsin 
Ağçay ile gazi yakınları ve lise öğrencileri 
de tatbikatı izledi. (AA)
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Yazı İşleri Müdürü   
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2710

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

Karacabey Belediye Başkanı Ali Öz-
kan, merkez ve kırsal mahallelerde süren 
çalışmalar ile yapımı tamamlanan işleri 
yerinde kontrol etmeye devam ediyor. 
Özkan,‘ovaköyleri’ olarak tabir edilen 
bölgedeki denetimler kapsamında önceki 
gün Yenisarıbey Mahallesindeydi. Öz-
kan’a incelemelerinde Mahalle Muhtarı 
Engin Çiftçi de eşlik etti. Ziyarette, özel-
likle mahalleye yapılan kilit parke taşı 
çalışması ile çeşitli tamirat ve düzenle-
meleri inceleyen Özkan, yapılan işlerle 
ilgili muhtar ve vatandaşlarla da istişare 
yapma imkanı buldu. Özkan burada 
yaptığı açıklamada,“Karacabey’imizde 
hizmet sağanağı devam ediyor. Bir ta-
raftan 2 tane baraj projesi, TEKNOSAB, 
hızlı tren, Karacabey merkezde içme, 
kanal ve yağmur suyu çalışmaları, havai 
elektrik hatlarının yer altına alınması 
gibi komple altyapı çalışmaları, Yeniköy’de 
arıtma tesisi inşaatı, spor salonu, gençlik 
merkezi, düğün salonları, kırsal ve mer-
kezde halı sahalar, spor salonları Kara-

cabey’de bir bir hayata geçiyor” dedi. 
HER YERDE SPOR İMKANI 
Özkan, merkezde olduğu gibi kırsal 

mahallelerdeki vatandaşların ve özellikle 
gençlerin de spor imkanlarından fayda-
lanması için birçok kırsal mahallede yeni 
spor alanları oluşturduklarını be-
lirterek, bu tarz çalışma-
ların devam edeceği-
ni belirtti. Özkan 
ayrıca Yenisarı-
bey Mahalle-
sinde yapımı 
devam eden 
parke taşı ça-
lışmalarını da 
inceledi. Muhtar 
Engin Çiftçi ile ça-
lışmaları yerinde in-
celeyen Özkan,“Kırsalda 
yıllardan beri devam ettirdiğimiz 
parke taşı çalışmaları son aşamaya geliyor. 
Yenisarıbey Mahallemiz de önemli bir 

üretim merkezi. Stratejik olarak da 
önemli bir mevkide ve konumda. Burada 
şuan itibariyle 7 bin metrekare kilit 
parke taşı çalışmamız olacak. Muhtarı-
mızın bazı talepleri de var, arkadaşları-
mızda onların tespiti için geldiler.İnşallah 
o hizmetlerde gerçekleşecek” dedi. 

KARACABEY’DE 
‘HASAT MEVSİMİ’ 

VURGUSU 
Başkan Özkan, 

Karacabey gene-
linde parke taşı 
ça l ışmasınd a 
%80 oranını ya-

kaladıklarını be-
lirterek,“Bu yıl iti-

bariylede kırsalda 
parke taşı çalışması ya-

pılmayan mahallemiz kal-
mayacak.O yüzden biz zaten tespit-

lerimize göre %80 aşamasındayız, in-
şallah bunu %100’e tamamlayacağız.Tabi 

belediyecilik canlı bir organizma; bir ta-
raftan yapılıyor, bir taraftan yeni ihti-
yaçlar hasıl oluyor.Bu çerçevede eksik 
kalan bir şey olursa, onları da tamam-
lama gayretindeyiz. Bir diğer taraftan 
üst yapı çalışmalarımız da devam 
ediyor.İnşallah bu dönem, Karaca-
bey’imiz açısından ‘hasat mevsimi’ ola-
cak.Çiftçilerimizin tabiriyle, şimdiye ka-
dar yaptığımız çalışmaların meyvesini 
2023 yılında inşallah hep birlikte güzel 
bir şekilde alacağız ve daha modern, 
güzel bir Karacabey’de yaşamanın mut-
luluğunu da tatmış olacağız. Bu çalış-
malarımızın başta Yenisarıbey Mahal-
lemiz olmak üzere  bütün vatandaşları-
mıza hayırlı olması diliyorum.Ayrıca bu 
çalışmalarda gayret gösteren arkadaş-
larımıza da kolaylık diliyorum” ifadelerini 
kullandı. Mahalle Muhtarı Çiftçi de ça-
lışmalardan dolayı Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan’amahalle halkı adına 
teşekkürlerini iletti. (Bülten)

Başkan Ali Özkan’dan  
kesintisiz saha denetimleri

Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan, 

merkezde olduğu gibi 
kırsal mahallelerde de 

devam eden çalışmaları 
yerinde denetlemeye 

devam ediyor. 
Özkan’ın bu seferki 
ziyareti Yenisarıbey 

Mahallesi oldu. 
Mahalle Muhtarı Engin 

Çiftçi’nin de katıldığı 
ziyarette, parke taşı 

çalışması yerinde 
incelenirken, muhtar ve 

vatandaşların 
taleplerini de Başkan 
Özkan bizzat not etti.

İnegöl’deki açıklamayı Bursa Barosu 
Başkanı Av. Metin Öztosun, Bursa’daki 
açıklamayı da Başkan Yardımcısı Av. 
Aslı Evke Yetkin okudu. Bursa Adalet 
Sarayı önündeki açıklamaya TBB Başkan 
Yardımcısı Av. Gürkan Altun ile Genel 

Sekrete Yener Poroy, Sayman Av. Özge 
Yılmaz Türker, yönetim kurulu üyeleri 
Av. Müberra Gülen Aydın, Av. İsmail 
İşel, Av. Nail Abay, Av. Gülender Adıgüzel 
Özcan, İnegöl’deki açıklamada da yö-
netim kurulu üyeleri Av. Nilay Parlar 
ve Av. Umut Mısır ile avukatlar katıldı. 
Açıklama şöyle: “Daha birkaç gün önce 
Ağrı’da ve Konya’da iki meslektaşımıza 
yapılan saldırıyı kınamış ve henüz 
üzüntümüz taze iken bu sefer de bo-
şanma davası ile ilgili İnegöl Tapu Mü-
dürlüğü’nde yapılan işlemler sırasında 
davalı koca Ekrem A., davacı vekilleri 
olan iki meslektaşımız Av. Mustafa 
Furkan Soydan ve Av. İrem Beklen 
Soydan’a silahla 11 el ateş ederek onları 
öldürmek istemiş ve meslektaşlarımızı 
yaralamıştır. Olaydan sonra hemen 
İnegöl’e gelinmiş hem meslektaşları-

mızın sağlıkları ile ilgilenilmiş hem de 
failin bir an önce yakalanması için 
cumhuriyet başsavcılıkları ile görüş-
meler yapılmış, İnegöl Cumhuriyet Baş-
savcılığının ve Emniyetin sıkı takibi 
ile fail yakalanmış ve akabinde tutuk-
lanmıştır. Yüreğimizi ağzımıza getiren 
ve bizleri çok üzen, meslektaşlarımızın 
kamu görevlerini yaparken uğradıkları 
bu alçak ve menfur saldırıyı lanetliyor, 
saldırının ardından kaçan ve daha sonra 
yakalanan saldırganın en ağır cezayı 
alması için her türlü çaba ve iradeyi 
göstereceğimizi tüm hukuki sürecin 
takipçisi olacağımızı tekrar beyan ve 
taahhüt ediyoruz. Öte yandan ülkede 
yaratılan hukuk ve siyasal iklimin bir 
sonucu olarak sabıkası olan ve daha 
önce yine aynı kadına yönelik şiddet 
uygulayan bir şahsın, devletin cezasızlık 
politikasının sonucu yaratılan infaz 
yasaları ile elini kolunu sallayarak dı-
şarıda tehlike yaratmaya devam etmesi 
ve sonucunda da meslektaşlarımızı si-
lahla öldürmeye teşebbüs etmiş olması 
da bu hukuk politikalarının artık iflas 
ettiğinin apaçık göstergesidir. Bu sebeple 
burada tek suçlu, olayın faili değildir. 
Bu politikaları yaratıp onu sürdürenler 
de fail kadar suçludur. Hukukun üstün 
olmadığı, hukuka saygının kalmadığı, 
hukukun bir aparat bir teferruat haline 
getirildiği, hukuk güvenliğinin ve gü-
venirliğinin yerle bir olduğu, Baroların 
meslektaşlarına yapılan saldırılarda 
müdahilliklerinin bile sistemli bir şekilde 

reddedildiği, avukatla müvekkilin öz-
deşleştirilerek kriminalize edildiği bir 
yerde bizler biliyoruz ki tek suçlu silahı 
çeken fail değildir. Bu hukuk ikliminden 
çıkarı olanlar ve onu uygulamaya devam 
edenler de en az onlar kadar suçludur. 
Tüm bunlarla beraber bireysel silah-
lanmanın geldiği korkunç boyut ve gü-
venlik önlemlerinin alındığını sandı-
ğımız kamu binalarına silahla girişlerin 
bu kadar kolay hale gelmiş olması, ken-
dileri onlarca araçlık polis konvoyuyla 
gezenlerin, bizleri ne kadar savunmasız 
ve tehlikede bıraktıkları da gözden kaç-
mamaktadır. Saldırının bu boyutuyla 
da düşünülmesi, incelenmesi ve bu sal-
dırıda yeterli güvenlik önlemlerini al-
mayan kamu görevlilerinin de soruş-
turularak cezalandırılması gerekmek-
tedir. Bursa Barosu olarak meslektaş-
larımıza geçmiş olsun diliyor, doğrudan 
avukatlık mesleğini hedef alan bu men-
fur saldırıya uğrayan meslektaşlarımızla 
dayanışma içerisinde olduğumuz gibi, 
tüm meslektaşlarımızla her zaman da-
yanışma içerisinde mesleğimizi onu-
rumuzla sürdüreceğimizi, mesleğimize 
ve hukuka karşı yapılan her türlü sal-
dırıya karşı direncimizi koruyacağımızı, 
her şart ve durumda hukuk mücade-
lemize kararlılıkla devam edeceğimizi, 
bu davada da fail veya faillerin en ağır 
cezayı alması ve cezalarının sonuna 
kadar infaz edilmesi için tüm çabayı 
göstereceğimizi kamuoyuna saygıyla 
bildiririz.” (Bülten)

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkes-
trası (BBDSO), “Nefesli Çalgılar Haftası” 
kapsamında, 2 Şubat’ta konser verecek. 
BDDSO’dan yapılan açıklamaya göre, 
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Mer-
kezi’nde gerçekleştirilecek konserde, ne-
fesli çalgılar için düzenlenmiş Gersh-
win’den Dede Efendi’ye, Çaykovski’den 
Kevser Hanım’a, farklı tarzdaki eserler 
dinleyicilerin beğenisine sunulacak. Kon-
serde BBDSO, Amerika’nın caz ikonla-
rından trompet sanatçısı Albert Natale 
adına düzenlenen yarışmada birincilik 
ödülünü kazanmış Barış Doğukan Ya-
zıcı’yı, yurt içi ve yurt dışında konserler 
vermiş, kendi besteleri ile diğer besteci-
lerin kendisine ithaf edilen eserlerin ilk 
çalınışlarını yapmış solist, besteci, eğit-
men ve orkestra şefi Erden Bilgen’i ağır-
layacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Bursa Filarmoni Derneği ve Uludağ Pre-
mium’un katkılarıyla verilecek konser, 
saat 20.00’de başlayacak. (AA)

Avukatlara saldırıya Baro’dan tepki
Bursa Barosu, Av. Mustafa 
Furkan Soydan ve Av. İrem 
Beklen Soydan’ın İnegöl 
İlçesi’nde üstlendikleri bir 
davanın davalısı tarafından 
İnegöl Tapu Müdürlüğü’nde 
silahlı saldırıya uğramasını, 
Bursa ve İnegöl Adliyeleri 
önünde eşzamanlı 
açıklamayla protesto etti.

BBDSO, nefesli  
çalgılarla dinleyicileriyle 
buluşacak

İznik’te yarım asırdır 
ahşaba hayat veriyor

İznik Belediyesi, “Yaşayan İznik Ha-
zineleri” projesi kapsamında 24.belgeselinde 
ilçede yarım asırdır ahşap ustalığı yapan 
İsmail Güneş’in (78) hayatını ve mesleğini 
ele aldı. Unutulmaya yüz tutmuş el sanat-
larının ustaları ile mesleklerinde yarım 
asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Be-
lediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bi-
riminin “Yaşayan İznik Hazineleri” projesi 
kapsamında belgeselleştirilmeye devam 
ediyor. Bu kapsamda elli üç yıldır ahşap 
ustalığı yaparak geçimini sağlayan İsmail 
Güneş icra ettiği mesleğini 1970 yılından 
buyana aynı heyecanla devam ettiriyor. 
1945 yılında İznik’e bağlı Tacir mahallesinde 
dünyaya gelen İsmail Güneş gençlik yılla-
rından bu yana meraklı olduğu ahşap iş-
lerine başlar. İşine olan merakı ve heyecanı 
onu mesleğini geliştirmeye iter.1970 yılında 
Tacir’de başladığı mesleğini 1992 yılında 
İznik’e taşır. Halen İznik’te bulunan iş ye-
rinde bu mesleğini icra etmekte. 

Meslekte geçirdiği elli üç yıllık serüvenini 
o günleri yaşarcasına anlatan İsmail Güneş 
(78) konuşmasında “Benim hiç ustam ol-
madı. Mesleğe olan merakım sayesinde 
görerek, izleyerek öğrendim. Ahşap işi ya-
panlardan ne kapabilirim diye uğraştım 
hep. İlk başladığım yıllarda küfe ve sepette 
yaptım. Sonraları doğrama işleri derken 
bu günlere geldik. Allah’a şükürler olsun. 
Hiç boş durmadan elli üç yıldır çalışıyorum. 
Bir mesleğin devam etmesini dürüstlük 
sağlar. Siz işinizde dürüst ve doğruysanız 
o meslek ömür boyu devam eder” dedi. 
Güneş konuşmasında ayrıca İznik Belediye 
Başkanı Kağan Mehmet Usta’ya bu çalış-
malar ile gelecek kuşaklara aktarılan tec-
rübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür 
etti. İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Biriminin hayata geçirdiği “Yaşayan 
İznik Hazineleri” belgesellerinin ilki 75 
yıllık fıçı ustası Merhum İsmail Alkış ile 
gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik’e 
bağlı İnikli Mahallesi’nde ikamet eden 20 
yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya 
ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca 
ünlü Müşküle İğne Oyaları ile dördüncü 
belgesel 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan 
Hakkı Ateş (76) ile beşinci belgesel 63 yıldır 
terzilik sanatını icra eden İsmet Acar (75)  
altıncı belgesel İznik’e bağlı Tacir Mahalle-
si’nde 50 yıldır Sıcak Demir Ustalığı yapan 
Necip Saraç (62) ile yedinci belgesel 55 
yıldır Yorgan Ustalığı yapan Ali Topkara 
(68) ile sekizinci belgesel 55 yıldır Radyo 
ve Televizyon Ustalığı yapan Ekrem Sevim 
ile dokuzuncu belgesel Çömlek Ustası Hasan 
Yaman (55)  ile onuncu belgesel Saat Ustası 
Ramis Asa (72) ile on birinci belgesel 70 
yıldır Yüncülük mesleği ile uğraşan Süleyman 
Ferik (84) ile on ikinci belgesel 50 yıldır 
soba ustası olan Mehmet Topçu (72) ile, 
on üçüncü belgesel Ahşap Ustası Servet 
Bağcı (63) ile on dördüncü belgesel yarım 
asırlık Bisiklet Tamir Ustası Ahmet Aşık 
(65) ile on beşinci belgesel yarım asırlık 
terzi ustası Ahmet Turhan (68) ile on altıncı 
belgesel yarım asırlık matbaa ustası Ramiz 
Pancar (75) ile on yedinci belgeseli İzniks-
por’un efsane futbolcusu Kaptan İsmail 
Hakkı Çelik (69) ile on sekizinci belgeseli 
yarım asırlık elektrik ustası Mehmet Potur 
(72) ile on dokuzuncu belgesel yarım asırlık 
taş ustası Mehmet Arslan (76) ile yirminci 
belgesel ise otuz sekiz yıldır anahtarcılık 
ve çilingircilik yapan Kadir Kardaş (64) ile 
yirmi birinci belgesel kırk üç yıldır motor 
ustalığı yapan Recep Aksu (65) ile yirmi 
ikinci belgesel, elli yedi yıldır berberlik 
yapan Recep Altın (69) ile yirmi üçüncü 
belgesel elli iki yıldır zirai aletler ustalığı 
yapan Cemalettin Değirmenci (75) ile yirmi 
dördüncü belgesel ise elli üç yıldır ahşap 
ustalığı yapan İsmail Güneş (78) ile ger-
çekleştirildi. Yaşayan İznik Hazineleri projesi 
önümüzdeki süreçte de ustaları ekranlara 
yansıtmaya devam edecek. (Bülten)
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Johnson: ‘‘Putin,
beni tehdit etti’’

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski
Şehir bölgesinde, fanatik Yahudi yerle-
şimcilerin Ermeni Patrikhanesine sal-
dırdığı, çatıdaki haçı ve Ermenistan
bayrağını indirmeye çalıştığı bildirildi.
Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi Yetki-
lisi Ağan Gogçyan'ın sosyal medya
paylaşımına göre, iki Yahudi yerleşim-
cinin Eski Şehir'in Hristiyan Mahalle-
si'nde Ermenilerin kullandığı bir
aracın yolunu engellemesiyle taraflar
arasında tartışma çıktığı belirtildi. Ya-
hudi yerleşimcilerin, "Sizin burada bir
mahalleniz yok. Burası bizim ülkemiz,
buradan çıkın." sözlerini sarf ettiği ak-
tarıldı. Ermeni gençlerin, "Burası bizim
de ülkemiz, evimiz burada, burada
doğduk, gidecek başka bir yerimiz
yok." dediği, ancak Yahudi yerleşimci-
lerin bu kişilere göz yaşartıcı gaz sıktığı
ve olay yerinden kaçtığı kaydedildi. Er-
menilerin, polise şikayette bulunduğu,
bunun üzerine iki Yahudi yerleşimci-
nin gözaltına alındığı, birinin sabah sa-
atlerinde serbest bırakıldığı bilgisi
paylaşıldı. Doğu Kudüs'ün Eski Şehir
bölgesi Hristiyan Mahallesi sakini
Chris Manukyan, AA muhabirine, bu
olayın ardından fanatik Yahudi bir yer-
leşimci grubun mahalleye geldiği, Er-
meni Patrikhanesinin çatısındaki haçı
ve Ermenistan bayrağını indirmeye ça-
lıştığını söyledi. Ermeni gençlerin
buna engel olmaya çalıştığını ve grup-
lar arasında arbede yaşandığını akta-
ran Manukyan, İsrail polisinin
geldiğini ve Yahudi yerleşimcilerin ta-
rafına geçtiğini anlattı. Manukyan, İs-
rail polisinin, silahlarını Ermeni
gençlere doğrulttuğu, Ermenileri dar-
bettiği ve bir Ermeniyi gözaltına aldığı
bilgisini paylaşarak, "İsrail polisi, her
olayda Yahudi yerleşimcilerin tarafını
tutuyor. Bizim gençlerimizse kutsal
mekanlarını korumaya çalışırken göz-
altına alınıyor." dedi. (AA)

Fanatik Yahudi yerleşimciler,
Doğu Kudüs'teki Ermeni 
Patrikhanesine saldırdı

Fransa'da toplum dışına itilen mülteciler
entegrasyon sorunu yaşıyor

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'de
Şam'da gazetecilik yaparken gözaltına
alınıp 24 gün hapishanede tutulan Cezayir
asıllı Fransız gazeteci Khaled Sid Mohand,
AA muhabirine, Fransa'da Suriyeli mülte-
cilerin durumunu ve göçmenlerin maruz
kaldığı ayrımcılığı anlattı. Fransa'nın, mül-
tecilik için başvuran Suriyelilerin büyük
çoğunluğunu reddettiğini söyleyen Mo-
hand, "Fransa'da çok az Suriyeliye sığınma
hakkı verildi. Yaklaşık 30 bin kişiden bah-
sediyoruz. Almanya, Türkiye, Lübnan ve
Ürdün ile kıyaslayacak olursanız bu çok
saçma bir sayı. Fransa, yüz binlerce, mil-
yonlarca mülteciyi ağırlayacak kapasitesi
olduğu halde yaklaşık 30 bin Suriyeliye ev
sahipliği yapıyor. Bu kesinlikle çok saçma.
70 milyonluk nüfus için 30 bin mülteci
nedir?" değerlendirmesini yaptı. Fransa'nın
mültecileri belirli özelliklere göre seçerek
kabul ettiğini aktaran Mohand, "Mültecileri
seçtiler, aralarından seçim yaptılar. Bu sta-
tüyü en eğitimli insanlara verdiler. Bu da
demek oluyor ki çaresiz insanların ölme-
sinde herhangi bir sorun yok. Fransızlara
göre, Orta Doğu'daki sığınmacı kamplarında
ölebilirler ya da Almanya'ya gidebilirler."
ifadesini kullandı. Mohand, Fransızca bil-
menin topluma entegrasyonun temel şart-
lardan olduğunu kaydederek, "Fransızca
bilmek topluma uyum sağlamak için çok
önemli bir koşul. Fransız yetkililer, mül-
tecilere dil öğretmek için ücretsiz her türlü
programı sunuyor ancak yine de bu onlar
için hiç kolay değil. Yaşça genç olanların
uyum yete-
n e ğ i

daha fazla oluyor ama 30-40 yaş üstü mül-
teciler için yeni bir dil öğrenmek çok zor."
dedi. Topluma entegre olmak için Fransızca
öğrenmenin de tek başına yeterli olmadı-
ğının altını çizen Mohand, mültecilerin
belli seviyede eğitime sahip olsalar bile iş
bulmakta ciddi sorunlar yaşadığını dile
getirdi. Khaled Sid Mohand, şöyle devam
etti: "Mülteciler, Fransızca konuşabildikleri
anda iş bulabilirler ancak burada soru şu,
ne tür işler? Ülkenizden ayrılıp başka bir
ülkeye taşındığınızda çoğu zaman daha
önce sahip olduğunuz statüyü de kaybe-
dersiniz. Doktorsanız gittiğiniz ülkede
hemşire olursunuz. Üniversiteye geri dön-
medikçe ve belki de tüm o süreçleri tekrar
etmedikçe doktor olarak çalışamazsınız."

"SURİYELİ MÜLTECİLERE 'YER 
YOK' DENİLDİ, UKRAYNALILAR 
KIRMIZI HALIYLA KARŞILANDI"
Suriyeli mültecilerin, genellikle yer ol-

madığı gerekçesiyle şehir merkezlerinden
uzağa, kırsal bölgelere yerleştirildiğini dile
getiren Mohand, Rusya-Ukrayna savaşı
nedeniyle Ukrayna'dan gelenlerin aynı
muameleyle karşılaşmadığına dikkati çekti.
Mohand, "Ukraynalılar, Fransa'da kırmızı
halıyla karşılandı, mülteci değil de yıldız
gibiydiler. Suriye'den gelen mülteciler, te-
sislerde 'yeterli odamız' yok denilerek
baştan savılırken Ukraynalılara kapılar so-
nuna kadar açıldı. Onlara yer bulundu.
'Ukraynalılar için beyazlar için bolca yerimiz
var' dediler diğer mültecileri sorduğumuzda
ise 'Hayır, hayır, onları istemiyoruz' dediler.
Üstelik bunu açıkça söylediler. Bu da ırk-
çılığın açık beyanıdır." diye konuştu. Suriyeli
mültecilerin, genellikle kırsal bölgelere yer-
leştirilmesinin sosyal hayata entegre ol-
malarının önündeki en büyük engellerden
olduğuna vurgu yapan Mohand, şunları
kaydetti: "Anglo-Sakson ülkelerde kendi
topluluğunuzda hayatta kalabilirsiniz. New
York'un küçük Odessa, küçük Beyrut,
küçük İtalya gibi yerleri var. Buralarda

göçmenlerin
karşılan-

ması ve
top-
l u -
luk-
lara
girip,
iş, ka-
lacak

yer ve diğer her türlü yardımı bulması
kolay. Bazı göçmenler hiç İngilizce konuş-
madan da hayatlarına devam edebiliyor
ancak Fransa için bu söz konusu değil.
Fransız hükümeti, Belçika, Birleşik Krallık
veya Almanya'da olduğu gibi topluluk kur-
manıza izin vermez." Mohand, mültecilerin
kırsal bölgelerde sosyal hayata karışama-
dıkları gibi ekonomik olarak da zorlandığını
belirterek, "Birçoğu şehre geri dönüyor
çünkü geçimlerini ancak burada sağlaya-
biliyorlar. Eğer iş bulmak isteniyorsa bunun
yeri şehir. Tarım dışında köyde yapılabilecek
iş yok hatta tarımın bile büyük kısmı elle
değil devasa makinelerle yapılıyor." diye
konuştu. Suriyeli mültecilerin Fransa'da
karşılaştıkları ötekileştirici tavrın travma-
larını daha da derinleştirdiğine işaret eden
Mohand, "Tanıştığım Suriyeli mültecilerin
çoğu tamamen travmatize olmuş durumda.
Bir kısmı uyuşturucu bağımlılığından muz-
darip ve bağımlılık nedeniyle acı çekiyor
çünkü korkuyorlar, savaştan kaçmak acı-
larına son vermiyor. Suriyeliler Avrupa'ya
gelirken çok fazla sınır geçti, aşağılandı,
paralarını, arkadaşlarını, ailelerini kaybetti."
ifadesini kullandı.

"SURİYELİ MÜLTECİLER 
İSLAMOFOBİNİN İKİNCİL 
KURBANI, ASIL HEDEF FAS VE 
CEZAYİRLİ GÖÇMENLER"
Mohand, Avrupa'da artan aşırı sağ

söylemlerin Müslümanları hedef haline
getirdiğinin altını çizerek, "Suriyeli mül-
teciler, Fran-
s a ' n ı n
Müs-
l ü -

man dostu bir ülke olmadığının farkında
ve bu yüzden çok korkuyorlar. Burada
olmak istemiyorlar, başörtüsü kullanmak
isteyen kızlarını bunu yapmalarını engel-
leyecek bir toplumda büyütmek istemi-
yorlar." yorumunu yaptı. Fransa'da yapısal
ırkçılık ve Müslüman karşıtlığı sorunu ol-
duğunu aktaran Mohand, "Fransa, son
yıllarda İslamofobi konusunda oldukça
kötü bir nam kazandı ki bu sadece nam
değil gerçek. Çok korkunç bir gerçek.
Suriyeli mülteciler, Fransızların haberlerde
söylediklerini, gazetelerde yazdıklarını an-
lamaya başladığı anda Müslüman oldukları
için hedef olduklarını hissediyor çünkü
ülkede sürekli İslam ve Müslümanlar hak-
kında konuşuluyor." dedi. Mohand, Fran-
sa'nın özellikle Fas ve Cezayir başta olmak
üzere birçok Afrika ülkesinden göç aldığını
hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Suriyeli mültecilerin, Fransa'da ırkçılığın
ve İslamofobinin ikincil kurbanı olduğunu
söyleyebiliriz çünkü hedef Suriyeliler değil,
asıl hedef Kuzey Afrikalılar, Cezayirliler,
Faslılar, Tunuslular ve Batı Afrikalılar.
Fransızlar, Suriyelilerden daha az korkuyor
ama tabii ki Fransa'daki ırkçı ve İslamofobik
atmosfer Suriyeli mültecileri de etkiliyor.
Fransa'da ayrımcılığı, burada doğan ve
Fransızlarla aynı haklara sahip olan kişiler
daha şiddetli hissediyor. Bu insanlar Fran-
sızca konuşuyor, bazen Fransızlardan bile
iyi Fransızca konuşuyor. Suriyeli mülteciler
ise son birkaç yıldır burada. Burada doğan
göçmenlerin uğradığı ayrımcılıkla Suriyeli

mültecilerin uğradığı ayrım-
cılık kesinlikle aynı de-

ğil." (AA)

Suriye'deki iç savaştan
kaçarak Fransa'ya sığınan
Suriyeliler topluma entegre
olmakta sorun yaşıyor. Dil
bilmenin entegrasyonun ilk
şartı sayıldığı ülkede,
Suriyeli mültecilerin
Fransızca öğrenmesi de
engellerin kalkması için
yeterli olmuyor.

Pakistan’da camiye intihar saldırısı:
17 ölü, 90’dan fazla yaralı

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin
Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sı-
rasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda
ilk belirlemelere göre, aralarında polislerin de
bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi, 90’dan
fazla kişi yaralandı. Yetkililer, yaralılardan
10’unun durumunun ağır olduğunu belirtti.
Saldırı sırasında camide yaklaşık 150 kişinin
bulunduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının
artmasından endişe ediyor. Patlama sebebiyle
caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda
da hasarlar oluştu. Sosyal medyaya yansıyan

görsellerde caminin büyük bölümünün patlama
sebebiyle yıkıldığı görüldü. Saldırıyı henüz üst-
lenen olmadı.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI
Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde sal-

dırılarını artırdı. TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal
medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yö-
netimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve
mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine
saldırı emri verdiğini açıklamıştı. Pakistan,
TTP'yi terör örgütü kabul ediyor. İslamabad
merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları
ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı ve-
rilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör sal-
dırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601
kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı. Sal-
dırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan
sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların
çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA)
ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi. Pakistan'da
2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre
yüzde 15 arttı. (AA)

Pakistan’ın Hayber
Pahtunhva eyaletinde öğle
namazı sırasında camiye
düzenlenen intihar
saldırısında ilk belirlemelere
göre aralarında polislerin de
bulunduğu 17 kişi hayatını
kaybetti, 90’ın üzerinde 
kişi yaralandı.

Eski İngiltere Başbakanı Boris John-
son, Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin'in, Şubat 2022'deki Rusya-Uk-
rayna savaşı öncesi kendisini "füze sal-
dırısıyla" tehdit ettiğini söyledi.
BBC'nin hazırladığı belgeselde Pu-
tin'in, diğer ülkelerin liderleriyle yap-
tığı görüşmeler incelendi. Belgeselde
Johnson ve Putin'in telefon görüşme-
sine dair ayrıntılara yer verildi. John-
son, Şubat 2022'de Putin ile "çok
uzun" süren görüşmesinde Ukrayna'yı
işgal etmelerinin "mutlak bir felaket"
olacağı konusunda Putin'i uyarması-
nın ardından tehdit edildiğini belirtti.
Ukrayna'yı işgal etmelerinin Batı'nın
yaptırımlarına yol açacağı ve NA-
TO'nun Rusya sınırlarına daha fazla
asker göndereceği konusunda Putin'i
uyardığını kaydeden Johnson, Ukray-
na'nın "yakın gelecekte" NATO'ya katıl-
mayacağını söyleyerek Putin'in askeri
harekatını caydırmaya çalıştığını kay-
detti. Putin'in kendisini "füze saldırı-
sıyla" tehdit ettiğini aktaran Johnson,
"Bir noktada beni tehdit etti ve 'Boris,
seni incitmek istemiyorum ama bu fü-
zeyle sadece bir dakika sürer.' dedi."
ifadesini kullandı. Johnson, "Ancak
ses tonunun rahatlığından ve kayıtsız-
lık havasından, onun müzakereye yön-
lendirme girişimlerimle dalga geçtiğini
hissettim." görüşünü paylaştı. Eski İn-
giltere Başbakanı Johnson, Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile
22 Ocak'ta Kiev'de bir araya gelmişti.
Johnson, Ukrayna'ya, Rusya'yla
devam eden savaşı 2023'te bitirebil-
mesi için destek vereceklerini belirt-
mişti. (AA)

Tebbun: ‘‘İslam'a yönelik düşmanlıklara
karşı medeni formüller bulunmalı’’

Cumhurbaşkanı Tebbun'un, başkent
Cezayir'de düzenlenen İslam İşbirliği
Teşkilatı (İİT) Parlamento Birliği (İSİ-
PAB) 17'nci Dönem Toplantısı'na gön-
derdiği mesajı, Cezayir Ulusal Halk
Meclisi Başkanı İbrahim Bugali okudu.
İslam'a ve Müslümanlara karşı yükselen
nefret ve ayrımcılığa dikkati çeken
Tebbun, mesajında şu ifadelere yer
verdi: "Müslümanlara karşı ayrımcılığın
ve ötekileştirmenin artmasına neden
olan düşmanlık ve nefret tezahürlerine,
sistematik ayrımcılığa, İslam karşıtlığı
ve nefret duygularına karşı koyabile-
ceğimiz medeni formüller bulmak için
iki kat daha fazla çaba göstermek ge-
rekiyor." Cezayir Cumhurbaşkanı, bu
bağlamda, "İslam toplumlarının karşı
karşıya olduğu hızlı dijital dönü-
şümler karşısında entelektüel ba-
ğışıklığı güçlendirmek için bir araş-
tırma merkezi kurulması" öneri-
sinde bulundu. İslam'ın hoşgö-
rülü bir din olduğuna dikkati
çeken Tebbun, İslam'ın orta ve
itidal sahibi olarak, yüksek ide-
allerin dini olduğunu vurgu-
ladı. Tebbun, Cezayir'in dün-

yada hak ve özgürlüklerin yanında yer
alan ülkelerle birlikte Birleşmiş Mil-
letler'de gözlemci üye statüsünde bu-
lunan Filistin'in tam üyeliği için çalı-
şacağını ifade ederek, Filistin davasının
İslam ümmeti, İİT ve İSİPAB için mer-
kezi bir konu olmayı sürdüreceğini
vurguladı. İSİPAB 17. Konferansı ara-
larında TBMM Başkanı Mustafa Şen-
top'un da bulunduğu çok sayıda İslam
ülkesinin parlamento
başkanlarının ka-
tılımıyla pazar
akşamı Ceza-
yir'in başken-
tinde başladı.
İki gün sürecek
toplantılarda
Filistin meselesi
başta olmak üze-
re İslam dünya-
sını ilgilendiren
birçok konu masa-
ya yatırılacak.
( A A )

Cezayir Cumhurbaşkanı
Abdülmecid Tebbun, İslam'a
ve Müslümanlara yönelik
düşmanlık ve nefret olgusuna
karşı koymanın medeni
formüller bulmayı
gerektirdiğini bildirdi.
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta TECO Karacabey Belediyespor
deplasmanda Baynet İnşaat Balıkesirspor 2-0 mağlup etti. Maçın

ardından TECO Karacabey Belediyespor Teknik
Direktörü Mehmet Ak, galibiyeti değerlendirdi.

Baynet İnşaat Balıkesirspor gali-
biyeti sonrasında açıklamalarda bu-
lunan TECO Karacabey Belediyespor

Teknik Direktörü Mehmet Ak şun-
ları söyledi. Ak "Bu tarz maçlar
kağıt üzerinde kolay gibi gözü-
kebilir ama zor maçlardır. Ra-
kibimizin içerisinde bulunduğu
durum ve yapısı itibarı ile bu
maça çok ciddi hazırlandığını
biliyorduk. Müsabakaya bu-
nun getirmiş olduğu ciddi-
yetle başladık. Hızlı bir giriş
yaptık. Duran toplarla po-
zisyonlar bulduk. Akan
oyunda da şanslar yakala-
dık. Oyunun hakimiydik.
Balıkesirspor bu ligin en

iyi duran top kullanan takımlarından
bir tanesi. Duran top ve oyun anali-
zini iyi yapmıştık ve bu konularda
hata yapmadık. İkinci yarıda çalış-
tığımız bir pozisyon ile golü bulduk.
Oyuncu değişiklikleriyle reaksiyon
göstererek oyunun kontrolünü eli-
mizde tuttuk. Direkten dönen top-
larımız oldu. Oyunun başından so-
nuna kadar oyun planına sadık kalan
oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen
hafta iç sahada kazanmıştık bu hafta
da deplasmanda kazandık. Bu kaza-
nımlar bizim için çok değerli. Her
geçen hafta oyun olarak üzerine ko-
yarak ilerliyoruz. Skorların da geliyor
olması çalışmalarımızın karşılığını
aldığımız için hem oyuncularımızı

hem de bizi mutlu ediyor. Önümüz-
deki süreçte zorlu bir periyoda gi-
receğiz. Yedi günde üç maç oynaya-
cağız. Bütün oyuncularımızı en iyi
şekilde hazırlayıp bu karşılaşmalar-
dan da istediğimiz sonuçları almak
istiyoruz. Geldiğimiz nokta iyi bir
nokta. Hedefimiz var. Sezon sonunda
bu hedefe ulaşmak için her hafta
üzerine koyarak devam ediyoruz.
Bugün aldığımız üç puan camiamıza
armağan olsun. Yarından itibaren
Pazarspor maçı hazırlıklarına baş-
layacağız." ifadelerini kullandı.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Bursa’nın Efeleri’den
kazanmaya alışkanlığı!

Geride kalan haftada sahasına
Cizre Belediyespor'u mağlup ede-
rek 4 maçlık galibiyet hasretine
son veren Bursa Büyükşehir Be-
lediyespor, Tokat Belediye Plevne
deplasmanında kazanarak 10 maç
sonra galibiyete ulaşan rakibiyle
İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda
karşılaştı. Bursa Büyükşehir Be-

lediyespor, ligin ilk yarısında 3-0
mağlup ettiği rakibi karşısında ilk
seti 25-20 aldı. Ligde oynadığı 16
maçta 9 galibiyet, 7 yenilgi alarak
haftaya 7. sırada başlayan Bursa
Büyükşehir Belediyespor, 16 maçta
3 galibiyet, 13 yenilgi ile 12. sırada
bulunan Altekma karşısında ikinci
seti de 25-21 kazandı. Üçüncü
seti de 25-19 alan Bursa Büyük-
şehir Belediyespor, maçtan 3-0
galip ayrıldı. Bu sonuçla üst üste
2 olmak üzere 17. maçında 10.
galibiyetini elde eden Bursa Bü-
yükşehir Belediyespor, ligin 18.
haftasında 4 Şubat 2023 Cumar-
tesi günü deplasmanda Develi Be-
lediyespor ile karşılaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi
Metin Görgün sezonunun
17. haftasında Bursa
Büyükşehir Belediyespor,
deplasmanda Altekma'yı
3-0 mağlup etti.

Büyükşehir Belediyespor ikinci
yarıya da galibiyetle başladı

Kadınlar Hentbol 1. Ligi B
Grubu'nda mücadele eden
Bursa Büyükşehir
Belediyespor, ikinci yarının ilk
maçında deplasmanda Cent
Koleji'ni 33-23 mağlup etti.

Ligde oynadığı 10 maçta 9 ga-
libiyet, 1 yenilgi alan ve 2. sırada
yer alan Bursa Büyükşehir Bele-
diyespor, 10 maçta 3 galibiyet, 1
beraberlik ve 6 yenilgi ile 9. sırada
bulunan rakibiyle Müzahir Sille
Spor Kompleksi'nde karşı karşıya
geldi. Ligin ilk yarısında rakibini
30-21 mağlup eden Bursa Büyük-
şehir Belediyespor, maça istekli
başladı. 15. dakikayı 7-6 önde ge-
çen Bursa Büyükşehir Belediyes-
por, ilerleyen bölümde farkı da

açtı. Karşılaşmanın ilk yarısını
14-11 önde tamamlayan Bursa
Büyükşehir Belediyespor, ikinci
yarıya da etkili başladı. Üst üste
bulduğu gollerle farkı açan Bursa
Büyükşehir Belediyespor, 37'de
skoru 20-12'ye getirdi. 45'te farkı
10 sayıya (15-25) çıkaran Bursa
Büyükşehir Belediyespor, kalan
bölümde de üstünlüğünü korurken
maçtan 33-23 galip ayrıldı.

Güneş: ‘‘Bu maçı unuttuk Düzce maçına odaklanacağız’’

İnegölpor ligin 22. haftasında evinde
ağırladığı Anagold 24 Erzincanspor ile
1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında Kulüp
Başkanı Kani Ademoğlu ve Teknik Di-
rektör  Bahaddin Güneş açıklamalarda
bulundu. Takımı ve taraftarı tebrik ederek
söze başlayan Kulüp Başkan Kani Ade-
moğlu; “ Çok güzel mücadele oldu. İkinci
yarı güzel takviyeler yaptık, tabi takımın

da oturması gerekiyor.  Baktığımız zaman
2 tane verilmeyen penaltımız var. Takımın
mücadelesinden memnunduk. İnşallah
Düzce’ye de puan ya da puanlar kazanmak
için gideceğiz. En kısa zamanda üst sıralara
çıkmayı hedefliyoruz. Takviyelere ek
olarak bir forvet arayışımız var. Bulabilirsek
alacağız bulamazsak önümüze bakacağız”
dedi. Altyapı futbolcusu Yusuf Ziya’nın

milli takıma seçilmesini de değerlendiren
Başkan Ademoğlu, “  Yusuf Ziya’nın Milli
takıma seçilmesi İnegöl ve Yusuf Ziya
adına gururlandırıcı bir olay. İnşallah il-
çemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil
eder” şeklinde konuştu. Teknik Direktör
Bahaddin Güneş ise şu ifadeleri kullandı;
“Yeni oluşum olan bir takım, bazı uyum
sorunlarını halletmeye çalışıyoruz. Rakip
iyi bir rakipti ama genelde maçın hakimi
bizdik. Yüzde yüz penaltımız verilmedi.
Tabi takılı kalmayacağız. Önemli olan
sahadaki duygular, istek ve arzular. Bu
maçı unuttuk Düzce maçına odaklana-
cağız. Bulunduğumuz sıralardan en kısa
zamanda kurtulmayı hedefliyoruz.”

İnegölspor Kulüp Başkanı
Kani Ademoğlu ve Teknik
Direktör Bahaddin Güneş,
Anagold 24 Erzincanspor
maçını değerlendirdi.

n Özkan GÜNGÖRMEZ
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Darağacında bi�r Bozkurt:

Annesine, babasına ve 9 kardeşine
haber verilmeden gece yarısı sessizce
asılan Ahmet Kerse, ne kefenlenmiş ne
de cenaze namazı kılınmış. Gaziantep
Üniversitesi Fizik Kimya Biyoloji Bölümü
son sınıfta okurken, isminin geçtiği bir
olay sonrasında tutuklanan Ahmet Ker-
se, 12 Eylül darbesi sonrasında hafıza-
larda yer eden ülkücülerden.

Kardeşinin çok çalışkan ve iyi bir
ülkücü olduğunu, ancak yasa dışı olaylara
hiçbir zaman karışmadığını belirtiyor
abi Recep Kerse. Kardeşinin suçsuz yere
idam edildiğini söyleyen Kerse, karde-
şinin cezaevine götürülüş ve idam ediliş
sürecini şöyle anlatıyor:"O, vatanını se-
ven dürüst ve çalışkan bir öğrenciydi.
Ailemizde okuyan tek kişiydi. İyi bir
öğretmen olmak istiyordu. Darbe sonrası
üniversite kapanınca çay ocağında ça-
lışmaya başlamıştı. Antep'te yaşanan
bir olayda birileri onun ismini telaffuz
etmiş. Hiçbir suçu yokken Akyol Kara-
kolu'na götürdüler. İşkenceyle ifadesini
almışlar. Daha sonra Adana'ya götürüldü.
Kendisine her ulaştığımızda 'merak et-

meyin, suçsuzum. Çıkacağım.' diyerek
bizi sürekli teselli etti. Bir iki yıl geç-
meden Antep E tipine getirildi. Buraya
gelince eşyalarını falan göndererek tah-
liye olacağını, suçsuz olduğunu yeniledi.
Ortada suçlu olduğuna dair hiç bir kanıt
yoktu. Kardeşim, 2 yıl 4 ay hapishanede
yattı. Bu sürede tüm arkadaşları çıktı.
O zamanlar yakınımıza sahip de çıka-
mıyorduk. Sahip çıksan seni de tutuk-
layıp götürüyorlardı. Kardeşim asılırken
bizden hiç kimseye haber vermediler.
Gecenin bir yarısında kaldırıp, son bir
isteği olup olmadığını sormuşlar. O da
abdest alıp namaz kılmak istemiş. Daha
sonra bizden kimseyi göremeyince, 'ai-
leme haber vermediniz mi?' demiş. As-
tıktan sonra gecenin bir yarısı Gaziantep
mezarlığına götürüp kimsesiz gibi eşof-
manlarıyla gömmüşler. Bir parça kefeni
çok görmüşler. Hakim Cemal Aksoy
vardı. Çalıştığım yerden dolayı tanıyor-
dum. Yanına gittim, görüştüm. Dirimizi
vermediniz, ölümüzü verin dedim Nö-
betçi binbaşıdan şartlı imzalı izin aldım.
Cenazemizi gömdükleri yerden çıkardım.
Annem bayıldı. Biz
cenazeyi yıkarken
alay komutanının
emriyle askerler evin
bahçesinde bekledi.
Daha sonra kefenle-
yip, namazını kıldık.
Şu an Oğuzeli'nde
yatıyor." 

Öğretmen olmasına bir
yıl kala kendini sehpada
bulan Ahmet Kerse, 
12 Eylül darbesinde
idam edilen son kişiydi.

Kadir Umut
PEHLİVAN

Ahmet Kerse

"Bayraktar Efsane
Kanatlar" belgeseli

Ukrayna televizyonlarının çoğun-
da yayınlanan belgesel için Ukraynalı
gazeteci Natalia Moseichuk ve ekibi,
İstanbul'da 3 gün boyunca çekimler
yaptı. Belgesel için Baykar Yönetim
Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri
Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel
Müdürü Haluk Bayraktar ile özel
söyleşi de yapıldı. Selçuk Bayraktar
ve Haluk Bayraktar, belgeselde Bay-
kar'ın hikayesini ve Bayraktar TB2'le-
rin geliştirilme safhalarını anlattı.
"Bayraktar Efsane Kanatlar" adını
taşıyan belgesel, Ukrayna'daki tel-
evizyon kanallarının yanı sıra, "Bay-
kar Technologies" Youtube hesabın-
dan da yayımlandı. Öte yandan Haluk
Bayraktar da belgeseli Twitter hesa-
bından paylaştı.

"BAYRAKTAR, GELECEKTEKİ 
ZAFERİN SEMBOLÜ"
Ukraynalı gazeteci Moseichuk, 1

saat 47 dakikalık belgeselde Selçuk
Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ı "önce
insan, sonra iş adamı" olarak gördük-
lerini dile getirdi. Selçuk Bayraktar
ve Haluk Bayraktar'ın Ukrayna'daki
savaşta Ukraynalıları anladıklarını
kaydeden Moseichuk, "Çünkü onlar
için savaş bir bakış açısı, inanç meselesi
ve ayrıca ahlaki duruş meselesidir.
Çünkü paranın ve ticari başarının
önemi yoktur. Babaları Özdemir Bay-
raktar onlara öyle öğretti. 'Hakkı
üstün tutmak yaşam gayemizdir' di-
yordu ve seçimlerini yaptılar." dedi.
Moseichuk, belgeselde Rus bombar-
dımanları nedeniyle dünyanın en bü-
yük kargo uçağı Antonov An-225'in
ağır hasar alarak kullanılamaz hale
geldiğini anımsatarak, "Diğer kayıp-
larımızın yanı sıra Ruslar uçağımız
Mriya'yı (Rüya) imha ettiklerinde yeni
bir efsanemiz doğdu: Bayraktar, ge-
lecekteki zaferin sembolü." ifadelerini
kullandı.

"BİZ BU İŞİ TÜRKİYE'NİN 
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ 
OLARAK GÖRÜYORUZ"
Belgeselde Moseichuk'un sorularını

yanıtlayan Baykar Genel Müdürü Ha-
luk Bayraktar, "Biz bu işi Türkiye'nin
bir bağımsızlık mücadelesi olarak gö-
rüyoruz. Ve bu işin Türkiye'nin ba-

ğımsız ve güçlü geleceğinin ancak bu
tarz işlerde, bu oyun değiştirici alan-
larda adım atarak olabileceğine ina-
nıyoruz. Dolayısıyla babamdan da
bize gelecek şekilde hiçbir zaman Bay-
kar için, bizim için ne kadar para ka-
zandığımız, ne kadar gelir ürettiğimiz
değil, neleri başardığımız her zaman
öncelikli oldu." değerlendirmesini
yaptı. Savaşın devam ettiği Ukrayna'da
da halkın Bayraktar TB2 alımı için
kampanyalar düzenlediğini hatırlatan
Haluk Bayraktar, "Çocuklar kiraz sattı,
kazandığı parayı buraya attı. İşte, kız
çocukları saçını kesti bu kampanyaya
katıldı. Dolayısıyla biz bunları görüp
'tamam parayı verin, biz de size uçak
verelim', biz bunu yapamazdık. Uk-
rayna'nın yaşadığı bu zorlu süreçte
mutlak surette insani bir duruş ser-
gileme zorunluluğunu hissettik. Bütün
bu kampanyalara 'tamam biz ke-
sinlikle bu paraları almayacağız,
siz bu paraları Ukrayna için
kullanın, biz size bu uçak-
ları ücretsiz vereceğiz'
diye karar aldık." ifa-
delerine yer
v e r d i .
(AA)

Ukrayna'nın en büyük
televizyon kanallarından
1+1, Baykar tarafından
milli ve özgün olarak
geliştirilen Bayraktar
TB2'leri anlatan
"Bayraktar Efsane
Kanatlar" belgeseli
yayınladı.

Bayraktar TB2
Bayraktar TB2 SİHA'lar, Rusya ile Ukrayna
arasında süren savaşta Ukrayna Ordusu
tarafından savunma amacıyla aktif olarak
kullanılıyor. Bayraktar TB2'leri satın
alarak Ukrayna ordusuna bağışlamak için
Litvanya, Ukrayna, Polonya, Letonya,
Norveç ve Kanada'da halk tarafından
yardım kampanyaları düzenlendi. Baykar,
Litvanya, Ukrayna ve Polonya'da düzenle-
nen kampanyalardan toplanan bağışı
kabul etmeyerek Bayraktar TB2 SİHA
satın almak amacıyla toplanan yardımı
Ukrayna halkının insani ihtiyaçlarının
karşılanması için bağışladı. 2000'li yıl-
ların başından itibaren insansız

hava araçları

alanında en büyük katma
değer olan yazılım ve donanım
sistemlerini Türk mühendislerinden
oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak
geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki
mühendislik gücüyle alanında dünyanın
lider teknoloji firmalarından biri olarak
gösteriliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve
yazılımları Baykar tarafından milli ve
özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2
SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde
yüzde 93'lük yerli sanayi katılımıyla İs-
tanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar
Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.


