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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhan-
gazi kavşağı yakınlarında meydana gelen
trafik kazasında arızalanan ve emniyet şe-
ridine çekilen bir otomobile aynı yönde git-
mekte olan bir minibüs çarptı. Kazada 1’i
ağır 5 kişi yaralandı. n 3. sayfada

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta
kademesi, milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları
devam eden muharip insansız uçak sistemi Bayraktar
Kızılelma’yı inceledi. Bakan Akar beraberinde Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuv-
vetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu
ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan
ile Baykar Teknoloji Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji
Merkezi’ni ziyaret etti.  n 7. sayfada
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Akar ve komutanlardan
“Kızılelma” ziyareti

Büyükşehir şifa dağıttı

n Haberi 6’da

Ah 
Afganistan
ah!

Alpaslan
YILDIZ

4’TE

Sinan Ateş, Bursa’da son
yolculuğuna uğurlandı

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları
Genel Başkanı Sinan Ateş’in cenazesi,
Bursa’da toprağa verildi. Cinayetle ilgili
3 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.
Ateş’in naaşı, Osmangazi’ye bağlı Başaran

Mahallesi’ndeki babaevine getirilerek
ailesi, yakınları ve komşularından helallik
alındı. Kalabalık bir grubun katılımıyla
tekbir getirilerek dua edilmesi sonrasında
cenaze, Ulu Cami’ye götürüldü.

Osmangazi’ye bağlı Ebu İshak
Mahallesi’ndeki Kanberler Ca-
misi’ne 7 Aralık’ta gelen bir kişi,
akşam vaktinde engelli oğlunu
geride bırakıp imamın arkasında
namaza durdu. Caminin imamı
Osman Civelek’in sebebini sor-
ması üzerine baba, oğlunun en-
gelli olduğunu ifade etti. Civelek,
engelli çocuktan kimsenin ra-
hatsız olmayacağını belirterek
ön safa getirmesini istedi.

ÇOCUK ÖN SAFA GELİNCE 
İMAM NAMAZI KILDIRDI
Bunun üzerine baba, çocu-

ğunu ön safa getirdikten sonra
imam, cemaate

namaz kıldırdı.

Namazın ardından cami imamı,
engelli çocukla sohbet etti. Ca-
minin güvenlik kamera-
sına yansıyan olayın
görüntüleri sosyal
medyada defalarca
paylaşıldı.

“HÜZÜNLÜ 
BİR İFADESİ 
VARDI”
Osman Civelek,

AA muhabirine, ba-
bası arka safa bırak-
tığında çocuğun ya-
nına birilerinin
g e l e c e ğ i n i
zannettiği-
ni ancak

kimsenin gelmediğini söyledi.
Bu sırada babanın oğluna el sal-
ladığını gördüğünü aktaran Ci-
velek, şöyle devam etti: “Çocu-
ğun hüzünlü bir ifadesi vardı.
Babasına ‘Çocuğu ön safa getirir
misin’ dedim. ‘Engelli, hocam’
dedi. ‘Ne fark eder. Bizim yanı-
mızda kalmasına engel değil,

lütfen yanımıza getirir misin?’
dedim. Sağ olsun bizi kırmadı

babası getirdi.” 
“ARAMIZDA 

TEK GÜNAHSIZ 
İNSAN BU 

ÇOCUK”
“Onu getirirken

cemaate döndüm,
‘Aramızdaki tek

günahsız bir in-
s a n

varsa o da bu çocuk. Aramızda
yer alması güzel olur. İnşallah
onun hürmetine bu namazımız
kabul olur’ dedim. Namaza dur-
duktan sonra arkadan sesler ge-
liyordu. Namazımızı eda ettik,
sonra çocuğumuzla ilgilendik.
Babasıyla sohbet ettik. Akabinde
merak ettik yani, o sesler neydi
diye. Kamera kayıtlarına baktık
ki çocuğumuz meğerse alkış ya-
pıyormuş sevincinden, mutlu-
luğundan. Çok sevindik yani
onun o alkışları paha biçilemez.
Mutlu olduk.”

“OLUMLU 
DÖNÜŞLER ALDIK”
Civelek, sosyal medyada

paylaşılan görüntülerle ilgili
olumlu dönüşler aldıklarını dile
getirdi. Engelli bireylerin top-
lumda olduğu gibi kabul gör-
mesinin önemine dikkati çeken
Civelek, Diyanet İşleri Başkan-
lığı personeli olarak gerek cami
içinde gerek dışında güzel ah-
lakı halka anlatarak değil ya-
şayarak sunmaya gayret ettik-
lerini sözlerine ekledi.

(AA)

Imam’dan
muhteşem hareket!
Imam’dan
muhteşem hareket!
Imam’dan
muhteşem hareket!

Kanberler Camii’nde görev yapan imamın, namaz sırasında cemaati
rahatsız eder düşüncesiyle babasının geride bıraktığı engelli çocuğu ön
safa aldırmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı.

“İbadethane ve 
cemevlerindeki
doğalgaza 
indirim!”

Erdoğan:

n Haberi 6’da

“Zafer, Türkiye
sevdalılarının 
hesabına 
yazılacak”

Bahçeli:

n 8. sayfada

Türk ev tekstili sektörünün 2022’de
zorluklara karşın ihracat rekorları kırdığını
belirten TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Hüseyin Bayram, 2023’te 5
milyar dolar ihracat hedeflediklerini
ve buna en büyük katkıyı HOME-
TEX’in sağlayacağını söyledi.

HOMETEX 2023 ile yeni
ihracat rekorları kırılacak

n 5. sayfada

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal
sorumluluk projelerinden biri olarak 2010 yılında
başlayan Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans
Servisi hizmeti ile bugüne kadar sisteme kayıtlı
75 bine yakın hastaya toplamda 1 milyon 320
bin kez sağlık hizmeti verildi. Sadece 2022 yılı
içinde 9 bin 870 kayıtlı hastaya 141 bin 505 kez
hizmet verilirken, 27 bin 896 hastanın ise ambu-
lansla hastaneye nakli sağlandı. n 4 sayfada

Ortaköy’deki terör saldırısının
üzerinden 6 yıl geçti

İstanbul’da 39 kişinin hayatını kaybettiği yılbaşı
gecesi eğlence merkezi Reina’da terör örgütü
DEAŞ üyesi Abdulkadir Masharipov tarafından
düzenlenen saldırıya ilişkin 59 kişinin yargı-
landığı davanın Yargıtay’daki temyiz süreci
devam ediyor.   n 7. sayfada

Otoyolda can pazarı: 
1’i ağır 5 yaralı
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30 Aralık 14.08
Müge Anlı’da günlerdir Almus Ata-

köy’de kayıp bir kadın aranıyor… 
Ataköy’ün eski ismi KIZILDERE ne garip
bir tesadüf Mahir Çayan ve arkadaşlarının
saklandıkları köy yaklaşık 50 yıl sonra
yeniden gündeme gelmiş oldu.

27 Aralık 15.31
Akşener bugün Kılıçdaroğlu ile ya-

pacağı görüşmede ‘adaysan biz masadan
çekiliyoruz’ resti çekecek.

26 Aralık 12.09
Pkk lı teröristle fotoğrafı ortaya

çıkan Hdp li Semra Güzel’in milletvekili-
ğinin düşürülmesine CHP den karşı oy
veren Orhan Sarıbal… şaşırdık mı. Asla

25 Aralık 16.26
Bursa’da son aylarda görülen Kaçak

yapı furyasının arkasında Faruk Çelik’in
Alaçam’daki gecekondusuna göz yumul-
masının olduğunu düşünüyorum… 
Çok kötü bir örnek oldu. 
Utanması gerekenler işi pişkinliğe verip
villa yapmadık kulübe / bağ evi yaptık
diye insanları aptal yerine koyuyor.

26 Aralık 12.42
#Kestel’i kirleten sanayi tesislerinin

Soğuksu bölgesine taşınmasına başta Kestel
Belediyesi ve Çevre Bakanlığı olmak üzere
kenti düşünen herkes destek veriyor… 
Bugün hortumcunun gazetesinde _ki en
başta yeşim tekstil kirletiyor_
Bu hayırlı işe karşı çıkmış #NecatiŞahin….
Necati Şahin’in Bursa’ya hangi kazıkları
attığını merak edenler için tek bir örnek
vereceğim. Eski Stad’ın karşısında Flash
Tv/ Ömer Göktuğ’un diktiği ucube plazanın
mimarı… varın gerisini siz düşünün.

27 aralık 17.26
Kocaeli’nde dereleri kirleten firmanın

ABD merkezli #crownbevcan olduğu tesbit
edilmiş…

27 Aralık 17.04
Turgut Özal (rahmetli) ekonomide

popülist politikalara asla papuç bırakmadı
bu yüzden işci sendikaları onu hiç sev-
medi…
Çankaya’nın şişmanı işci düşmanı ilan
edildi…
Ne zaman ANAP’lı Mesut yılmaz seçim
meydanlarında S.Demirel ile vaad yarışına
girdi. 
ANAP tepe taklak oldu. 
Geniş halk kitleleri küçük azınlıklıkları
sevindirecek bol keseden dağıtılacak ulu-
felerin kendi vergilerinden karşılandığını
gayet iyi bilir. 
Ak Parti siyasette ANAP’ın hatalarından
bir çok dersler çıkararak yol yürüdü.
Umarız ekonomi yönetiminde de bu ders-
lerden nasiplenir.

27 Aralık 19.49
2019 yılı verilerine göre Türkiye’de

kişi başına elektrik enerjisi tüketimi 3
bin 652 kWh/yıldır.

N e z i r  A s a r o ğ l u

27 Aralık 16.16
#MustafaBozbey, Bursa Büyüşehir

adaylığı için Dönerci Şahin’in desteğini
almış..geriye 3 nal ile 1 at kalmış…

Türkiye’nin en büyük kitap portalı
bkmkitap, aralık ayı boyunca şubelerinde
birçok önemli ismi ağırladı. bkmkitap,
Bursa’da bulunan toplam dört şubesinde
milyonlarca eğitim ve öğrenim kitabı,
edebiyat kitabı, çocuk kitabı ve kırtasiye
ürününe ev sahipliği yapıyor. Çeşitli atöl-
yeler, imza günleri ve seminerler dü-
zenliyor. Her yaştan kitapseveri bir araya
getiren bu etkinlikler aralık ayında da
devam etti. Ceren Melek, Julia Sena Ya-
manoğlu, Büşra Nur, Dilara Keskin,
Saliha Erdim ve omas Taylor gibi ünlü
yazarlar okurlarla buluştu. Gri Koç olarak
tanınan Gökhan Müftüoğlu, öğrencilere

sınava hazırlanırken nelere dikkat et-
meleri gerektiği ve stresle nasıl baş et-
meleri gerektiğine dair seminer verdi.
Seminerin ardından da imza etkinliği
gerçekleştirildi. Tüm bu faaliyetleriyle
Bursa’nın kültür merkezi haline gelen
bkmkitap’ın müdavimleri arasında sanat
ve kültür camiasında öne çıkan isimler,
akademisyenler bulunuyor. Bu isimlerden
biri de İlber Ortaylı. Ünlü tarihçi, aralık
ayında bkmkitap’ın İstanbul Yolu şubesini
ziyaret etti. bkmkitap’ın Yönetim Kurulu
Başkanı Kutbettin Bingölbali ile birlikte
mağazayı dolaştı ve okurlarına imza
verdi. (İHA)

Yıldırım Kent Konseyi bünyesinde faa-
liyetlerini sürdüren Engelliler Meclisi tara-
fından hazırlanan ve engelli bireylerin sah-
nelediği ‘Engelsiz Tiyatro’ adlı oyun büyük
beğeni topladı. Barış Manço Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın
yanı sıra Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin
Esen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Meh-
met Akif Bingöl, AK Parti İl Başkan Yardımcısı
Zehra Altınöz,  İl Gençlik Kolları Başkanı
Ömer Faruk Temiztürk, İlçe Başkan Vekili
Yunus Emre Kandemiroğlu, İlçe Kadın
Kolları Başkanı Fatma Zehra Yekeler,  İlçe
Gençlik Kolları Başkanı Rüştü Maviçiçek,
Osmangazi Müftüsü Mehmet Uzun, sivil
toplum kuruluşları temsilcileri, meclis üyeleri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik
kapsamında Yıldırım’ın engel tanımayan
özel yürekleri hünerlerini sergiledi.

YILDIRIM ENGEL TANIMIYOR
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,

sevgi her engeli aşar diyerek, engelsiz bir
Yıldırım için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Özel ge-

reksinimli kardeşlerimize imkân verildiğinde
başaramayacakları hiçbir şey yok. Yıldırım
Belediyesi olarak bu bilinçle özel kardeşle-
rimize ihtiyaç duydukları desteği sağlamak
ve imkân oluşturmak için gayretle çalışıyoruz.
Engelsiz Yaşam Okulumuzda, 13 farklı
branşta özel kardeşlerimize eğitim veriyoruz.
Eğitimler ile özel çocuklarımızın sosyal, kül-
türel ve psikolojik gelişimlerine katkı sunuyor
ve burada verdiğimiz eğitimler ile çocukla-
rımızın yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz.
Geride bıraktığımız 3,5 yılda 4 bin 500 kar-
deşimize eğitim verdik. Ayrıca, istihdam
kompleksimiz aracılığıyla bin 150 özel kar-
deşimizi işe yerleştirdik. Yine, belediyeler
bazında Türkiye’de ilk kez Yıldırım Beledi-
yesi’nin hayata geçirdiği Destekli İstihdam
Modeli ile proje kapsamında da 30 kardeşi-
mizi iş sahibi yaptık. Ayrıca Engelsiz Yıldırım
hedefiyle hayata geçireceğimiz Makbule-
Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde
çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.
Engelliler Meclisimiz hiçbir sınır, hiçbir
engel tanımıyor. Yıldırım Kent Konseyi En-
gelliler Meclisimize böylesi güzel bir tiyatro
oyununu bizlerle buluşturdukları için çok
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

TOPLUMUN BİR PARÇASI 
Yıldırım İlçe Kaymakamı, “Engelli kar-

deşlerimizin hayatın içerisinde daha rahat
rol alabilmesi için onlara ne kadar fırsat ve-
rilirse o kadar güzel işleri başarabileceklerini
biliyoruz. Engelli kardeşlerimizin ailelerine
emekleri ve fedakârlıkları için çok teşekkür
ediyorum” sözlerini kullandı. Tiyatroya emek
veren oyuncuları tebrik eden Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Özellikle
engelli kardeşlerimizin ‘engelsiz tiyatro’ adı

altında bu tiyatroyu gerçekleştirmesinin çok
anlamlı olduğunu düşünüyorum. Engelli
kardeşlerimizi anlamak, empati yapmak ve
hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu
hatırlatmak istiyorum. Programda emeği
geçen Yıldırım Belediye Başkanımızı ve Kent
Konseyi Başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

300 ‘ÖZEL’ ÜYE
Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Mehmet

Akif Bingöl, “Kent Konseyimiz özellikle kentin
hukukunu, hakkını korumak, engelli kar-
deşlerimizin aidiyetlerini yükseltmek ve de-
zavantajlı toplumlara fırsat eşitliği vermek
amacıyla çalışmalar yürütüyor. Engelliler
Meclisi; Bursa’nın en geniş, en katılımlı plat-
formu haline geldi. Engelliler Meclisi’nin
300’e yakın üyesi var. Bizler de Kent Konseyi
olarak Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay
Yılmaz’dan aldığımız destekle Yıldırım’a ve
Yıldırım’daki engelli kardeşlerimize destek
olmaya devam edeceğiz. 1,5 aydır emek
verilen ve tamamı engelli kardeşlerimizden
oluşan tiyatroyu hazırlayan tüm kardeşlerimizi
tebrik ediyorum” diye konuştu. Programda
konuşan Engelliler Meclisi Başkanı Resul
Zık, “Engelliler bu toplumun bir parçası.
Bizlere bu anlamda her zaman destek olan
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a ve
Yıldırım Kent Konseyi Başkanımıza çok te-
şekkür ediyoruz. Bir insanın kalbinde ve zih-
ninde bir engeli yoksa hiçbir eksikliği yoktur.
Bu hayatta başaramayacağı ve üstesinden
gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Yeter ki kalp-
lerimizde ve zihnimizde bir engelimiz olmasın.
Engelliler Meclisi olarak; görmeyenlerin gözü,
kolları olmayanların kolları, ayakları olma-
yanların ayakları olmaya geldik. Bu yolda
çalışacağız” sözlerini kullandı. (Bülten)

Bıçakçılık mesleğini dedesi ve babasından
sonra devralan 67 yaşındaki Baykal, geleneksel
yöntemle budama testeresi üretiyor. Diğer
testerelere göre gittikçe incelen çeliği ve ah-
şaptan yapılan ergonomik tutamağıyla ayrılan
testereyle en sıkışık alanlarda budama yapı-
larak ağacın meyve tutan dallarına daha fazla
su ve besin aktarılmasını sağlanabiliyor. Bir
dönem Çin’den getirilen plastik saplı testerelere
göre hem daha uzun ömürlü hem de daha
az bakım isteyen el yapımı testereler, üreticinin
maliyetini azaltmasına ve ürünün kalitesinin
artmasına fayda sağlıyor. Kalıp halinde aldığı
çeliğe suyunu veren Baykal, dedesi ve babasının
kullandığı makinelerde testerenin yanı sıra
bıçak ve bıçkı da yapıyor.

“FABRİKASYON TESTERELER 
3 GÜN KESİYORSA ZANAATKARIN 
YAPTIĞI 15 GÜN KESER”
Hasan Baykal, AA muhabirine, bıçak

ve zeytin ağacı budama testeresi üretimine
10 yaşında başladığını söyledi. “Usta başka,
çırak başka, fabrika başka, zanaatkarlık
başka. Zanaatkar, aklını, fikrini, zekasını,

el becerisini ve yüreğini de koyup bir ürün
meydana getirir” diyen Baykal, kendi ürün-
lerinin, estetikliği ve kullanım kolaylığı sağ-
laması sayesinde seri üretim olanlardan ay-
rıldığını dile getirdi. Baykal, zeytin ağaçlarının
“sıçan kuyruğu” olarak bilinen testerelerle
budandığını, marangozların kullandığı tes-
terelerle bu işin yapılamayacağını kaydetti.
Marangozların testerelerinin dal aralarına
girmediğini belirten Baykal, şöyle konuştu:
“Dipten uca incelen testereler dal aralarına
girer, zeytinin ya da meyvenin iri olmasını,
sağlıklı olmasını ve fazla dalın ağacın kuv-
vetini almayıp meyveye aktarmasını sağlar.
Gemlik zeytini, tadı ve kalitesiyle ülkemizde
bir numaradır, tabii bu kaliteye budama da
yardımcı olur. Sadece budama ve ağacın
sağlığı değil iklim en önemlisidir. Üretimde

kullandığımız bazı yöntemler gelişti. Mesela
dişleri eğe ile açıyorduk ama şimdi bunlar
için makine kullanabiliyoruz. Freze maki-
nesiyle de sap yapımında kolaylık sağlaya-
biliyoruz ama el emeği yönünden bu yön-
temler zanaatkarın ustalığını karşılamıyor.
O yüzden biz yine de bu işlemleri de elimizle
yapmayı tercih ediyoruz.” Baykal, el yapımı
testerelerin fabrikasyon ürünlere göre daha
uzun ömürlü olduğuna işaret ederek, “Fab-
rikasyon testereler 3 gün kesiyorsa zanaat-
karın yaptığı 15 gün keser. Bu da köylü için
bir kazanç. Her 5 günde bir bunun bilemesine
para vermektense 15 günde bir veriliyor.
Maliyetler azalıyor bu anlamda. Budama
mevsimi yılda 4 ay ama biz öncesindeki 6-
8 ay hazırlanıyoruz sezona.” ifadelerini kul-
landı. (AA) Bursa’da çeyrek asırlık tespihçilik ya-

pan esnaf; ünlülere tanesi 35 bin dolardan
tespih satıyor.

Tarihi Ulucami yanında açtığı dük-
kanda 25 yıldır servet değerinde
tespihler satan esnafın çok
sayıda ünlü müşterisi bu-
lunuyor. Dükkanına ge-
len ünlüler arasında
şarkıcı Demet Akalın
ve çok sayıda tiyatro
sanatçısı var. Dünya-
nın farklı noktaların-
dan gelen değerli taş-
lardan yapılmış binlerce
tespih çeşidini satan ustanın
en değerli ürünü ise Osmanlı dö-
nemi ustalarından İskender Efendi’nin
yaptığı tespihler yer alıyor. Bu usta yaptığı
tespihleri tanesi 35 bin dolardan satışa

çıkarttı. Esnafın Gökhan Yılmaz’ın özel-
likle Ortadoğu’dan çok sayıda yabancı
müşterisi mevcut. Bu işi çeyrek asırdır
yaptığı ifade eden Gökhan Yılmaz, “Elim-

de değerli taşlardan yapılma tespihler
mevcut. Bu değerli tespihlerin

satışını yapıyorum. Çok sa-
yıda ünlü müşterim var.

Onlara tespih sattım.
Satışa çıkarttığım en
pahalı tespih koleksi-
yonumda bulunan Os-

manlı dönemi ustala-
rından İskender Efen-

di’nin yaptığı 130 yıllık keh-
ribar tespihler. Bu tespihlerin

tanesi 35 bin dolar. Ayrıca balina
kusmuğundan yapılan tespihlerim de
var. Yurt dışından çok sayıda müşterim
var” dedi. (İHA)

Nilüfer Özdilekpark’ta gerçek-
leştirilen turnuvaya 11 takımdan
77 kişi katıldı. Kıyasıya mücadele-
lerin verildiği heyecanlı anların ya-
şandığı bowling turnuvasında CAF
7/24 takımı 573 puan ile 1. olurken,
521 puanla The Walking Dead 2.,
Grup Kapat Aç ise 447 puanla 3.
oldu. Yarışmada dereceye girenlere
kupaları ve ödülleri HasTavuk AŞ.
Mali ve İdari İşler Genel Müdürü
Erdinç Pir ve Beyaz Et Genel Mü-
dürü Şahin Aydemir tarafından ve-
rildi. Mali ve İdari İşler Genel Mü-
dürü Erdinç Pir “Çalışanlar arasında
motivasyonu arttırmak, birlik ve
beraberliği pekiştirmek, yeni yıla
motive bir şekilde çalışanların gir-

mesini sağlamak amacıyla yapılan
bu organizasyonda emeği geçen ar-
kadaşlarımıza öncelikle teşekkür
ederim. Bu gece burada olup ya-
rışma boyunca savaşan, yarışan,
takımını destekleyen ve katılım
gösteren herkesi gönülden tebrik
ederim” dedi. (İHA)

Yıldırım’da engelsiz tiyatro
oyunu tam not aldı

Yıldırım Belediyesi’ne bağlı
Kent Konseyi bünyesinde
kurulan Engelliler Meclisi
‘Engelsiz Tiyatro’ isimli
oyunla seyirci ile buluştu.
Barış Manço Kültür
Merkezi’nde sahne alan oyun
izleyicilerden tam not aldı.

Gemlikli Hasan usta 57 yıldır
budama testeresi yapıyor
Gemlik’te el yapımı zeytin
ağacı budama testeresi üreten
Hasan Baykal, 57 yıldır dede
mesleğini sürdürüyor.

bkmkitap ünlüleri ağırladı

HasTavuk personeli
bowlingte eğlendi
Kanatlı sektörünün öncü
isimlerinden HasTavuk firması
yeni yıl öncesi çalışanlarının
moral ve motivasyonunu
arttırmak amacıyla bowling
turnuvası gerçekleştirdi.

Tanesi 35 bin dolara tesbih!
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Toplum

Hava Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

14/5

14/5

12/25

15/5
15/6

14/6

11/1

14/6

10/4

9/4

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

06:49
08:19
13:12
15:34
17:55
19:20

BURSA
PAZAR

14/5

SALI

33/21

PAZARTESİ

35/21

10/4 İMSAKİYE

Otoyolda can pazarı:
1’i ağır 5 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu,
Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana
gelen trafik kazasında arızalanan ve
emniyet şeridine çekilen bir otomobile
aynı yönde gitmekte olan bir minibüs
çarptı. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Orhangazi’deki kaza, sabah 07.45
sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir
istikameti Orhangazi Kavşağı yakın-
larında meydana geldi. Alınan bilgi-
lere göre, Soner Gündüz (31) idare-
sindeki 34 COZ 458 plakalı otomobil
İstanbul’dan Bursa istikametine gi-
derken, Orhangazi kavşağını geçtik-
ten sonra arızalandı. Arızalanan oto-
mobil emniyet şeridine çeken sürücü
çekici çağırdı.

MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI
Arıza yaparak emniyet şerinde

park halinde olan otomobile aynı

yönde gitmekte olan Faruk Yertürk
(25) idaresindeki 34 KL 4242 plakalı
bir minibüs çarkadan çarptı. Savrulan
otomobil bariyerlere çarparak hur-
daya döndü. Kazada otomobil içinde
bulunan sürücü Soner Gündüz ile
birlikte Eşi Şeyda Gündüz (29), ço-
cukları 4 yaşındaki Nil Su Gündüz
ile 2 yaşındaki Yağız Gündüz ve Ali
Gündüz (55) yaralandı.

ARAÇ İÇİNDE CAN PAZARI
Kaza sonrasında otomobilde bu-

lunan Şeyda Gündüz araç içinde sı-
kıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık

ekipleri sevkedildi. Ağır yaralı olan
Şeyda Gündüz itfaiye ekiplerinin ça-
lışması ile araçtan çıkarılarak am-
bulansa alındı. Genç kadın ambu-
lansla Orhangazi Devlet Hastanesine
kaldırılarak burada tedavi altına alın-
dı. Diğer yaralılar ise olay yerine çağ-
rılan ambulanslarla Orhangazi Devlet
Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralı-
ların hayati tehlikesi bulunmazken,
emniyet şeridindeki otomobile çarpan
minibüsün sürücüsü Faruk Yertürk
gözaltına alındı. Kaza ile ilgili so-
ruşturma başlatıldı. (İHA)

Bursa Jandarma Komutanlığı ekip-
leri ve Jandarma Suç Araştırma Timleri
(JASAT), İstanbul-İzmir Otoyolu’nda
yaşanan hırsızlık olaylarına ilişkin
çalışma başlattı. Otoyola
araçla gelen zanlılar M.Ş.
(42), R.K. (50) ve
M.M’yi (49) yakalayan
ekipler, bu kişilerin
üzerinde ve araçta
yaptıkları aramada de-
mir kesici dekupaj tes-
teresi ve kesme uçları, ke-
silmiş demir kapı zinciri ve
çeşitli malzemelerin yanı sıra 2 gram
metamfetamin ve uyuşturucu içiminde
kullanılan aparat ele geçirdi. Şüphelilerin,
otobana inen demir kapının asma kilit
ve zincirini dekupaj testeresiyle çıkar-

dıkları, yol kenarında otoyol şirketine
ait tel örgüler ve bunlara ait direkler
ile bazı bariyerleri kesip çaldıkları be-
lirlendi. Ayrıca, M.M’nin 25 Eylül’de
Gürsu ilçesinde meydana gelen hırsız-

lığın faili olarak arandığı ortaya
çıktı. Zanlıların çaldıkları mal-

zemeleri Yıldırım ilçesi Ara-
bayatağı Mahallesi’ndeki
bir firmaya sattıklarını
tespit eden ekipler, bu
iş yerinde yaptıkları
araştırmada malzemeleri

kamyona yüklenmiş helde
buldu. Çalınan tel örgü ve

bariyerler ile diğer malzemeler,
şirket yetkililerine teslim edildi. Göz-
altına alınarak jandarmadaki işlemle-
rinin ardından adliyeye sevk edilen 3
şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe
tutuklandı. (AA)Orhangazi’deki kaza dün saat 10.00 sı-

ralarında  Göl Yolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgilere göre Orhangazi istikametinden
Göl istikametine doğru gitmekte olan Nihat
Çankal (40) idaresindeki 16 ZS 149 plakalı
kamyonet, Göl Yolu üzerindeki bir fabrikaya
giriş yapmak istediği esnada aynı yönde git-
mekte olan ve Gençlerbirliği Kulübü ikinci
başkanı Yaşar Yazıcı’nın kullandığı 34 CFV
377 plakalı otomobile çarptı.

KAMYONET SAVRULUP YAN YATTI
Kazada dönüş yapmak isteyen kamyonet

savrulup yan yatarken otomobilde de büyük
çapta maddi hasar meydana geldi. Kazada
kamyonet sürücüsü Nihat Çankal ile oto-
mobilde bulunan Gençlerbirliği futbolcuları
Atakan Cevizlidere ve Ahmet Kalaycı hafif
yaralandı. Kamyonet sürücüsü Nihat Çankal
ile futbolcular Atakan Cevizlidere ve Ahmet
Kalaycı Orhangazi Devlet Hastanesine kal-
dırılarak burada tedavi altına alındı. Genç-
lerbirliği kulübü ikinci başkanı Yaşar Yazıcı
ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis ekipleri
kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Bursa’da cuma namazını kıldıktan
sonra camiden çıkan çay ocağı sahibi,
silahlı saldırı sonucu hayatını kaybet-
mişti. Cinayeti işleyen kişinin 17 yaşında
bir genç olduğu ve öldürdüğü kişiye ait
çay ocağında çalıştığı ve parasını ala-
madığı için olayı gerçekleştirdiği öğre-
nildi.

Nilüfer’deki olay, önceki gün saat
14.00 sıralarında Görükle Kurtuluş Ma-
hallesi Kurtuluş Camisi’nde meydana

geldi. İddiaya göre aralarında şüpheli
A.İ. (17) camiye gelen Cafer Aydın’ı (65)
çıkışta beklemeye başladı. A. İ. camiden
çıktığı sırada belinden çıkardığı taban-
cayla altı el ateş etti. Mermiler Aydın’ın
bacağına ve göğsüne isabet etti. Ağır
yaralanan Aydın olay yerine gelen am-
bulansla kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını
kaybetti. Kaçan şüpheli A.İ. suç unsuru
silah ile camiden 800 metre ileride bu-

lunan otluk alanda yakalandı. Gözaltına
alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere
önce Görükle Polis Karakoluna ardından
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro
Amirliğine götürüldü. Emniyetteki iş-
lemleri tamamlanan A.İ., bugün adliyeye
sevk edildi. Öte yandan A.İ. emniyetteki
ifadesinde Cafer Aydın’a ait çay ocağında
çalışırken parasını alamadığını, bu yüz-
den olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)

Maaşını alamadığı için öldürmüş!

Orhangazi’de futbolcular
ölümden döndü
Orhangazi’de meydana gelen
kazada Bursa Süper Amatör Lig
takımlarından Gençlerbirliği
Kulübü ikinci başkanı Yaşar
Yazıcı’nın kullandığı otomobile bir
kamyonet çarptı. Kazada
otomobilde bulunan Gençlerbirliği
futbolcuları Ahmet Kalaycı ile
Atakan Cevizlidere ile kamyonet
sürücüsü hafif yaralandı.

Bursa’da, otoyoldan tel örgü ve
bariyer çaldıkları iddiasıyla
gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bariyerleri çalan 3 şüpheli
tutuklandı

Bozulan otomobili 
motosiklet ile itti

Bursa’da bir kişi bozulan oto-
mobili motosiklet ile itti. O anlar
trafikte başka bir sürücü tarafın-
dan kaydedildi.

İlginç olay, Osmangazi’ye bağlı
İnönü Caddesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, otomobili
bozulan sürücü çareyi motosiklet
ile itmekte buldu. Bozulan oto-
mobili motosiklet ile iterek ta-
mirciye götürdü. O anlar ise cep
telefon kamerasına yansıdı. (İHA)

Aceleciliğin sonu
kazayla bitti

Bursa’da dikkatsiz iki sürücü-
nün kazası güvenlik kamerasına
yansıdı. Osmangazi’deki kaza Kü-
kürtlü Caddesi üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, ara yola dön-
mek isteyen otomobile başka bir
otomobil çarpıştı. Kaza sonrası
sürücüler şokun etkisiyle otomo-
bilden inerek kaldırım üzene otur-
du. Kazada yaralanan olmazken
o anlar bir işyerinin güvenlik ka-
merasına yansıdı. Kazayla ilgili
tahkikat başlatıldı. (İHA)

Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi
Endeksi’ne göre Marmara Bölge-
si’nin en kirli havasının Bursa ol-
duğu kayıtlara geçti.

Dünyanın Hava Kirliliği: Gerçek
Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi’ne
göre Marmara Bölgesi’nde Bursa
213 puanla ‘Çok sağlıksız’ kate-
gorisinde ilk sırada yer aldı. İs-
tanbul’un orta kesimleri 151 ile
‘Sağlıksız’ kıyı kesimleri ise 55-
70 arasında ‘Orta’ seviyesinde ha-
ritada yerini aldı. Yalova 158 pu-
anla ‘Sağlıksız’ Kırklareli 96 puanla
‘Orta’, Kocaeli 155 ile ‘Sağlıksız’,
Balıkesir 157 ile ‘Sağlıksız’, Tekir-
dağ 97 ile ‘Orta’ Edirne ise 96 pu-
anla ‘Orta’ kategorilerinde yer aldı.
Bursa’nın ilçelerinde ise Gürsu,
Kestel, Osmangazi, Yıldırım’da
213 ile ‘Çok Sağlıksız’ ölçülen hava
değerleri, Nilüfer’de 182 ile ‘Sağ-
lıksız’ olarak değerlendirildi. (İHA)

Bursa hava 
kirliğinde birinci
sırada

Jandarmadan
“Türkiye Huzur ve
Güven Uygulaması”

Bursa’da 463 jandarma perso-
neliyle yapılan “Türkiye Huzur ve
Güven Uygulaması”nda 5 bin 398
kişi ile 2 bin 539 araç sorgulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekip-
leri uygulamayı, 106 farklı noktada
463 personelin katılımıyla gerçek-
leştirildi. Denetimlerde 5 bin 398
kişi ile 2 bin 539 aracın sorgusu
yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan
11 kişinin gözaltına alındığı uygu-
lamada 18 araç trafikten menedildi,
45 araca toplam 36 bin 953 idari
para cezası uygulandı. (AA)
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Kıyamet kopsa bile elinizdeki to-
humu dikin diyen bir peygamberin
yolundan gittiğini söyleyen bir mil-
letin dikilen ağaçları “Allah isteseydi
burada ağaç büyürdü diyerek” o
ağaçları söken çocuklarını görmüş-
tük yıllar önce. 

İçimiz sızlamıştı. 
Bu çocukların bu kadar gözü kör,

vicdanı kör ve dahası İslam’dan yana
olduğunu sanıp İslam’la taban ta-
bana zıt yetişmelerine neden olan-
lar, 50 yıla yakındır zulm saçıyorlar
bu topraklarda. 

Oysa çok değil 1960’lı yılların
yaşam sevinci taşan ülkesiydi Afga-
nistan. Yıllar dünyada en çok Afga-
nistan’a ve Afganlara zulmetti
kuşkusuz. Bir millet kendi ülkesinde
inim inim inliyor 50 yıldır.

Soğuk savaş döneminin hakim
olduğu zamanlar. 

1979 yılında ülkenin kaderi ne
yazık ki tamamen değişti. Rusların
işgali ve kurdukları sosyalist yöne-
tim ülkeyi bugüne kadar sürecek iç
savaş ve karışıklıkların içine itti. Rus
işgali 20 yıllık bir sürenin ardından
mecburen son bulurken (ki Rusların
SSCB’nni dağılmasıyla zaten orada

kalma imkanları yoktu) başka bir
aşamaya geçti. 

Taliban aldı önce ipleri eline ve
akıl almaz bir baskı rejimi kurmaya
başladı. Çok geçmeden bu kez
NATO ve ABD’nin işgali başladı 20
yıl sürecek. 

ABD, 20 yıllık işgalin ardından
mecbur kalarak anlaşmaya gitti Tali-
ban’la ve geçtiğimiz yıl çekilerek
yerin Taliban’a bıraktı. Keşke milleti
için güzel bir gelecek için iktidar ol-
saydı Taliban. Ama olmadı olamadı. 

Geçtiğimiz günlerde Afganistan
Eğitim Bakanı Neda Mohammad
Nadeem’in açıklaması ile Afganis-
tan’ın çektiği zulmün aralıksız sür-
düğünü bir kez daha gözler önüne
serdi. 

Ne diyor Afgan bakan:
“Hiç kimse Kur’an’da ve hadis-

lerde modern bilim okumanın ge-
rekli olduğuna dair bir ibare

gösteremez. Biz Türkiye ve Suudi
Arabistan gibi değil, saf İslam istiyo-
ruz. Bugün kadınların eğitim alma-
sını savunanlar, yarın hırsızlığı,
zinayı, tesettürü, alkol içmeyi, fu-
huşu da savunur. Kadınlar erkekle-
rin tarlasıdır, onlar için eğitim değil
erkeklere hizmet şarttır. Bu karara
karşı çıkmak İslam’a isyandır, cezası
bellidir.”

Bu kadar ruhunu kaybetmiş,
inancına ters, inanı merkezden
uzağa atıp kurduğu düzenin deva-
mını sağlamaya yönelik bir açıkla-
maya rastlamak gerçekten güç. 

Oysa kız çocuklarının gömül-
düğü bir dönemde kızını omuzlarına
alıp gezdiren bir peygamberin üm-
meti olmanın peyinde olan bir mille-
tin yöneticisi bakan. Yazık çok yazık. 

Bir ülke dünyanın egemen güç-
leri ve onların 40 yılda büyüttüğü
bir cehalet ordusuyla perişan edildi.

Nice hayatlar yok olurken niceleri
sakat kaldı, zulm altında inledi. Tam
da emperyalistler gitmişken, kara
cehalet Afganistan’ın yeni kabusu
oldu. 

Afganistan ağlıyor. 
Afganlılar ağlıyor. 
Bir grup zalim emperyallerin bı-

raktığı yerden zulme devam ediyor. 
En korkuncu ise bunu sözde

İslam adına yapıyor. Oysa İslam
zulmü yasaklar. İslam insanı öncele-
yen bir din. Cahil bırakılan kadının
yetiştirdiği çocukların dönüp kendi
kadınlarına kızlarına kendi milletine
zulm ettiği bir döngü bu. Oysa Afga-
nistan 50 yıl önce çok güzel bir ül-
keydi. Zalimlerle cahillerin elinde
zulmün merkezine dönüştü. 

Çok yazık oldu Afganistan’a. Ve
gelinen ibretlik yer…

Kim Afganistan’da yaşamak
ister ki!

Ah Afganistan ah!

Alpaslan 
YILDIZ

alpaslanyldz@gmail.com

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri
Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2010 yılında,
22 personel, 6 araç ve 1973 hasta sayısı ile
çalışmalarına başlayan Evde Hasta Bakım
ve Hasta Nakil Hizmetleri, bugün 144 per-
sonel, 48 araç ve 20 ambulansla bir sağlık
ordusuna dönüştü. Aktif hasta sayısı her
geçen yıl artarken, 2010 yılında 1973 hastaya
verilen 28 bin 703 sağlık hizmeti, 2022 yı-
lında 9780 hastaya ve 141 bin 505 hizmete
çıktı. Büyükşehir Belediyesi’nin evde sağlık
hizmetinden yüzde 33.75 ile en fazla ya-
rarlananlar 75-84 yaş grubu oldu. Hizmet
alanların yüzde 20.63’ünü 85-94 yaş grubu,
yüzde 19.31’ini 65-74 yaş grubu ve yüzde
11.56’sını ise 55-64 yaş grubu oluşturdu.
Evde Hasta Bakım Merkezi ve Ambulans
Servisi Hizmeti ile 2022 yılında 8.723 doktor
muayenesi, 3.723 FTR uzman ziyareti,
23.227 fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti,
55.022 hemşirelik hizmeti, 43.146 bakım
ve refakat hizmeti, 1.720 sosyal inceleme
ve 2.817 psikolojik destek hizmeti verildi.
3.005 hastanın evine temizlik hizmeti ve-
rilirken, 104’ü şehir dışı olmak üzere toplam
27.896 hastanın da ambulansla hastaneye
sevki sağlandı. Fırsat buldukça evde bakım
hizmetlerinden yararlanan vatandaşları ev-
lerinde ziyaret eden Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sosyal bele-
diyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı za-

manlarda halkımıza katkı vermeye çalışı-
yoruz. Bu nedenle evde bakım hizmetlerini
çok önemsiyorum. Evde sağlık hizmetleri
7 gün 24 saat kesintisiz süren bir hizmet.
Her yıl binlerce vatandaşımıza bu manada
destek sağlıyoruz. Ben tüm hastalarımıza
şifa, büyük bir özveriyle çalışan sağlık eki-
bimize de çalışmalarında kolaylıklar diliyo-
rum” dedi.

BEBKA DESTEĞİYLE OYUN VE 
ANİMASYON MERKEZİ KURULUYOR
BEBKA, animasyon sektörünün önemli

merkezlerinden Eskişehir’de yeni iş
birlikleri ve çalışmaların ge-
liştirilmesi amacıyla
sektör paydaşlarını
bir araya getirdi.
Toplantıda BEB-
KA desteğiyle
oyun ve ani-
masyon merkezi
kurulacağı açık-
landı. Bursa Eski-
şehir Bilecik Kalkınma
Ajansı (BEBKA), Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ça-
lışmalarını yürütürken, animasyon sektö-
rünün kalbi Eskişehir’de önemli bir çevrimiçi
toplantı düzenledi. Sektör paydaşlarının
bir araya geldiği toplantıyla yeni iş birlikle-

rinin geliştirilmesi ve sektör çalışmalarının
geliştirilmesi hedefleniyor.

SEKTÖR PAYDAŞLARI 
BİR ARAYA GELDİ
BEBKA tarafından organize edilen çev-

rimiçi toplantıya; BEBKA Genel Sekreteri
Doç. Dr. M. Zeki Durak, TRT Çocuk Kanal
Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, Anadolu
Üniversitesi Animasyon Bölüm Başkanı
Prof. Fethi Kaba, KOSGEB Eskişehir İl Mü-
dürü Tarık Yılmaz, Teknoloji Transfer
Ofisleri ARİNKOM ve ETTOM temsilcileri,
yerli animasyon yapımcıları ve çeşitli üni-

versitelerin ilgili bölümlerinden
akademisyenler de katıldı.

Oyun ve Animasyon Mer-
kezi çalışmalarının de-

vam ettiğini belirten
Durak, “2015 yılından
bugüne sektöre yöne-
lik festival, yarışma,

toplantı ve çalıştaylar
gerçekleştirdik. Mali des-

tek ve teknik destek prog-
ramlarımızla kurumlarımıza pro-

je desteği sağladık. Son olarak Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı
kapsamında; Anadolu Üniversitesi tarafın-
dan yürütülen Oyun ve Animasyon Geliş-
tirme Merkezine 2.5 milyon TL desteğimiz
oldu. Ön kuluçka hizmeti verecek merkezin

kurulmasına duyulan ihtiyacı fark etme-
mizde bugüne kadar yaptığımız araştırma,
analiz ve çalışmalar ile sizlerle gerçekleş-
tirdiğimiz bu toplantılardaki görüş ve öne-
rileriniz önemli katkı sağladı. Bu merkez,
sektöre büyük katkılar sağlayacaktır” diye
konuştu.

TRT ÇOCUK DA ÇALIŞMAYA 
DAHİL OLDU
TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora

Durmuşoğlu da “Ortalama 750 bölümü
çocuklarla buluşturduk. Taze içerik üretmek,
yeni şeyler bulmak bu işin en zor noktası.
Dijitalde de varlığımız devam ediyor. TRT
Çocuk Oyun Dünyası ve TRT Çocuk Kitaplık
uygulamasını hayata geçirdik. Çocuklara
kitaplar hem animasyonla, hem müzikle
sunuldu. Toplamda 39 uygulama oldu. 7
animasyon filmi vizyona girdi, 4 milyon
izleyiciye ulaştı. Çalışmalarımız doğrultu-
sunda gerçekleştirilen bu toplantı da çok
verimli geçti, yeni iş birliklerinin önünü
açtı” dedi. BEBKA Eskişehir Yatırım Destek
Ofisi tarafından sektöre yönelik çalışmaların
aktarıldığı sunumun ardından Anadolu
Üniversitesi tarafından Eskişehir Oyun ve
Animasyon Geliştirme Merkezinin çalış-
malarının aktarıldığı toplantı, sektör tem-
silcilerinin değerlendirmeleri ve soru-cevap
bölümüyle sona erdi.

(Bülten)

Bursa, Bilecik, İnegöl ve İznik ana
halterlerinde yapılan çalışmalar ile
elektrik kabloları yer altına alınıyor.
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Ay-
dın, “2022 yılının son günlerinde
güzel bir proje ile işlerimize devam
ediyoruz. Yıllardır üzerinde konuşulan

fakat bizim ana projelerimizde ol-
mamasına rağmen bu proje iki yıldır
uğraşıyoruz. Dört ana halterde Bursa
Caddesi bin 600 metre, İznik caddesi
2 bin 300 metre, Bilecik caddesi 578
metre, İnegöl caddesi 984 metre ol-
mak üzere toplamda 6 bin 482 metre
olan elektrik kablolarını yer altına
alma çalışmalarımız devam ediyor”
diye konuştu. Başkan Aydın, “Şuanda
Bursa caddesinin belirli bir kısmı ve
heykel meydanında çalışmalar bitti.
Ana halterler dışında belirli sokak ve
caddelerde de çalışmalar yapılacak”
dedi. (İHA)

Bin 500 kişinin aynı anda ibadet ede-
bileceği yapısıyla Mustafakemalpaşa’nın
en büyük camilerinden biri olacak Yalıntaş
Yeni Cami, çift minareli ve dış revaklarıyla
birlikte 890 metrekare alan üzerine inşa
edilecek. Yeni Mahalle Cami Güzelleş-
tirme ve Yaşatma Derneği Başkanı Nevzat
Şahin, Yalıntaş Mahallesi girişinde 1983
yılında ibadete açılan ve geçtiğimiz Mayıs
ayında yıkılan Yeni Cami’nin aynı yerinde
hayırseverlerin desteği ile tekrar yükse-

leceğini söylerken, “Medeniyetimizin en
büyük mimarı olan Mimar Sinan’ın eser-
lerindeki dış revak, mahfil, minare ve
sosyal alanlarını örnek aldığımız camimiz
Yalıntaş’a çok yakışacak” dedi. Mustafa-
kemalpaşa’nın 5 bini aşkın nüfusuyla
en büyük ikinci mahallesi olan Yalıntaş’ta
yükselecek bin 500 kişilik yeni caminin
inşaatına, Cuma günü kurban kesilerek
ilk harç döküldü. Dört ayak üzerine inşa
edilecek yeni caminin dış revaklarıyla
birlikte 890 metrekarelik ibadet alanına,
300 metrekarelik mahfil alana, 23 metre
yüksekliğinde ana gövdeye ve 40 metrelik
çifte şerefeli minareye sahip olacak.

(İHA)

Vali Yakup Canbolat, yeni
yıl dolayısıyla mesaj yayımla-
dı.

Vali Canbolat mesajında,
Bursalılara hitap ederek, Cum-
huriyet’in 100. yılının heyeca-
nını şimdiden hissettiren 2023
yılını kutladı. Hüzünleri, se-
vinçleri ve yaşanan acı tatlı
hatıraları ile gerek Türkiye ge-
rekse dünya için birçok önemli
gelişmeye sahne olan bir yılın
daha geride kaldığını belirten
Canbolat, şu ifadeleri kullandı:
“2022 yılında dünyada yaşanan
göçlere, savaşlara, yaşanan in-
sani ve ekonomik krizlere ba-
karak kimilerinin insan hak-
larından, kandan ve gözyaşın-
dan fırsatlar çıkararak ahlaki
çöküntü içinde olduklarına, ki-
milerinin de insana, hayvana,
doğaya ve insanlığın ortak mi-
raslarına katkı sunmaya çalış-
tığı bir yılı geride bıraktığına
şahit oluyoruz. Ne mutlu biz-
lere ki millet olarak geride bı-
raktığımız yılda yine mazlum-
ların yanında olduk, onların
hali ile hemhal olduk. 2023 yı-
lında da gücümüze inanarak,
umudumuzu canlı tutarak, ka-
ramsarlığa kapılmadan yine ve
yeniden üzerimize düşen ne
varsa hepsini yapmaya devam
edeceğiz. Geride bıraktığımız
yılda ilimize, ilimizin siz güzel
insanlarına tüm kamu kurum
ve kuruluşlarımızla birlikte
hizmet etmek için gecemizi
gündüzümüze katmaya gayret
ettik. Yeni yılda da ilimizin sa-
hip olduğu maddi ve manevi
değerleri en faydalı şekilde kul-
lanarak siz halkımızın hizme-
tinde olmaya var gücümüzle
devam edeceğiz. İlimizin biz-
lere en güzel miras olduğu bi-
linci ile, Bursa’nın her yönüyle
bir marka kent haline gelmesi,
en önemli hedefimiz olacaktır.
Bu konuda bizim en büyük gü-
cümüz ve avantajımız, tüm
kamu kurum-kuruluşları ve si-
vil toplum kuruluşları ile ili-
mizin bir bütün olarak ortak
bir iradeye sahip olmasıdır.
2022 yılında Bursa’mıza her
alanda pozitif dokunuşlarla
emeği geçen iş vereninden iş-
çisine, memurundan çiftçisine,
erkeğinden kadınına, gencin-
den yaşlısına kadar herkese te-
şekkürlerimi sunuyorum. Bu
vesile ile aziz milletimizin ve
siz Bursalı hemşehrilerimin
yeni yılını kutlarken, 2023 yı-
lının ülkemize ve tüm insanlığa
barış, kardeşlik, huzur ve mut-
luluk getirmesini diliyor, sizlere
saygılarımı ve sevdiklerinizle
geçireceğiniz güzel bir yıl te-
menni ediyorum.”

(İHA)

Büyükşehir şifa dağıttı
Bursa Büyükşehir

Belediyesi’nin en önemli
sosyal sorumluluk

projelerinden biri olarak
2010 yılında başlayan

Evde Hasta Bakım
Merkezi ve Ambulans

Servisi hizmeti ile bugüne
kadar sisteme kayıtlı 75

bine yakın hastaya
toplamda 1 milyon 320
bin kez sağlık hizmeti

verildi. Sadece 2022 yılı
içinde 9 bin 870 kayıtlı

hastaya 141 bin 505 kez
hizmet verilirken, 27 bin

896 hastanın ise
ambulansla hastaneye

nakli sağlandı.

Yalıntaş Cami’nin temeli atıldı
Mustafakemalpaşa Yalıntaş
Mahallesi’nde Mimar Sinan’ın
örnekliğinde projelendirilen yeni
caminin temeli dualarla atıldı.

Yenişehir’de şehrin girişi
dört ana halterde ve belirli
bölgelerde bulunan elektrik
kabloları yapılan çalışma ile
yer altına alınıyor.

Yenişehir’de elektrik
kabloları yer altına alınıyor

Vali Canbolat’tan
yeni yıl mesajı
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 5.510,78 - 5.509,16ALTIN: 1.096,29 / 1.096,59EURO: 20,0067 / 20,0406DOLAR: 18,6924 / 18,7107

Ulaştırma ve banka hisseleri öncülü-
ğünde bu yıl yüzde 200’e yaklaşan getiriyle
BIST 100 endeksi tarihi bir seneyi geride
bıraktı. Borsa İstanbul getiri arayışının
öne çıktığı 2022’de 1 milyon 300 binden
fazla yeni yatırımcının katılımıyla BIST
100 endeksinde rekor üzerine rekorlar
kırıldı. BIST 100 endeksi 2022’de yüzde
196,57 getiriyle 5.509,16 puana yükselerek,
dünya genelinde önemli pay piyasaları
arasında açık ara en iyi performansı ser-
giledi. Söz konusu yükseliş 1999’dan bu
yana en güçlü artış olarak kayıtlara geçer-
ken, BIST 100 endeksi 1997’den bu yana
ilk defa 4 yıl üst üste yatırımcısının yüzünü
güldürdü. Dolar bazında da yatırımcısına
yüzde 112,4 kazandıran BIST 100 endeksi,
seneyi 294,4 sent seviyesinden tamamlasa
da 510 sent seviyesinde bulunan zirve-
sinden hala uzak olması dikkati çekiyor.
Aylık bazda değerlendirildiğinde BIST 100
endeksi 2017’den bu yana ilk kez 6 ay üst
üste yükselirken, işlem hacimleri de rekor
seviyelere çıktı. BIST 100 endeksinin
hacim rekoru 14 Aralıkta 158,9 milyar
lira ile kırılırken, yılın son aylarında en-
dekste ortalama işlem hacminin 100
milyar lira seviyesine çıktığı görüldü. BIST
100 endeksi sektör bazlı incelendiğinde
bütün sektörlerin 2022’yi kazançla ta-
mamladığı görülürken, en çok kazandıran
yüzde 537,5 ile ulaştırma oldu. Bankacılık
sektörü ise geçen yıl yüzde 215,1 yükseldi.
Hisse bazlı bakıldığında BIST 100 endek-
sindeki hisselerin 97’si değer kazanırken,
en çok getiriyi yüzde 1.292 ile Girişim
Elektrik Sanayi, yüzde 1.182 ile Kontrol-
matik ve yüzde 739 ile Odaş Elektrik sağ-
ladı. En çok kaybettiren ise yüzde 42 ile
Türk Prysmian Kablo Sistemleri oldu.

Analistler, yıllardır ucuz kalan Borsa
İstanbul’un getiri arayışındaki yatırımcılar
için 2022’de önemli bir alternatif olarak
öne çıktığını kaydederek, Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz
indirimleriyle birlikte bu özelliğin daha
da belirginleştiğini ifade etti. Yıl boyunca
42 halka arzın yapıldığına dikkati çeken
analistler, bu halka arzların yeni yatırım-
cıların borsayla tanışmasında büyük rol
oynadığını dile getirdi. Analistler, yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınının yılın
ikinci çeyreğinden itibaren etkisini kay-
betmesiyle birlikte başta ulaştırma sektörü
olmak üzere ekonomik aktivitenin hız-
landığını aktardı. Özellikle üçüncü çeyrek
şirket karlılıklarının birçok sektörde rekor
seviyelerde gerçekleştiğini belirten analistler,
bu dönemde enflasyondan korunma ça-
basıyla birlikte Borsa İstanbul’a olan ilginin
de ivmelendiğini söyledi.(AA)

Küresel pazarlarda yaşanan daralma
ve enerji maliyetlerindeki artışa rağmen
Türk ev tekstili sektörün ihracat odaklı
üretim potansiyelinin pozitif yönlü ay-
rıştığını kaydeden Türkiye Ev Tekstili
Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TET-
SİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Hüseyin Bayram, “180 ülkeye 3,5 milyar
dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz,
Ocak-Kasım 2022’de geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 3,8 artışla 9 milyar
563 milyon dolarlık ihracata imza attı.
Böylece tekstil ve ham maddeleri sektörü,
tüm zamanların en yüksek Ocak-Kasım
ihracatına ulaştı” dedi.

‘TURKISH HOME TEKSTİL’İN 
YILDIZI PARLAYACAK
Türkiye’nin gerek jeopolitik konumu

gerekse krizleri fırsata çevirebilen ve
hızlı aksiyon alan ticari kabiliyeti saye-
sinde küresel pazarlarda lider konumda
olduğunu belirten TETSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram,
“İhracata büyük katkı sağlayan ev tekstili
sektörümüz, rekorlarla tamamladığı
2022 yılındaki başarısını daha çok is-
tihdam ve yatırımla 2023’e taşımaya ha-
zırlanıyor. Tamamen yerli ve milli im-
kânlarla kilogram başı ihracat değerini
8 doların üzerine çıkaran sektörümüz,
dünya pazarlarındaki payını artırarak

2023 yılında 5 milyar dolar ihracat ra-
kamına ulaşarak ülkemizin istihdamına
katkı sağlamayı hedefliyor. TETSİAD
olarak, ‘Turkish Home Tekstil’

adıyla aranan bir marka haline
getirdiğimiz ev tekstili ekosisteminin
gelişmesi için tüm gayretimizle çalışmaya
devam edeceğiz” dedi

‘RUSYA’NIN KOMŞU ÜLKELERİNDE 
POTANSİYEL YÜKSEK’
Emtia ve ham maddede yaşanan ciddi

fiyat artışlarına karşı stok yönetiminin
daha da önemli hale geldiğine de vurgu
yapan Hasan Hüseyin Bayram, “Küresel
piyasalarda yaşanan fiyat artışları ve fi-

nansmana erişimdeki engeller, şirketlerin
birçoğunda nakit akış bozukluklarının
baş göstermesine neden oldu. Emtiadaki

gevşemelerde mutlaka stoklarımızı
makul seviyelere getirmeli, aynı
zamanda yurt dışındaki tedarik
zincirinden kaynaklı bozulmaları
iyi değerlendirmeliyiz. Rusya’nın

komşu ülkelerindeki ciddi iş po-
tansiyelini de göz ardı etmemeliyiz.

Her dönemde ortaya çıkan fırsatları,
imkânları iyi değerlendirip ihracatımızı
artırmamız lazım. Önümüzdeki dönemde
potansiyelimizi çok iyi kullanmalıyız”
ifadelerini kullandı.

HOMETEX 2023’TE HEDEF, 
2 MİLYAR DOLAR İŞ HACMİ
Ev tekstilinin dünya pazarlarındaki

payını artırmak adına fuar organizas-
yonlarının olmazsa olmaz nitelik taşı-

dığını da belirten Bayram “2022’de BTSO
iştiraki KFA Fuarcılık ile gerçekleştirdi-
ğimiz 2022 HOMETEX Ev Tekstili Fuarı,
5 günde 126 ülkeden 170 bin ziyaretçiyi
ağırlarken 1,5 milyar dolarlık iş hacmine
ulaştık. 16-20 Mayıs tarihlerinde ger-
çekleştireceğimiz HOMETEX Ev Tekstili
2023 Fuarı’nı ise 2 milyar dolarlık iş
hacmi ve 250 bin ziyaretçi hedefiyle ger-
çekleştireceğiz. Almanya’nın Frankfurt
kentindeki Heimtextil Fuarı’na da sek-
törün çatı kuruluşu olarak 315 firmamız
ile katılım sağlayacağız. Bu, bir rekordur.
Kiraladığımız 23 bin metrekarelik alanda
Türk ev tekstili sektörünün gücünü ve
büyüklüğünü tüm dünyaya göstereceğiz.
Bu fuar, sektör olarak 2023 hedefimiz
olan 5 milyar dolar ihracat rakamına
ulaşmamızda büyük bir araç olacak” şek-
linde konuştu. (Bülten)

HOMETEX 2023 ile yeni
ihracat rekorları kırılacak
Türk ev tekstili
sektörünün 2022’de
zorluklara karşın ihracat
rekorları kırdığını
belirten TETSİAD
Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Hüseyin Bayram,
2023’te 5 milyar dolar
ihracat hedeflediklerini
ve buna en büyük
katkıyı HOMETEX’in
sağlayacağını söyledi.

TETSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Hüseyin Bayram

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer
Merkezi faaliyetleri çerçevesinde ger-
çekleştirilen “E-Ticaret Odaklı Genç Gi-
rişimci Akademisi”nde eğitim alan genç-
ler; tasarım, yazılım, inovasyon, e-
ticaret, girişimcilik, strateji, liderlik,
online satış, marka yönetimi, iletişim
ve müşteri odaklı düşünme becerileri
konularında kendilerini geliştirme ola-
nağı buldu. Gençler, Akademi progra-
mında aldıkları eğitimlerle, esnafların
dijital dönüşüm ihtiyaçları doğrultu-
sunda proje üretmenin yanında, uygu-
lama merkezi olan DİJİMER (Dijital
Yetkinlik Merkezi) bünyesinde de öğ-
rendiklerini uygulama imkanı buldu.

EN İYİ E-TİCARET 
UYGULAMALARI 
ÖDÜLLENDİRİLDİ
BESOB Oditoryum Salonu’nda dü-

zenlenen törende dereceye giren genç
girişimciler ödüllerini aldı. Törene katılan
gençlere de sürpriz hediyeler sunuldu.
Program çerçevesinde ayrıca, “İşimi Di-
jitale Taşıyorum” konulu panel düzen-
lendi. Ak Parti Bursa Milletvekili Atilla
Ödünç, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit,
Uludağ Üniversitesi Rektörü Saim Kı-
lavuz,Bursa Teknik Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof.Dr. Beyhan Bayhan, AK
Parti İl Başkan Yardımcısı Gülten Doğ-
rul’un katılımıyla gerçekleştirilen törende
gençler ödüllerini protokolün elinden
aldı. İlk üçe giren takımların sunumlarını
yaptığı programda; “Girişimcilik Life
Takımı” mobilyacı esnaf için sundukları
e-ticaret uygulaması için üçüncülük;

“Kanzen Takımı” kuyumcu esnaf için
sundukları e-ticaret uygulaması için
ikincilik, “FirmUp Takımı” market esnaf
için sundukları e-ticaret uygulaması için
birincilik ödülünü kazandı. Akademi
çerçevesinde 40 genç esnaflarla buluş-
turularak e-ticaret uygulamaları konu-
sunda çalışma yapmaları sağlandı.

BAŞKAN IŞIK: 
“GENÇ DİNAMİZMİ İLE 
ESNAF TECRÜBESİNİ 
BULUŞTURUYORUZ”
“Gençlerimizin sahip oldukları di-

namizmi, esnaflarımızın iş tecrübeleriyle
birleştirerek, ticaretin dijital dünyayla
buluşmasını sağlıyoruz” diyen Gürsu
Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Günü-
müz dünya koşullarında, teknolojinin
gelişmesiyle ulaşılan e-ticaret platfor-
munda var olmak olmazsa olmaz bir
durum haline geldi. Bu bağlamda biz
de, hem gençlerimizin girişimcilik ru-
hunu geliştirecek, hem çağın koşullarına
uygun gelişimlerini, hem de esnafları-
mızın dönüşen dünya ekonomisine
uyumunu sağlayacak bu projemizi ha-
yata geçirerek, ekonomimizin canlılı-

ğının sürdürülmesine katkımız olsun
istedik. Bu yolda bizden desteklerini
esirgemeyen tüm kurum ve şahıslara
teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm genç-
lerimize başarılar diliyorum. Gençleri-
mizi gelecek dönem Akademilerimiz’in
imkanlarından faydalanmaları için bek-
liyoruz. Onlar için esnaflarımızdan da
destek sözü aldık” dedi.

BİLGİT: “BU SİNERJİ 
BİZLERİ GELECEK ADINA 
UMUTLANDIRIYOR”
Bu proje aracılığıyla gençlerin ener-

jisinin, esnafın bilgi ve tecrübesiyle
harmanlandığına dikkat çeken BESOB
Başkanı Fahrettin Bilgit, “BESOB’un
yeni dönemdeki önceliklerinden bir ta-
nesi de dijitalleşme. Bu noktada Gürsu
Belediyesi ile güzel bir iş birliği yaptık.
Dijital dönüşüm noktasında esnafları-
mıza yönelik başlatılan ve ödüllerini
verdiğimiz projemizde; gençlerin ener-
jisiyle esnafın bilgi birikimi harmanlandı.
Bugün de bu işbirliğinin çıktılarını al-
dığımız için gururluyuz ve mutluyuz.
Bir ay gibi bir sürede oldukça önemli
işler başardı genç kardeşlerimiz. Hatta

ve hatta gençlerin esnaflarımıza yaptığı
ziyaretlerde somut adımların da atıl-
dığını biliyoruz. Bu enerji ve sinerji
bizleri gelecek adına umutlandırıyor ve
ne kadar doğru bir projede paydaş ol-
duğumuzu bir kez daha gösteriyor. Bu
manada projede emeği geçen herkesi
kutluyor ve ödül alan genç kardeşlerimi
tebrik ediyorum. BESOB’un kapıları
her zaman genç kardeşlerimize açık”
diye konuştu.

AKADEMİ EĞİTİMLERİ SÜRECEK
Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer

Merkezi, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği (BESOB), Uludağ Üni-
versitesi, Bursa Teknik Üniversitesi,
KariyerNet, Comio ve Lolons Firmala-
rı’nın iş birliğinde hayata geçirilen “E-
Ticaret Odaklı Genç Girişimci Akade-
misi”nin ikincisi için başvurular başladı.
İkincisi gerçekleştirilecek Akademi prog-
ramında; “GencGirisimciyiz” instagram
sayfası üzerinden “İş Dünyası Sohbetleri”
serisi ile iş yaşamına dair sahadaki
örnek uygulamalar, başarı hikayeleri
ve ufuk açıcı fırsatlar paylaşılacak ve
girişimcilik eğitim ve motivasyon kamp-
ları yapılacak. Her akademi döneminde
“Girişimcilik Ruhu” aşılayacak yarış-
malarla başarılı olan ekipler ödüllen-
dirilecek. Eğitim, ekip ruhu, network,
deneyim, tecrübe aktarımları, moti-
vasyon kampları, firma ziyaretleri ve
yarışmalar hepsinin bir arada sunulacağı
Akademi, problem çözmeyi seven, ak-
lında üretici fikirleri olan, motivasyonu
yüksek 18-35 yaş arası gençlerin yete-
neklerini ortaya koyma imkanı sunacak.
Akademi süreçleri, yeni dönem duyuru
ve etkinlikler gençgirisimciyiz.com ve
sosyal medya hesaplarından takip edi-
lebilmekte. (İHA)

“E-ticaret Odaklı Genç Girişimci
Akademisi” ilk mezunlarını verdi

Gürsu Belediyesi’nin Bursa
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları

Birliği (BESOB) işbirliğinde
gerçekleştirilen “E-Ticaret

Odaklı Genç Girişimci
Akademisi”nin ilk

mezunları, düzenlenen
törenle sertifikalarını aldı.

Yılın son günü
SGK’larda EYT
yoğunluğu 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT)
düzenlemesine ilişkin yaş şartının olma-
yacağını açıklamasının ardından SGK il
müdürlüklerinde yoğunluk devam ediyor.

Borçlanma başvurularının yoğunluğu
nedeniyle hafta sonu da hizmet veren
SGK il müdürlüklerine gelenler, buradaki
görevlilerden EYT kapsamı, pirim sayıları
ve çalışma süreleri gibi konularda da bilgi
aldı. Kırklareli SGK İl Müdürlüğüne gelen
Nesrin Mintaş, AA muhabirine, EYT dü-
zenlemesinden dolayı çok sevinçli oldu-
ğunu söyledi. Uzun zamandır düzenle-
menin açıklanmasını beklediklerini be-
lirten Mintaş, “Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın açıklamasını duyunca
sevinçten adeta öldük, bayıldık. Heyecanla
düzenlemeyi bekliyorduk.” dedi. İdris
Toycu ise düzenlemenin kendisi için sürp-
riz olduğunu belirterek, “Allah herkesten
razı olsun.” ifadesini kullandı. Edirne SGK
İl Müdürlüğüne gelen Halil Aydoğan da
uzun süredir EYT açıklamasını beklediğini
anlatarak, “EYT açıklandığında emekliliğini
bekleyen her insan gibi mutlu oldum ben
de. SGK’nın cumartesi günü çalışması da
güzel.” diye konuştu. Vatandaşlardan Rıd-
van Esmer ise askerlik borçlanması baş-
vurusu için geldiğini ifade etti. EYT dü-
zenlemesinden mutluluk duyduğunu dile
getiren Esmer, “Önceden yaş bekliyorduk,
şimdi emekli oluyoruz. 1999 yılından bu
yana çalışıyorum. 2023’te emekli olarak
hayatıma devam etmek istiyorum.” dedi.
Tekirdağ SGK İl Müdürlüğü önünde de
yoğunluk oluştu. Müdürlüğe gelen va-
tandaşlar EYT düzenlemesinde merak
ettikleri konular hakkında görevlilerden
bilgi aldı, askerlik ve doğum borçlanması
için başvuru yaptı. (AA)

Borsa İstanbul
2022’nin yıldızı oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
“Amacımız, bu başlangıcı en iyi ve etkin şe-
kilde yaparak, gençlerimize Türkiye Yüzyılı’nı,
hedeflerimize, hayallerimize, medeniyet ve
tarih mirasımıza uygun şekilde başarıya
ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmaktır.”
dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize ka-
zandırdığımız demokrasi ve kalkınma alt-
yapısını, bu büyük hamlenin temeli, baş-
langıcı, besmelesi olarak görüyoruz. Yani,
yeni başlıyoruz. Amacımız, bu başlangıcı
en iyi ve etkin şekilde yaparak, gençlerimize
Türkiye Yüzyılı’nı, hedeflerimize, hayalleri-
mize, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun
şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke
bırakmaktır.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
yeni yıl için yayınladığı video mesajında,
bugün sadece bir yılı bitirip, yeni bir yılı
karşılamakla kalmadıklarını, aynı zamanda
Cumhuriyet’in ilk yüzyılının geride bırakılıp
yeni yüzyılına adım atılacağı bir döneme
girildiğini söyledi. Milli Mücadele’nin
100’üncü yıl anmalarına, 2019’da Samsun’la
başladıklarını hatırlatan Erdoğan, “Esasen,
Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen 4 yıllık
dönemdeki her 100’üncü yıl anmasını, hep
beraber coşkulu bir şekilde yaşamayı ümit
ediyorduk. Bunun için çok ciddi hazırlıklar
da yapmıştık. Ancak, Kovid-19 salgını çer-
çevesinde uygulanan tedbirler, bizi bu dönemi
daha sade anma törenleriyle geçirmeye mec-
bur bıraktı. Öyle ki Büyük Millet Meclisi’nin
açılışının 100’üncü yılında dahi tebrik me-
sajlarıyla yetinmek durumunda kaldık.” diye
konuştu.

“CUMHURİYETİN 100. YIL 
SEVİNCİNİ COŞKUYLA 
YAŞAYABİLECEĞİZ”
Erdoğan, bu sıkıntılı günlerin geride

kaldığını belirterek şöyle devam etti: “Cum-
huriyet’imizin kuruluşunun 100’üncü yılının
sevincini, inşallah, 29 Ekim 2023’te hayal
ettiğimiz şekilde coşkuyla yaşayabileceğiz.
Ayrıca 2023, milletimize 12 yıl önce verdi-
ğimiz bir sözün de miladıdır. Ülkemizin en
iddialı demokrasi ve kalkınma vizyonlarından
biri olan 2023 hedeflerimizi milletimizin
takdirine sunup onayını aldığımız 2011 se-
çimlerinden beri, bu sözümüzü yerine ge-
tirmek için gece gündüz çalıştık. Türkiye’nin
2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen
sonra başlayan ve bugüne kadar kesintisiz
süren hadiseler, bir yönüyle de bu adımla
ne kadar çok güç odağını ürküttüğümüzün
ifadesidir. Her ikisi de 2013’te yaşanan Gezi
olaylarından 17-25 emniyet-yargı darbe gi-
rişimine, PKK’nın çukur eylemlerinden DE-
AŞ’ın sınırlarımızı tacizine, 15 Temmuz
2016’daki darbe teşebbüsünden 2018’de
ekonomimizi hedef alan uluslararası sabotaja
kadar dört bir yandan sayısız saldırıya maruz
kaldığımız bu kritik dönemde, verdiğimiz
çok yönlü mücadele yanında, 2023 hedefle-
rimizden de asla geri adım atmadık. Tam
tersine milli birlik ve beraberliğimizi güç-
lendirerek, terörle mücadele stratejimizi
tehditleri kaynağında yok etme yönünde
genişleterek, teröristleri açtıkları çukurlara
gömerek, darbecilerin başını ezerek, eko-
nomik tetikçileri kendi programlarımızla
hüsrana uğratarak, küresel krizleri fırsata
dönüştürmek için ülkemizin kaynaklarını
tam kapasite harekete geçirerek, velhasıl
beraberce var gücümüzle mücadele ederek,
2023 hedeflerimizin kılavuzluğunda yolu-
muza hep devam ettik. Hiç şüphesiz, 2021’in
son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren
ekonomik sıkıntılar, hepimizin canını sık-
mıştır.”

Erdoğan, küresel salgın ve arkasından

başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yol açtığı
ekonomik sarsıntıyı kaldırmakta zorlanan
dünyadaki olumsuz gelişmelerin, ister iste-
mez Türkiye’yi de etkilediğini belirterek
“Ancak bu süreçte Türkiye’yi, gelişmiş ülkeler
başta olmak üzere dünyadan ayıran en
önemli özellik, istihdamdan ve üretimden
taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur.
Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşan-
mıştır. Ama vicdan sahibi herkes kabul ede-
cektir ki aynı zamanda bu ülke tarihinin en
yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim
gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı
dönemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle, biz
milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız
bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik.”
ifadelerini kullandı. Bunun yerine istihdamı
artırarak herkesin gelir sahibi olmasını sağ-
ladıklarını, çalışanların refah kayıplarını
yüksek oranlı artışlarla telafi etmeye çalış-
tıklarını dile getiren Erdoğan, çarkların dur-
maması için sanayi ve ticaret erbabını sürekli
desteklediklerini anlattı. Erdoğan, “Şayet
bugün Türkiye, yaşadığı onca saldırıya, dün-
yayı kasıp kavuran onca krize rağmen hala
dimdik ayaktaysa, bunu verdiğimiz kararlı
mücadeleye, uyguladığımız özgün siyaset
ve ekonomi politikasına borçludur.” değer-
lendirmesini yaptı.

“TURİZMDE TARİHİMİZİN 
EN YÜKSEK GELİR SEVİYESİNE 
ULAŞTIĞIMIZ BİR SEZONU 
BİTİRİYORUZ”
Uluslararası krizlerde sağduyulu, soğuk-

kanlı, barış ve itidal yanlısı tutumuyla müz-
min hasımları dahil herkesin saygısını ka-
zanan Türkiye gerçeğini kimsenin inkar
edemeyeceğini dile getiren Erdoğan, şöyle
konuştu: “Dünya enerji kriziyle boğuşurken,
bizim kendi keşiflerimizle uluslararası tedarik

ve ticaret hatlarının merkezi haline gelen
konumumuzla biz kendimizi farklı bir yere
taşıdık. Terör örgütlerinin şehirlerimizi
hedef alan eylemlerinin ülkemize yönelik
şantaj aracı haline getirildiği günlerden, sı-
nırımızın onlarca, bazen yüzlerce kilometre
ötesinde operasyonlar yürütebildiğimiz bir
seviyeye geldik. Ülkemizin neresine gidersek
gidelim yüzlerce fabrikanın inşaatının yük-
seldiğini, açılışının yapıldığını, yurt içine ve
dışına harıl harıl mal sevk edildiğini görü-
yoruz. Turizmde kayıplarımızı telafi etmekle
kalmayıp, tarihimizin en yüksek gelir sevi-
yesine ulaştığımız bir sezonu bitiriyoruz.
Hangi alana bakarsanız bakın benzer fo-
toğraflar göreceksiniz. Altını çizerek tekrar
ifade etmek isterim ki 2022’yi de tıpkı son
20 yılımız gibi sıkıntılarımızdan daha büyük
kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023’te
ülkemizde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla,
Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok
daha büyük bir atılımı başlatacağız.” Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin küresel
siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine
girmek değil en üst dilimin de ilk sıralarında
yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmak
olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:
“Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdı-
ğımız demokrasi ve kalkınma altyapısını,
bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, bes-
melesi olarak görüyoruz. Yani, yeni başlı-
yoruz. Amacımız, bu başlangıcı en iyi ve
etkin şekilde yaparak, gençlerimize Türkiye
Yüzyılı’nı, hedeflerimize, hayallerimize, me-
deniyet ve tarih mirasımıza uygun şekilde
başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırak-
maktır. Bu duygularla geride bıraktığımız
2022’yi uğurluyor, 2023’te milletimizin her
bir ferdine ve tüm insanlığa barış, huzur,
refah, esenlik dolu bir yıl diliyorum. Allah’a
emanet olun. Kalın sağlıcakla.” (AA)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli, “Demokrasi 2023’ün yol
haritasını net olarak çizecek, millet iradesi
kararını tayin edecek, zafer Türk milletine men-
subiyet duyan Türkiye sevdalılarının hanesine
yazılacaktır” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni yıl nede-
niyle kutlama mesajı paylaştı. Türkiye artık çok
daha güçlü bir seviyeye yükseldiğini belirten
Bahçeli, “Söz dinleyen değil, söz geçiren ve
sözünü dinleten; yeri geldiğinde yumuşak gü-
cünü, yeri geldiğinde de caydırıcı vasfını kullanan
bir ülke mertebesine çıkmanın haklı gururunu
vicdan sahibi her insanımız yaşar hale gelmiştir.
2023, Türk ve Türkiye Yüzyılının önsözü, ön
yüzü, öncü yılı olacaktır. 2023, Lider Ülke Tür-
kiye’nin timsali, nişanesi, haysiyet ve hedef yılı
halinde tecelli edecektir. İnancımızın kaynağı,
irademizin kararı, dünyayı Türkçe okuma iste-
ğimizin kararlılığı şüphesiz bu şekilde vasat ve
varlık bulacaktır” dedi. Bahçeli mesajına şöyle
devam etti: “Uzun yıllara sari bir özlemin, on
yıllar boyunca heyecanla beklenen tarihi bir
eşiğin ifadesi, ilamı ve ibrası olan 2023 yılına
taptaze ümitlerle ulaşmış bulunuyoruz” diyen
Bahçeli şunları kaydetti: Acısıyla tatlısıyla, se-
vinciyle hüznüyle geride kalan 2022 yılında
hem bölgemiz hem de küresel sistem huzursuz
ve istikrarsız bir görüntü vermiştir. Savaşlar,
etnik gerilimler, mezhep temelli cepheleşmeler,
terör saldırıları, paylaşım kavgaları, hâkimiyet

mücadeleleri, ekonomik ve diplomatik şantajlar,
gıda ve enerji darboğazları, insani ve vicdani
krizler maalesef dünyayı deyim yerindeyse
esaret altına almıştır. Özellikle Rusya ile Ukrayna
arasında süregelen askeri ve stratejik çatışmalar
sadece bu ülkeyle sınırlı olmamış, menfi sonuçları
itibariyle Avrupa’dan Amerika’ya, Asya’dan Af-
rika’ya kadar tesir etmediği alan neredeyse kal-
mamıştır.” 2023’ün kazananın Türkiye ve Türk
milleti olacağının altını çizen Bahçeli, “Demokrasi
2023’ün yol haritasını net olarak çizecek, millet
iradesi kararını tayin edecek, zafer Türk milletine
mensubiyet duyan Türkiye sevdalılarının ha-
nesine yazılacaktır. 2022 ve önceki senelerin
tecrübesiyle 2023’ün ana çatısı örülecektir. Milli
birlik ve kardeşlik bağları, devlet ve millet kay-
naşması, siyasi ve ekonomik diriliş kararlılığı,
cumhurla Cumhuriyet’in kucaklayıcı karakteri
önümüzdeki yeni yüzyılın mukavemet kudreti
olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye
Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıldönümünü bahti-
yarlıkla kutluyor, devletimizin kurucusu Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kah-
ramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, hür-
metle ve minnetle anıyorum. Büyük Türk mil-
letinin, Türk-İslam aleminin; kökeni, yöresi ve
anasının dili ne olursa olsun tüm vatandaşları-
mızın, tüm insanlığın yeni yılını kutluyor, barış,
huzur, esenlik ve selamet dileklerimi bahusus
paylaşıyorum” açıklamasında bulundu.

(İHA)

Erdoğan’dan son gün müjdesi:

İbadethane ve 
cemevlerindeki
doğalgaza indirim!

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, 1 Ocak
2023’ten geçerli olmak
üzere ibadethaneler ve
cemevlerinde kullanılan
doğal gaza yüzde 42,73
oranında indirim
yapıldığını duyurdu.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı
paylaşımında “İbadethanelerde, cemev-
lerinde kullanılan doğal gazda yüzde
42,73 indirim yapma kararı aldık. Ayrıca
sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik
ile elektrik üretiminde tüketilen doğal
gazın fiyatını da farklı oranlarda düşür-
dük.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, paylaşımındaki görselde sanayi
tarafında da yeni yıldan geçerli olmak
üzere elektrik ve doğal gazda yapılan in-
dirimlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Sanayi
kuruluşlarının kullandığı elektrikte yüzde
16 indirim yapıldı. Elektrik üretimi amaçlı
doğal gaz toptan satış fiyatında yüzde
12,73 oranında indirim yapıldı. Sanayide
kullanılan doğal gaz satış fiyatında ise
2022 Kasım ayı esas alındığında 1 Ocak
2023 tarihi itibarıyla yüzde 13,10 ile
yüzde 25,11 arasında değişen oranlarda
indirim gerçekleşti.” Ayrıca, 1 Mart’ta
da ibadethaneler, dernek ve vakıf mer-
kezleri ile bunların şubeleri ve cemevle-
rinin kullandığı elektriğe indirim yapıl-
mıştı. Yapılan değişiklikle daha önce
kamu, özel ve diğer hizmetler sektörü
tarifesi üzerinden kilovatsaat başına yak-
laşık 330 kuruş ödeyen ibadethaneler
ve cemevleri, artık alt kademe mesken
grubu tarifesi üzerinden yaklaşık yüzde
50 düşüşle kilovatsaat başına yaklaşık
170 kuruş ödemeye başladı. (AA)

Erdoğan’dan yeni yıl mesajı

“Zafer, 
Türkiye
sevdalılarının
hesabına
yazılacak” Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından

düzenlenen “İhtisas Akademi” programında ko-
nuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kur-
tulmuş, 2022’nin, zorlukların yanı sıra Türkiye
için aynı zamanda iftihar vesilesi olarak görülebilecek
bir yıl olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, Türkiye’nin
kendi alanında dünyanın en iddialı hava araçlarından
Kızılelma’nın dünyanın ufuklarında görünür hale
gelmesi, yerli otomobil Togg’un üretim bandından
çıkarılıp milletle buluşturulması, Yusufeli Barajı’nın
hizmete açılması gibi eser ve hizmetlerin yapıldığı
bir yılı geride bıraktığını hatırlattı. Türkiye’nin
milli savunma sanayisindeki başarılarının arkasında
yatan, geçmiş yıllardan taşınan hedefler ve rüyalar
olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:
“Türkiye’nin kendi teknolojisini üretmesi, Türki-
ye’nin dışa bağımlı olmadan ayakları üzerinde
durması sadece bir slogan değil, hepimiz için
bir büyük hedef, bir büyük amaçtı. Bazıları
buna hiç inanmadı. Hiç bu anlamda bu isti-
kamette destekçisi olmadılar. Türkiye’nin
bazı vesayet odakları, iç ve dış vesayet odak-
larının temsilcileri Türkiye’nin
sanayileşme hamlesini hep
engellediler. 1950’lerden bu
yana rahmetli Menderes’ten,
Özal’dan, Erbakan’dan bu
yana sanayi alanında atılan
her adıma engel olmaya ça-
lıştılar. Sanayi ürünlerinin
piyasaya çıkmasının önün-
de engel oldular. Vecihi Hür-
kuş’un 1930’larda, Nuri Demi-
rağ’ın 1940’larda gerçekleştir-
diği, Türk havacılığındaki büyük

devrimler ne yazık ki Türkiye’nin vesayet odaklarının
oyunlarıyla bir türlü ilerletilmedi. Bugün Allah’a
çok şükür o günkü hedeflere sahip olmamızın o
günkü rüyalara sahip olmamızın sonucu olarak
bugün dünyada en önemli milli savunma araçla-
rından birisi olan insansız hava uçağına sahip bir
ülke haline geldik.”

“Vekalet savaşları” denilen, terör örgütleri va-
sıtasıyla bölge ülkelerinin yeniden dizayn edilmesi
ve bölgede istikrarsızlıkların artırılması anlamına
gelen politikalar uygulayan ülkeler olduğundan
söz eden Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Rusya-
Ukrayna arasındaki savaş fiilen bir yılı doldurmuş
vaziyettedir. Bu savaş sadece iki ülke arasında
savaş değil, Rusya’yla Amerika Birleşik Devletleri
ve Batı arasında bir savaştır. Aynı şekilde Ege’de
Yunanlıların kışkırtılarak Türkiye’ye karşı birtakım
tavırlar içine sokulması da tesadüfi değildir. Doğu
Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri
üzerinden ortaya çıkan yüksek gerilim, o da tesadüfi
değildir. Bu coğrafyaya yerleştirilen terör örgütlerinin
her birisinin ipi birilerinin elindedir. Afrika’da
inanın yarım bardak suyu olmayan, yarım lokma

ekmeği olmayan, on binlerce dolarlık silahlı
terör örgütlerini kimler destekliyor? Niye
destekliyor? Hem de örneğin Boko Haram
gibi bir örgüt. Biliyorsunuz adı ‘Boko
Haram’, ‘Eğitim haram’ demek. İlk emri
‘Yaradan Rabb’inin adıyla oku’ olan bir

dinin müntesiplerine, ‘Sizin için eğitim
haram’ diyerek bir örgüt kurduruyorlar.
Akla ziyan ve bizim inancımıza aykırı
bir durumdur. Bütün bunları yapanlar
terör örgütleri üzerinden dünyayı di-
zayn etmeye çalışıyorlar.”

Gelecek dönemde her ülkede çe-
şitli mücadeleler olacağını söyle-
yen Kurtulmuş, bu mücadelelerin
fikri ve siyasi anlamda üç ana fay
hattı üzerinde devam edeceğini
öngördüğünü dile getirdi. Bu üç

temel mücadele başlığına dikkati çeken Kurtulmuş,
bunlardan birinin demokrasiyle otokrasi arasında
olacağını, ikincisinin hak ve özgürlükler ile insan
haklarından yana olanlarla baskı ve zulümden
yana olanlar arasında yaşanacağını, üçüncü mü-
cadelenin ise kapsayıcı, kuşatıcı, insanlık adına en
üst sözü söyleyen, en kapsayıcı çevreyi, atmosferi
oluşturanlarla, daraltan, ötekileştirenler arasında
görüleceğini vurguladı. Kurtulmuş, şunları kaydetti:
“Örnek olsun diye söylüyorum. Yabancı düşmanlığı
üzerinden, göçmen düşmanlığı üzerinden, İsla-
mofobia üzerinden, Avrupa’nın çok demokrat zan-
nettiğimiz ülkelerinde bile siyaset alanının ne
kadar daraldığını, aşırı sağcı, ırkçı, hatta faşist
siyasi hareketlerin nasıl Avrupa siyasetinin ana
akımını zehirlemeye başladığını hep beraber gö-
rüyorsunuz. İşte bu çerçevede bizim yolumuz de-
mokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden,
bizim yolumuz kapsayıcı ve kuşatıcı olmaktan ge-
çiyor. Bu milletin içinde, insanlarımız içinde hangi
farklılıklar varsa onların hepsini kuşatarak, etnik,
mezhebi ve meşrebi farklılıkları bir tarafa bırakarak,
bunları zenginlik olarak telakki edip milletimizi
ve özellikle milletimizi yarınlara taşıyacak genç
nesilleri ortak hedefler etrafında bütünleştireceğiz.
Türkiye Yüzyılı bu hedefin rumuz adreslerinden
birisidir. Yeniden güçlü bir Türkiye ideali üstünde
yükselmiş, ekonomide, siyasette, dış politikada,
ticarette, sanatta, edebiyatta, milli savunmada,
her alanda güçlü olan, içeride demokrasisini daha
da güçlendirmiş, birlik ve beraberliğini çok daha
fazla güçlendirmiş bir Türkiye... Böylece içerideki
vesayet odaklarıyla mücadelede geçtiğimiz on yıllar
boyunca mücadelede başarılı olan Türkiye, artık
dışarıda küresel vesayet odaklarıyla mücadele
edecek ve küresel vesayet odaklarını da Allah’ın
izniyle milletin desteğiyle sizlerin çizdiğiniz o geniş
ufuklar yenmeyi başaracak ve 21. yüzyılın kalan
bölümünden başlamak üzere 2023’ten başlamak
üzere önümüzdeki dönem, dünyada ‘Türkiye
Yüzyılı’ olarak anılacaktır.” (AA)

“Önümüzdeki dönem, dünyada ‘Türkiye
Yüzyılı’ olarak anılacak”AK Parti Genel Başkanvekili

Numan Kurtulmuş,
“2023’ten başlamak üzere
önümüzdeki dönem,
dünyada ‘Türkiye Yüzyılı’
olarak anılacaktır” dedi.



Bakan Akar beraberinde Genelkur-
may Başkanı Orgeneral Yaşar Güler,
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral
Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Ko-

mutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu
ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orge-
neral Atilla Gülan ile Baykar Teknoloji
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji
Merkezi’ni ziyaret etti. Baykar Teknoloji
Genel Müdürü Haluk Bayraktar tara-
fından karşılanan Bakan Akar ve ko-
mutanlar, çalışmalara ilişkin bilgi aldı,
Baykar tarafından milli ve özgün olarak
geliştirilme çalışmaları devam eden
muharip insansız uçak sistemi Bay-
raktar Kızılelma’yı inceledi. (AA)
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Resmi Gazete’de yayımlanan atama
kararlarıyla 9 büyükelçi merkeze alındı,
9 ülkeye yeni büyükelçilerin ataması ya-
pıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan imzasıyla yayımlanan kararlara
göre, Türkiye’nin Brezilya Büyükelçisi
Murat Yavuz Ateş, Somali Büyükelçisi
Mehmet Yılmaz, Vatikan Büyükelçisi
Lütfullah Göktaş, Tacikistan Büyükelçisi
Emre Zeki Karagöl, Karadağ Büyükelçisi
Songül Ozan, Hollanda Büyükelçisi Şaban
Dişli, Romanya Büyükelçisi Füsun Aramaz,
Fildişi Sahili Büyükelçisi Havva Yonca
Gündüz Özçeri ve Bangladeş Büyükelçisi
Mustafa Osman Turan merkeze alındı.
Bu suretle boşalan; Türkiye’nin Brezilya
Büyükelçiliğine Halil İbrahim Akça, Somali
Büyükelçiliğine İbrahim Mete Yağlı, Va-
tikan Büyükelçiliğine Stratejik Araştır-
malar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş, Ta-
cikistan Büyükelçiliğine Yurtdışı Tanıtım
Genel Müdür Yardımcısı Umut Acar, Ka-
radağ Büyükelçiliğine Denizcilik, Havacılık
ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış
Kalkavan, Hollanda Büyükelçiliğine İkili
Siyasi İşler Genel Müdürü Selçuk Ünal,
Romanya Büyükelçiliğine Kuzey Avrupa
Genel Müdür Yardımcısı Özgür Kıvanç
Altan, Fildişi Sahili Büyükelçiliğine Batı
Afrika Genel Müdür Yardımcısı Deniz
Erdoğan Barım ve Bangladeş Büyükelçi-
liğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı
Ramis Şen atandı. (AA)

Ortaköy’deki eğlence merkezi Reina’da
6 yıl önce yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39
kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının
faili Abdulkadir Masharipov’un 40 kez ağır-
laştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis ceza-
sına çarptırıldığı dava dosyasının Yargı-
tay’daki temyiz incelemesi sürüyor. Orta-
köy’deki Reina isimli ünlü gece kulübünde
2017’ye girmek isteyen çoğunluğu yabancı
uyruklu onlarca kişi, “Ebu Muhammed el
Horasani” kod isimli Özbekistan vatandaşı
Abdulkadir Masharipov’un DEAŞ terör ör-
gütünün talimatı doğrultusunda kalaşnikof
marka otomatik tüfekle yaptığı baskınla
sarsıldı. Soğukkanlı bir şekilde kapıdaki ki-
şilere ateş açtıktan sonra içeriye girerek
polis memuru Burak Yıldız’ı şehit eden sal-
dırgan, yılbaşı kutlaması yapan insanların
üzerine otomatik tüfekle açtığı ateş sonucu,
10 Türk vatandaşı ile aralarında Suudi Ara-
bistan, Irak, Ürdün, Suriye, Kuveyt, Hin-
distan, Lübnan, İsrail ve Tunus vatandaş-
larının bulunduğu 28 kişiyi öldürüp, 79
kişiyi de yaraladıktan sonra çıkan kargaşadan
yararlanarak taksiyle olay yerinden kaçtı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele Şube Müdürlüğünce oluşturulan
özel ekip ve 2 bin polisin MİT’le İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde
yürüttüğü çalışmada, DEAŞ terör örgütünün
“madafa” olarak tabir ettiği, örgütsel amaçlar
doğrultusunda kullandığı teröristlerin ba-
rındırıldığı İstanbul’daki 152 adreste arama
yapıldı. Bu kapsamda başta İstanbul olmak
üzere Kayseri, Konya ve Hatay’da 61 DEAŞ
şüphelisi gözaltına alınırken, 642 yabancı
uyruklu kişi de kamu düzeni ve kamu gü-
venliği açısından tehdit oluşturdukları ge-
rekçesiyle sınır dışı edildi. Saldırıdan sonra
kaçan Masharipov’un yakalanması için 7
bin 200 saatlik kamera görüntüsü izleyen
ekipler, 1 Ocak 2017’de “Ebu Muhammed
el Horasani” kod ismi dışında hakkında
bilgi bulunmayan, eşkali bilinmeyen, yurda
illegal yollardan giriş yapan Masharipov’u,
16 Ocak’ta Esenyurt’taki bir adrese düzen-

lenen baskınla yakaladı.
27 ARALIK’TA EYLEMİYLE 
İLGİLİ VİDEO ÇEKTİ
Masharipov, 11 Şubat 2017’de tutuk-

lanırken, yapılan incelemede sanığın 27
Aralık’ta çektiği bir videoda istişhad (intihar)
eylemi yapacağını anlattığı belirlendi. Mas-
haripov’un, savcılık ve hakimlik sorgusunda
çıkan detaylara göre, saldırgan 28 Aralık’ta
eylem talimatı aldığı Taksim Meydanı’na
giderek cep telefonuyla özçekim yapar gibi
davranarak, keşif amaçlı görüntü kaydetti.
Saldırgan, 31 Aralık’ta saat 19.00 sıralarında
Taksim Meydanı’nda tekrar keşif yaptı.
Meydana çıkan yolların polislerce kapatıl-
ması nedeniyle Telegram uygulaması üze-
rinden Ebu Cihad kod isimli DEAŞ men-
subuyla görüşen saldırgana, yeni hedefin
Reina olduğu bildirildi. Taksiyle Reina’ya
gelen Masharipov, sorgusunda, saldırıyı
gerçekleştirdikten sonra mermileri bitince
iki flashbangı etrafa atıp üçüncüsünü de
intihar etmek için yüzüne tuttuğunu, ölmeyi
amaçladığını, rehin olmamak için kendisini
öldürmek istediğini söylerken, idam hükmü
verilmesini istedi. Saldırgan sorgusunda
ayrıca, DEAŞ üyesi olduğunu kabul etti.

40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ 
MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Baş-

savcılığı’nca iddianamede, Abdulkadir Mas-
haripov hakkında, “anayasal düzeni ortadan
kaldırmaya teşebbüs” suçu ile olayda ölen
39 kişi için ayrı ayrı 40 kez ağırlaştırılmış
müebbet ve 1547 yıldan 2 bin 382 yıla
kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede,

diğer sanıklar hakkında 7,5 yıldan 2 bin
370 yıla kadar hapis cezası istendi. Olayda
hayatını kaybeden biri polis 39 kişinin
“maktul”, 60’ı yabancı uyruklu 122 kişinin
“mağdur” ve “müşteki” olarak yer aldığı id-
dianamede çoğunluğu yabancı uyruklu 59
sanık bulunuyordu. Sanıkların, İstanbul
27. Ağır Ceza Mahkemesi’nce yargılanma-
sına 11 Aralık 2017’de başlandı. Duruşmada
savunma yapan Abdulkadir Masharipov’un
eşi sanık Zarina Nurullayeva, “Eşimle ev-
lenirken, o hiçbir suça karışmamıştı. Daha
sonra aşırı örgütlere eğilimi başladı. Bir,
iki defa bana bu DEAŞ’tan bahsetti. Biat
etmek istediğini söylemişti. Aradan zaman
geçti, bunu unuttuğunu düşündüm.” ifa-
delerini kullandı.

3 SAAT KONUŞTU BİLGİ VERMEDİ
Savunmasında hakkındaki suçlamalara

ilişkin susmayı tercih eden Masharipov,
28 Şubat’ta kapalı yapılan duruşmada, yak-
laşık 3 saat konuştu ancak dava konusu
olayla ilgili bilgi vermedi. Mahkeme davayı,
7 Eylül 2020’de karara bağladı. Saldırıyı
gerçekleştiren sanık Masharipov “Anayasa’yı
ihlal” ve aralarında polis memuru Burak
Yıldız’ın da bulunduğu 39 kişiye karşı
“kasten öldürme” suçundan 40 kez ağır-
laştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Sanık Masharipov’u 79 kişiye karşı “öldür-
meye teşebbüs” ile “vahim nitelikte ruhsatsız
silah taşıma” suçlarından 1368 yıl hapis ve
375 bin lira adli para cezasına mahkum
eden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin
devamını kararlaştırdı. Mahkeme, Masha-
ripov’un suçun işlenmesinden sonraki ve
yargılama safhasındaki davranışları, işlediği

suçlara verilecek cezanın geleceği üzerindeki
etkisini düşünmemesi, mahkemeyi tanımaz
tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle
cezada indirim uygulamadı. Terör saldırısının
planlayıcılarından olduğu ve Masharipov’a
yardım ettiği gerekçesiyle tutuklu sanık-
lardan İlyas Mamaşaripov’a “Anayasa’yı
ihlal etmeye yardım etme” suçundan 20
yıl hapis cezası veren mahkeme, sanığı
ayrıca 39 kişiye karşı “tasarlayarak öldürmeye
yardım etme” ile 79 kişiye karşı “tasarlayarak
öldürmeye teşebbüse yardım etme” suçla-
rından 1432 yıl hapis cezasına çarptırdı.

SANIĞIN EŞİNE DE 
HAPİS CEZASI VERİLDİ
Mahkeme, Abdulkadir Masharipov’un

resmi nikahlı eşi Zarina Nurullayeva ile
terör örgütü içinde “kadı” olarak görev
yaptığı belirtilen ve eylem talimatını getiren
“Ebu Cihad” kod adlı tutuklu sanık Yasser
Mohammed Salem Radown’un da aralarında
bulunduğu 12 kişiyi, “terör örgütüne üye
olmak” suçundan 12’şer yıl hapis cezasına
çarptırdı. Masharipov’un birlikte yaşadığı
Tene Traore’nin aralarında bulunduğu 3
sanığa “terör örgütüne üye olmak” suçundan
7 yıl altışar ay hapis cezası veren mahkeme,
23 sanığı “terör örgütüne üye olmak” su-
çundan 6 yıl üçer ay hapis cezasına mahkum
etti. Mahkeme, sanık Celil Çelik’e “terör
örgütüne üye olmak” ve “vahim nitelikte
ruhsatsız silah taşımak” suçundan 16 yıl 3
ay hapis cezası verdi. Mahkeme, 7 sanığı
“terör örgütüne üye olmak” suçundan do-
kuzar yıl hapis cezasına çarptırdı, 11 sanığın
tüm suçlardan beraatine karar verdi. İstanbul
Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi,
istinaf başvurularını 9 Temmuz 2021’de
görüşerek, yerel mahkemenin kararını hu-
kuka uygun buldu. Dava dosyasının temyiz
incelemesi Yargıtay’da devam ediyor.

YIKILAN REİNA’NIN 
YERİNE OTOPARK YAPILDI
Terör saldırısının ardından kapanan

eğlence merkezi Reina’nın büyük bir bölümü
Boğaziçi İmar Kanunu’na aykırı yapılaş-
madan dolayı Mayıs 2017’de yıkıldı. Yı-
kımdan geriye yalnızca giriş bölümü bırakılan
eğlence merkezinin artık pas tutmuş kapı-
sına asma kilit vuruldu. Türkiye’nin en
önemli eğlence merkezlerinden biri olan
yapıdan geriye kalan kısım, işletmenin ara-
zisinin sahibi olan şirket tarafından (Doğuş
Grubu) güvenlik kameralarıyla 24 saat
takip ediliyor. Ayrıca güvenlik görevlileri
de burada nöbet tutarak işletmenin gü-
venliğini sağlıyor. (AA)

Bakanlığın, Sosyal ve Ekonomik
Destek (SED), Şehit Yakınları ve Ga-
zilere Yönelik Yardımlar, Doğal Gaz
Tüketim Desteği, yaşlı ve engelli aylığı
gibi 50 kalemde sosyal yardım programı
bulunuyor. Bu yıl içinde 11 yeni yardım
programını uygulamaya başlayan Ba-
kanlık, bunlar arasında daha önce ha-
yata geçirilen vefa programı ve aşevi
uygulaması gibi 3 programı ise günün
şartlarına ve vatandaşların ihtiyaçlarına
göre güncelleyerek yeniden uyguladı.

ÇOCUKLAR İÇİN 3,5 MİLYAR 
LİRA DESTEK VERİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan tarafından açıklanan yeni sosyal
yardım paketi kapsamında, Türkiye
Aile Destek Programının destek tutarı
25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya
yükseldi. Şu ana kadar uygulanan büt-
çesi en geniş ve kapsayıcı program
olma özelliği taşıyan Türkiye Aile Des-
tek Programı’nda yılbaşı hediyesi olarak
müjdelenen 3,6 milyar liralık yardım,
29 Aralık perşembe günü hesaplara
yatırıldı. Ocak ayından bugüne yaklaşık
82 milyar lirayı bulan yardımların tu-
tarı, Türkiye Aile Destek Programı yar-
dımıyla 85 milyar liraya ulaştı. Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığınca söz ko-
nusu program içinde uygulanan “Çocuk

Destek Bileşeni” ile de çocuklara özel
yardımlar yapılıyor. Bu programdan
faydalanan yaklaşık 5,6 milyon çocuğa
yıl sonu itibarıyla 3,5 milyar lira destek
verildi. Öte yandan çocuklara yönelik
şartlı eğitim yardımı, okula devam et-
tikleri sürece özellikle annelere verilen
destek programları ve kırtasiye yar-
dımları gibi birçok farklı kalemde des-
tekler de bulunuyor. Bu kapsamda Ba-
kanlık, çocuklarla ilgili programların
başlangıcından bugüne yaklaşık 42
milyar lira yardımda bulundu.

DOĞAL GAZ DESTEĞİNDE 
ÖDEMELER ŞUBAT 
AYINDA YAPILACAK
Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kap-

samında olan veya dönemsel ihtiyaç
sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşı-
layamayacak durumda olduğu Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfla-
rınca belirlenen hanelere doğal gaz
desteğinde bulunuyor. Bu yılın son 3
ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6
aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz
desteği kapsamında, yılın son 3 ayı
için planlanan ödemeler ihtiyaç sa-
hiplerinin hesaplarına yatırıldı. Bir
sonraki doğal gaz ödemesi ise şubat
ayı içinde hesaplara yatırılacak. (AA)

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muha-
faza ekipleri, yıl boyunca Habur Güm-
rük Kapısı’nda gerçekleştirdikleri kont-
rol ve operasyonlarda, kaçakçıların
sıra dışı yöntemlerini deşifre etti. Ba-
kanlıktan yapılan açıklamada, Gümrük
Muhafaza ekiplerinin, 2022 yılında
Habur Gümrük Kapısı’nda ülkeye so-
kulmak istenen kaçak eşyaları titiz
çalışma ve dikkatiyle tespit ettiği be-
lirtilerek, ekiplerce, beklenmedik yerlere
gizlenen çok sayıda eşyanın ele geçi-
rildiği bildirildi. Muafiyet fazlası eşyasını
ülkeye sokma amacıyla ilginç yollar
kullanan kişilerin yöntemlerinin tespit
edilerek, bu eşyalara el konulduğu
vurgulanan açıklamada, şunlar kay-
dedildi: “Tostun içine, yağ tenekesine,
tabakların arasına, montun kapüşo-
nuna, insan vücuduna saklanan cep
telefonları, araç stepnesinden, ter-
mostan, yolcu vücudundan, valiz as-
tarından, çikolata ve kahve kutula-
rından çıkan binlerce paket sigara ya-
kalandı. Birçok farklı yöntem denense
de Gümrük Muhafaza ekipleri tespiti
kolay yapılamayacak cinsten olan yön-
temleri gün yüzüne çıkardı. Günlük
yolcu giriş çıkışlarının oldukça yoğun
şekilde yapıldığı yerlerden birisi olan,
ülkemizden Irak’a açılan Habur Güm-
rük Kapısı’nda kaçakçılığın her türlü-
süyle mücadeleye kararlı şekilde devam
ediliyor. Bu kapsamda risk analizi, is-
tihbarat çalışmaları, saha devriyesi ve
rutin kontroller gerçekleştiren ekiplerce
7 gün 24 saat kişi, eşya ve taşıtların
takibi ve kontrolü sürdürülüyor.” (AA)

MSB’den yapılan açıkla-
mada, şu ifadelere yer verildi:
“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz
ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın ko-
ordineli çalışması sonucu Irak’ın ku-
zeyindeki Metina bölgesinde tespit
edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale
getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına
yıkmaya devam edeceğiz.” (AA)

İstanbul’da 39 kişinin
hayatını kaybettiği yılbaşı
gecesi eğlence merkezi
Reina’da terör örgütü
DEAŞ üyesi Abdulkadir
Masharipov tarafından
düzenlenen saldırıya
ilişkin 59 kişinin
yargılandığı davanın
Yargıtay’daki temyiz
süreci devam ediyor.

Ortaköy’deki terör saldırısının
üzerinden 6 yıl geçti

İhtiyaç sahiplerine yardım
85 milyar lirayı buldu
Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı tarafından eğitimden
sağlığa, barınmadan gıdaya
kadar çeşitli alanlarda hayata
geçirilen sosyal yardımlar
kapsamında, ihtiyaç sahiplerine
85 milyar lira destek verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar ve TSK komuta kademesi,
milli ve özgün olarak geliştirilme
çalışmaları devam eden muharip
insansız uçak sistemi Bayraktar
Kızılelma’yı inceledi.

Akar ve komutanlardan
“Kızılelma” ziyareti

Irak’ın kuzeyinde 2 PKK’lı
terörist etkisiz Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk

Silahlı Kuvvetleri ile Milli İstihbarat
Teşkilatının koordineli çalışması

sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina böl-
gesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale

getirildiğini bildirdi.

Habur’da yıl boyu 
sıra dışı kaçakçılık 
yöntemlerini gün
yüzüne çıkardı

Bosna’da suya kapılan
5 Türk vatandaşı için
AFAD’dan destek

Bosna Hersek’i Hırvatistan ile
ayıran Sava Nehri’nde akıntıya kapı-
larak kaybolan 5 Türk vatandaşının
bulunması için Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri
destek veriyor. AFAD’ın sosyal medya
hesabından yapılan açıklamada, “Sava
Nehri’nde akıntıya kapılarak kaybolan
5 vatandaşımızı arama çalışmalarına
katılmak üzere Bosna Hersek’teyiz.”
ifadesine yer verildi. Nehirdeki arama
çalışmaları için 2 AFAD personeli, 3
arama kurtarma aracı ve 1 botun gö-
revlendirildiğine işaret edilen açık-
lamada, “AFAD bölgeye ulaşarak, ara-
ma kurtarma çalışmalarına başladı.”
bilgisi verildi. (AA)

9 ülkeye yeni
büyükelçi atandı
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YIL: 12
SAYI: 2680

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

Türkiye’de kayak denilince akla
gelen ilk merkez Bursa Uludağ olurdu.
Ama son yıllarda bu söz maalesef
geçerliliğini kaybetmeye başladı. Yıl-
başı olmasına rağmen bu sene Ulu-
dağ’a hiç kar yağmaması, otellerden
tesis sahiplerine; ekmeğini 3 aylığına
buradan kazanan kayak öğretmenleri,
taksi şoförü, minibüsçü, restoran ça-
lışanı ve ‘Ova’dan Zirve’ye malzeme
tedarik zinciri kuran yüzlerce Bursa
esnafını mağdur etti. Şehrin simgesi
Uludağ’da kar olmamassı gerek Bursa,
gerek İstanbul, gerekse ülkenin diğer
kentleri, hatta yurtdışından kayak
keyfi yaşamak için gelen binlerce
sporcunun, turistin yanı sıra günü-
birlik tatilcilerin ‘oksijen deposu’nda
temiz hava almalarına ket vurdu.

İŞLETMELER ZORDA KALDI
Uludağ İşletmeciler Derneği, “Son

10 yılda yaşanan iklim değişikliği
ile düşen kar yağışı miktarı karşı-
sında Kayseri Erciyes, Erzurum Pa-
landöken, Bolu Kartalkaya, Kasta-
monu Ilgaz, Kars Sarıkamış dahil
birçok merkezde belediyeler tara-
fından suni karlama sistemi yapılı-
yorken, Bursa Uludağ’da bu sistemin
kurulmaması kayak severlerin yanı
sıra Bursa esnafını ve biz işletmeleri
de zor durumda bıraktı” dediler.
Uludağ’da sezonluk olarak çalışan
esnaflar da, “Şimdi sorgulamak la-
zım. Tamam doğa olayıdır, ekolojik

denge bozulmuştur, kar yağmayabilir
ama Uludağ dışındaki tüm kayak
merkezleri aynı sorunu yaşamasına
rağmen zamanında alınan tedbirlerle
yapılan suni karlama sistemini dev-
reye alarak beyaz örtüde kayak ya-
pıyor. İşte Kartalkaya; geçen sezonu
yeterli yağış olmadığı için hüsranla
kapatan turizmciler bu yıl işi şansa
bırakmadı. Kartalkaya’da makineyle
her gün pistlere kar yağdırılarak ka-
rın keyfi her şartta doyasıya yaşa-
nıyor. Erciyes’te de durum aynı. Glo-
bal ısınma tehdidi ile beraber kayak
merkezlerinde karsız kalma, kar yağ-
mama ve pistleri açamama gibi bir

ihtimal belirdi. Buna da teknolojik
olarak üretilen yegâne çözüm suni
karlama sistemidir. Bu düşünceyle
hareket edenler dağları kış günü
bile ihya ederken maalesef Bursa bu
konuda sınıfta kaldı” dedi. Yetkililer
ise Uludağ’ın başta suni karlama
sistemi olmak üzere tüm sıkıntıla-
rının ‘Uludağ Alanı Hakkında Kanun
Teklifi’nin hayat bulmasıyla Turizm
Bakanlığı’nın yetkisinde hazırlanan
yönetmeliklerle çözüme kavuşaca-
ğına dikkat çektiler. Geçen yıl Ulu-
dağ’da 17 Aralık’ta 50 santimetreye
kadar ulaşan kar kalınlığı ile birlikte
sezon açılmıştı. (İHA)

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut
Gürkan, tüm dünyada yaşanan pan-
demi krizi ve arkasından yine dünya
çapındaki ekonomik pandemiye
rağmen güçlü adımlarla yolunda
ilerleyen Türkiye’nin 2023 yılında
her alanda dünyaya örnek atılım-
larını sürdüreceğini belirtti.

Başkan Gürkan, Tüm dünyayı
derinden etkileyen Covi-19 pande-
misinin beraberinde getirdiği dünya
çapındaki hammadde krizi, dünya
ekonomilerinin yatırım ağırlığını
toplumsal sağlığa verme zorunlu-
luğu, üretim ve çalışma hayatındaki
zorunlu duraksamalar gibi olum-
suzlukların ekonomik pandemiyi
beraberinde getirdiğini belirtti. Gür-
kan, tüm bu yaşananlara rağmen
pandeminin başından bu yana hü-
kümet ve devlet tarafından gidişatın
doğru okunması ile sağlık, üretim,
her kesimden halka ve üreticilere
verilen destekler, çalışma hayatı,
pandemi ile farklılaşan dünya pazarı
ihtiyaçlarına göre üretim şekil ve
çeşitlerine zamanında adapte olma
gibi hamlelerle Türkiye’nin bu sü-
reçte dünya ekonomilerindeki far-
kını bir kez daha gösterdiğini söyledi.
Tüm bu mücadeleler ve yerinde,
zamanında atılan adımlarla birlikte
Türkiye’nin yaşanan tüm olumsuz-
luklara rağmen hayatın her alanında
kalkınmasını sürdürdüğünü vur-
gulayan Başkan Gürkan, “2022 yılı,
yerli otomobilimiz TOGG’un ilk
üretiminin gerçekleştirildiği, savun-
ma sanayiinde adeta destek yazdı-
ğımız, sağlık, ekonomi, eğitim gibi
birçok alanda attığımız adımlarla
Türkiye’nin şahlanışının, dünyada
söz sahibi bir ülke haline gelişinin
yolunda adımlarımızı sıklaştırdığı-
mız bir yıl oldu” dedi. Yılın son
günlerinde yine her kesimden halkın
refahını günümüz şartlarına uyar-
layarak, yaşam seviyesini yükseltecek
adımların devam ettiğini ifade eden
Gürkan, şunları söyledi: “Milyonları
sevince boğan emeklilik düzenle-
mesi, asgari ücretteki devasa artış
bu gidişatın önemli göstergesiydi.
Yılın ilk günlerinden itibaren emek-
lilerimize ve memurlarımıza veri-
lecek müjdelerle güzel haberler de-
vam edecektir. Diğer yandan en-
flasyonla mücadelemiz tüm karar-
lılığımızla sürerken, işverenlerimizi,
sanayicilerimiz, her kesimden üre-
ticimiz ve gençlerimizi ilgilendiren
müjdeler peş peşe gelecektir. Ülke-
mizi kalkındıran atılım ve yatırım-
larımız sürerken, yine hayatın her
alanında günümüze uygun düzen-
lemelerle refah seviyemiz arttırıla-
caktır. 2022 yılı tüm bu gelişmelerle
geride kalırken, müjdelerle girdiğimiz
2023 yılının Bursamıza, ülkemize,
İslam Alemi’ne ve tüm dünyaya ha-
yırlar getirmesini diliyor, 2023
yılının Türkiye Yüzyılı vizyon ve
hedefimizin önemli bir miladı ola-
cağını belirterek, bu yolda bizlere
destek veren başta Bursa Halkımız
olmak üzere aziz milletimize ve her
alanda güçlü bir Türkiye hedefimize
giden yolda bizlerle birlikte yürüyen
tüm dava arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum” dedi. (Bülten)

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, çocukları bulunan
boşanmış eşleri ilgilendiren emsal bir karara imza
attı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, “Özel okul
ödemeleri ilgili olarak iştirak nafakası borcuna ilişkin
bir açıklama bulunmadığından; iştirak nafakası borcu
devam etmektedir” dedi. İHA muhabirinin İçtihat
Bülteni’nden edindiği bilgiye göre, “Davacı vekili:
dava dilekçesinde davalı S.Ş. ile müvekkili C.S.S’nin
2012 yılının Haziran ayında boşandığını, müşterek
çocuğun velâyetinin davalı anneye bırakıldığını, aylık
bin TL iştirak nafakası ödeyeceğine karar verilen
müvekkili hakkında Kasım 2012-Nisan 2014 tarihleri
arasında ödenmeyen iştirak nafakası bulunduğundan
icra takibi başlatıldığını açıkladı. Ancak müvekkilinin
karşı tarafın sözlü talebi üzerine çocuğun özel okula
başlaması nedeniyle okul ve servis masraflarını
iştirak nafakasına karşılık olmak üzere ödediğini,
takip dönemi içerisinde bu suretle toplam 25 bin
925 TL ödeyen müvekkilinin takipte istenilen mik-
tardan çok daha fazlasını ödediğini ileri sürerek
takip nedeniyle borçlu olunmadığının tespitine karar
verilmesini” talep etti.

MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ
Mahkeme, “İcra takibinin 23.12.2013 tarihinde

başlatıldığı, velâyeti kendisine verilen annenin ço-
cuğunu özel okula göndermeye devam ettiği ve bo-
şanma tarihinden sonra yaklaşık bir buçuk yıl
nafaka talebinde bulunmadığı, özel okul ve servis
ödemelerinin nafaka borcuna mahsuben yapılmasına
muvafakat ettiğinin kabul edilmesi gerektiği, bu
durumun aksinin davalı tarafından ispatlanamadığı,
davacının takip tarihi itibariyle nafaka borcunun
çok daha üzerinde ödeme yaptığı, ödemelerin nafaka
borcuna ilişkin olduğuna dair bir açıklama olmasa
bile ödenen miktar nisbetinde nafaka borcundan
kurtulacağının kabul edilmesi gerektiği, zira işleyen
nafaka borcu bulunan bir borçlunun yaptığı öde-
melerin bu borç dışında, ahlakî bir ödeme olduğunu
kabul etmenin hak kaybına neden olacağı, yine zo-
runlu olsa dahi, nafaka borcunun da nitelik itibarıyla
temelde ahlaki bir ödeme olduğu” gerekçesiyle da-

vanın kabulüne karar verdi.
YARGITAY 3. HUKUK 
DAİRESİ KARARI BOZDU
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, “Velayetin kullanılması

kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin
düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim
ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş,
çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında
katılmak zorundadır.” Mahkemece, bu husus göz
ardı edilerek, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin
19.02.2010 tarih, 2009/22641 E. 2010/3781 K.
sayılı ilamının yanlış yorumlanarak, yazılı şekilde
hüküm kurulması doğru görülmemiş bozmayı ge-
rektirmiştir” gerekçesi ile kararı bozdu.

YEREL MAHKEME DİRENDİ
Yerel mahkeme 15.05.2018 tarihli kararı ile

önceki gerekçe tekrar edilmek suretiyle direnme
kararı verdi ve direnme kararı süresi içinde davalı
vekili tarafından temyiz edildi.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da son kararı vererek,
okul masraflarının nafaka borcundan düşülemeyeceğine
hükmetti. Genel kurul kararında şöyle denildi: “Davalı
icra dosyasıyla, birikmiş on dört aylık nafaka bedelinin
davacıdan tahsil edilmesini istemiş; davacı ise, takibe
konu edilen dönemde çocuğunun özel okulda okuya-
bilmesi ve davalının bu yöndeki talebi üzerine, iştirak
nafakası borcundan çok daha fazlasını nafaka borcuna
mahsuben ödediğini ileri sürmüştür. Davalı, bu öde-
melerin nafaka borcuna mahsuben gerçekleştirileceği
konusunda aralarında bir anlaşma olduğu iddiasını
kabul etmemiştir. Bu hâlde ispat yükü davacı üzerine
olup davacının ilama bağlanan anlaşmayla belirlenen
nafaka borcu yönünden, bu anlaşmayla aynı güçte bir
delil ile iddiasını ispatlaması gerekir. Ne var ki delil
olarak yalnızca dava dışı okul ve servis yetkililerine
yapılan, iştirak nafakası borcuyla ilgili herhangi bir
açıklama içermeyen dekontlara ve tanık beyanlarına
dayanılmıştır. Bu deliller somut olayda ispata elverişli
olmadığından Mahkemece davacının dosya geneli iti-
bariyle borçsuzluk iddiasını ispatlayamadığı gözetilerek
davanın reddine karar verilmesi gerekir”. (İHA)

Yargıtay’dan çocuklu boşanmış
eşleri ilgilendiren karar

Uludağ’da suni kar olsa,
zirve böyle olmazdı

Türkiye’nin ilk ve en
büyük kayak merkezi

Uludağ’da suni kar
makineleri olmadığı için

otel sahipleri, Uludağ
esnafı, kayak

öğretmenleri taksi
şoförleri ve Uludağ’a

malzeme satan yüzlerce
Bursa esnafı büyük

mağduriyet yaşıyor.
Kayseri Erciyes, Erzurum

Palandöken, Bolu
Kartalkaya, Kastamonu

Ilgaz gibi merkezler
geçtiğimiz yıllardan

derslerini çıkarıp suni kar
makineleri ile karlama

yapınca yılbaşına yüzde
100 doluluk 

oranıyla giriyor.

“2023, Türkiye yüzyılı
vizyonumuzun
miladı olacaktır”

Mustafakemalpaşa’da bir ma-
den ocağındaki kazada bir işçi ha-
yatını kaybetti. Soğucak Mahallesi
yakınlarında faaliyet gösteren bir
mermer ocağında iş ka-
zası yaşandı. Sabah sa-
atlerinde yaşanan
olayda, bölgedeki
mermer ocağında
çalışan Abdullah Şa-
hin, (40) devrilen di-
reğin altında kaldı. Ağır
yaralanan mermer işçisi, ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen
kurtarılamadı. Yalıntaş Mahalle-
si’nde oturan evli ve 2 çocuk babası
Abdullah Şahin’in ölümüyle ilgili
soruşturma başlatıldı. (İHA)

Bursa’da
maden kazası:
1 işçi öldü

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü
Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in cenazesi, Bursa’da toprağa verildi.
Cinayetle ilgili 3 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Ateş’in naaşı, Osmangazi’ye bağlı Başaran Mahallesi’ndeki babaevine
getirilerek ailesi, yakınları ve komşularından helallik alındı. Kalabalık bir
grubun katılımıyla tekbir getirilerek dua edilmesi sonrasında cenaze, Ulu
Cami’ye götürüldü. Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına,
Sinan Ateş’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili
Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İYİ Parti
Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu
ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze aracına konulan Ateş’in naaşı, yol
boyunca yürüyen kalabalık grubun eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı’na
götürülerek defnedildi. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.
Sinan Ateş (38), önceki gün arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi
Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi’nde bir binadan çıktıkları
sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirmiş,
olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

CİNAYETLE İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan Ankara Valiliği, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan

Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, 3 kişinin gözaltına
alındığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, “Eski Ülkü Ocakları
Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti faillerinden olduğu değerlendirilen 1
kişi ve olaya karışan 2 kişi olmak üzere 3 kişi gözaltına alınmıştır. Olayla
ilgili diğer kişi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiril-
mektedir” ifadesine yer verildi. (AA)

Sinan Ateş, Bursa’da son
yolculuğuna uğurlandı
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Venezuela muhalefeti, 23 Ocak 2019’da
kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan
Guaido liderliğindeki “geçici hükümeti” or-
tadan kaldırdığını duyurdu. Çevrim içi top-
lantıda bir araya gelen muhalefet, Guaido ve
bazı muhalif eski milletvekillerinin karşı çık-
masına rağmen çoğunluğun kararıyla geçi-
cin hükümetin feshedildiğini bildirdi.
Yaklaşık 8 muhalif partisinin ise sunulan
teklifin anayasaya uygun olmadığını savu-
narak oylamaya katılmadığı bilgisi payla-
şıldı. Adalet Partisi eski milletvekili Juan
Miguel Matheus, cumhurbaşkanlığı seçim-
lerinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro hü-
kümetini yenmek için yeni siyasi stratejinin
gerekli olduğunu söyledi. Muhalefetin önde
gelen isimlerinden Freddy Guevara da geçici
hükümetin ortadan kaldırılmasının “hata”
olduğunu belirtti.
GUAİDO’DAN KARARA TEPKİ
Muhalefet lideri Guaido ise geçici hükümet
kararının elimine edilmesinin Chavez kar-
şıtları birliğini zedeleyeceğini kaydetti. ABD
ve bazı ülkeler tarafından halen ülkenin
meşru devlet başkanı olarak tanındığını ha-
tırlatan Guaido, “Bugün anayasal aracın or-
tadan kaldırılması kararı, siyasi gerçeklik
açısından bizi iyi bir konuma getirmiyor.”
ifadesini kullandı. Venezuela’nın yurt dışın-
daki varlıklarının riske girebileceğini savu-
nan Guaido, mücadeleden
vazgeçmeyeceğini ifade ederek gelecek yıl
yapılması beklenen devlet başkanlığı seçim-
lerinde birlik çağrısında bulundu. Muhalefet
lideri Guaido, kendini o dönem “geçici dev-
let başkanı” ilan etmiş ve başta ABD olmak
üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesi-
nin desteğini almıştı. Venezuela’da 2015’te
yapılan parlamento seçimlerinde muhale-
fet, oyların yüzde 65’inden fazlasını alarak
167 sandalyeli Ulusal Meclis’te 112 sandal-
yenin sahibi olmuştu. (AA)

Venezuela’da muhalefet
“geçici hükümeti” feshetti

Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore’nin
Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balis-
tik füze denemeleri yaptığını duyurdu.
Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına
göre, Kuzey Kore yerel saatiyle 08.01 ila
08.15 arasında Japon Denizi yönüne balis-
tik füzeler fırlattı. Maksimum 100 kilo-
metre irtifaya ulaşan balistik füzeler,
havada 350 kilometre yol alarak Kore Yarı-
madası’nın doğu kıyılarına düştü. Japon
hükümeti, füze denemeleri sonrası Japon-
ya’nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Kuzey
Kore’ye diplomatik protesto gönderdi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da
Pyongyang’ın 60 kilometre güneyindeki
North Hwanghae bölgesinden balistik fü-
zeler fırlatıldığını teyit etti. ABD Hint-Pasi-
fik Kuvvetleri (INDOPACOM) füze
denemesinin ABD güçleri ile Japonya ve
Güney Kore’ye tehdit oluşturmadığını açık-
ladı. En son 23 Aralık’ta deneme yapan
Kuzey Kore’nin, 2022 başından bu yana çe-
şitli tip ve menzillerde toplam 90’ı aşkın
füze fırlattığı bildirildi. (AA)

Tunus’ta 2015 yılında terör saldırılarının
ardından ilan edilen olağanüstü halin
(OHAL) 30 Ocak 2023’e kadar uzatıldığı
bildirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre,
31 Aralık’ta sona erecek olan OHAL, 30
Ocak 2023’e kadar uzatıldı. Tunus’ta
OHAL son olarak 18 Şubat 2022’de,
Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından yıl
sonuna kadar uzatılmıştı.
Başkent Tunus’un Muhammed Hamis
Caddesi’nde 24 Kasım 2015’te Cumhur-
başkanlığı Muhafız Alayı’nı hedef alan
bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen
bir aylık olağanüstü halin, sonraki süreçte
birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.
Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik bi-
rimlerine “toplantıların yasaklanması, so-
kağa çıkma yasağı, mahkeme izni
olmaksızın arama emri ve basını denet-
leme” gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor. (AA)

Kuzey Kore balistik
füze fırlattı

Tunus’ta OHAL 
bir ay daha uzatıldı
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AA muhabirinin derlediği bilgilere
göre, İran’da 2022’de yaşanan önemli
gelişmeler şöyle: İran’ın 2022’deki en
önemli meselesi, “Mahsa Emini”nin ölü-
mü sonrası ülke geneline yayılan pro-
testolar oldu. Başkent Tahran’da 13 Ey-
lül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad
devriyeleri tarafından “başörtüsü kural-
larına uymadığı” gerekçesiyle gözaltına
alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye
kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini,
16 Eylül’de yaşamını yitirdi. Emini’nin
ölümü üzerine memleketi Sakkız’da 17
Eylül’de başlayan gösteri, ülke geneline
yayılarak yönetim karşıtı protestolara
dönüştü. Dördüncü ayına giren, ülkenin
en uzun süre devam eden kitlesel gös-
terileri olarak kayda geçen protestolarda
yüzlerce eylemci hayatını kaybederken
on binden fazla gösterici gözaltına alındı.
Gösteriler sonrası onlarca kişi idamla
yargılanırken, ondan fazla göstericiye
idam cezası verildi. İdama mahkum
edilen 2 kişinin cezasının infaz edilmesi
ise ülkede gerilimi daha da artırdı.

İNTERNET KESİNTİSİ 
VE KISITLAMALAR
Emini protestolarının ülke geneline

yayılmasının ardından hükümetin baş
vurduğu tedbirler arasında internet ke-
sintileri ve sosyal mecralara getirilen kı-
sıtlamalar yer aldı. Olayların yoğun ol-
duğu dönemlerde internetin tamamen
kesilmesi, diğer zamanlarda sosyal mec-
ralara kısıtlama getirilerek trafiğin az-
altılması ise ülke ekonomisine büyük

zarar verdi. Sosyal medya ve yabancı
menşeli internet sayfaları aracılığıyla ti-
caret yapan binlerce işletmenin kapandığı
bilgisi de yetkililer tarafından defalarca
zikredildi, net bir rakam verilmemekle
birlikte zararın milyarlarca dolar olduğu
aktarıldı. Son olarak İletişim Bakanı İsa
Zarepur, İran’ın üçüncü büyük GSM şir-
keti Rightel’in iflas başvurusunda bu-
lunduğunu açıkladı. Söz konusu şirketin
internet trafiğinin kısıtlanması nedeniyle
ciddi bir gelir kaybı yaşadığına yönelik
haberler basında yer almıştı.

İRAN İLE NÜKLEER 
MÜZAKERELER
İran ile 2015’te imzalanan Kapsamlı

Ortak Eylem Planı’nın yeniden uygu-
lanması ve 2018’de tek taraflı olarak an-
laşmadan çekilen ABD’nin dönüşünün
sağlanması için yürütülen görüşmeler,
Nisan 2021’den bu yana aralıklarla Vi-
yana’da yapılmaya devam ediyordu. Ta-
rafların Viyana’da son olarak Mart
2022’de bir araya geldiği toplantı sonra-
sında, “dış etkenler” nedeniyle görüş-
melere ara verildiği duyuruldu. AB Dış
İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek
Temsilcisi Josep Borrell’in 25 Haziran’daki
Tahran ziyaretinde, ABD ile İran arasında

AB aracılığıyla yapılan dolaylı görüşme-
lerin Doha’da sürdürülmesine karar ve-
rildi. Ancak 29 Haziran’da yapılan gö-
rüşmelerde de ilerleme sağlanamadığı
açıklandı. Borrell, 20 Temmuz’da İran
ile ABD arasındaki anlaşmazlığı çözmek
için taraflara yeni bir taslak metin sun-
duğunu duyurdu. Tahran ve Washington
yönetimleri de AB’nin sunduğu yeni çö-
züm önerilerini olumlu karşıladıklarını
açıklamalarına rağmen taraflar arasında
yapılan görüşmelerde 2022’de bir an-
laşmaya varılamadı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARLA 
OLUŞAN SELLERDE 90’DAN 
FAZLA KİŞİ ÖLDÜ
İran’da temmuz ayının sonlarına doğ-

ru Tahran eyaleti başta olmak üzere ül-
kenin büyük kısmını etkisi altına alan
şiddetli yağış sonrası oluşan sel felake-
tinde 90’dan fazla kişi hayatını kaybetti.
Ülkede 24 eyalet sel ve yağmurdan et-
kilendi, selde en fazla can kaybı Tahran
eyaletinde yaşandı. İran Kriz Yönetimi
Teşkilatı Başkanı Muhammed Hüseyin
Nami, 1 Ağustos’ta yaptığı açıklamada,
sel nedeniyle 20 bin konutun hasar gör-
düğünü, bunlardan 13 bininin onarıla-
bileceğini, 7 bin binanın ise yeniden

imar edilmesi gerektiğini kaydetti.
HİPERSONİK FÜZE İDDİASI
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava

Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir
Ali Hacızade, ülkesinin yeni bir balistik
füze geliştirdiğini söyledi. Söz konusu ba-
listik füzenin hipersonik hıza sahip oldu-
ğunu ve gelişmiş hava savunma sistemlerini
aşabildiğini savunan Hacızade, füzenin
hem atmosferde hem de atmosfer dışında
manevra kabiliyetine sahip olduğunu iddia
etti, ancak konuyla ilgili daha fazla bilgi
vermedi. Ses hızından 5 kat daha süratli
hareket eden hipersonik füzeler, bu özel-
likleri nedeniyle hava savunma sistemleri
tarafından engellenemiyor.

RUSYA’YA İNSANSIZ 
HAVA ARACI İHRACATI
2022 yılında Rusya’nın Ukrayna’ya

karşı İran yapımı SİHA ve füze kullandığı
yönünde çokça haber yer aldı. Söz konusu
iddialara tepki gösteren İran, Batılı ül-
kelerin füze konusunda ortaya attıkları
iddiaların tamamen yanlış fakat insansız
hava araçlarıyla ilgili konuların bir kıs-
mının doğru olduğu yönünde açıklama
yaptı. İran, Ukrayna’daki savaştan aylar
önce Rusya’ya sınırlı sayıda insansız
hava aracı sağladıklarını teyit etti. (AA)

Vatikan’dan yapılan açıklamada,
“Emerit Papa 16. Benediktus’un bugün
yerel saatle 09.34’te Vatikan’daki Mater
Ecclesiae Manastırı’nda öldüğü” bil-
dirildi. Benediktus, Katolik Kilise-
si’ndeki cinsel istismar iddiaları ko-
nusunda harekete geçmemekle eleş-
tirilmişti Asıl adı Joseph Ratzinger
olan ve Katoliklerin ruhani lideri olarak
seçildikten sonra “Papa 16. Benediktus”
adını alan 95 yaşındaki eski lider, pa-
palık görevini bıraktığı 2013’ten bu
yana Vatikan’da inzivaya çekilmişti.
Benediktus, 2005’te ölen Papa 2. Io-
annes Paulus’un (2. Jean Paul) yerine,
19 Nisan 2005’teki Papalık Seçiminde
(Konklav) Katolik Kilisesi’nin 265. Pa-
pası olarak seçilmişti. Ratzinger’in pa-
palık dönemi, Eylül 2006’da İslam’a
yönelik sarf ettiği sert sözler, Katolik
Kilisesi içindeki istismar hadiseleri,
“Vatileaks Köstebek Skandalı” olarak
bilinen belge sızıntıları ve Vatikan
Bankası olarak bilinen “IOR”da yaşanan
skandallarla hatırlanıyor. Papalığı dö-
neminde Katolik Kilisesi’ndeki cinsel
istismar vakaları karşısında yeterince
adım atmamakla eleştirilen Emerit
Papa 16. Benediktus, son olarak Al-
manya’nın Münih kentinde bir hu-
kuk firmasının hazırlayıp sonuçla-
rını 20 Ocak 2022’de paylaştığı
1945-2019 dönemine ilişkin
cinsel istismar raporunda, 4
istismar vakasında hare-
kete geçmeyerek ha-
diseyi örtbas et-
mekle suçlanma-
sına, bir mek-
tupla yanıt
v e r m i ş t i .
Emerit Papa

16. Benediktus, cinsel istismar mağ-
durlardan “af” dilerken Münih Baş-
piskoposu olarak görev yaptığı dö-
nemde bazı istismar vakalarının örtbas
edilmesine ilişkin kasten bir yanlışı
olmadığını savunmuştu.

10 YIL ÖNCEKİ İSTİFASI 
TARİHE GEÇMİŞTİ
Papa Ratzinger, 11 Şubat 2013’te

Papalık görevinden ayrılacağını duyu-
rarak büyük bir sürprize imza atmıştı.
Bu durum, Katolik Kilisesi tarihinde
ender görülen papaların istifa etmesi
sürecinin, Papa 16. Benediktus ile 598
yıl aradan sonra kilise tarihinde tekrar
yaşanmasına yol açtı. Dünya genelinde
büyük şaşkınlığa yol açan istifa habe-
rinin ardından 16. Benediktus’un, Va-
tikan Bankası IOR’da yaşanan skan-
dallar, “Vatileaks Köstebek Skandalı”
ve kilise içindeki istismar hadiselerinin
yarattığı baskı yüzünden istifa etmek
durumunda kaldığı söylentileri yayıl-
mıştı. 28 Şubat 2013’te görevinden
resmen ayrılan Papa 16. Benediktus,
“Emerit” sıfatını alarak inzivaya çeki-
lirken halefini belirlemek üzere yapılan
Papalık Seçimi’nde Arjantinli Kardinal
Jorge Mario Bergoglio Mart 2013’te
266. Papa olarak seçilmişti. Kardinal
Bergoglio da kendisine Franciscus is-
mini seçerek görevine başlamıştı. Tarihi
istifa kararının üzerinden 10 yıl geçen
Emerit Papa 16. Benediktus, Vati-
kan’daki Aziz Mater Ecclesiae Manas-

tırı’nda yaşamını sürdürü-
yordu. Katoliklerin mevcut

ruhani lideri Papa Fran-
ciscus da 28 Aralık
2022’de yaptığı genel
kabul oturumunda, ina-

nanlardan “çok hasta
olan” selefi Emerit

Papa 16. Bene-
diktus için

dua etme-
lerini is-

temişti.
(AA)

İsveç, AB Konseyi Başkanlığı olarak
da bilinen AB dönem başkanlığını Çek-
ya’dan alacak. 1 Temmuz 2023’e kadar
başkanlığı yürütecek olan İsveç, bu dö-
nemde öncelik vereceği başlıkları belirledi.
İsveç dönem başkanlığı tarafından ha-
zırlanan belgelere göre, bu başlıklar gü-
venlik, rekabetçilik, çevre ve enerji dö-
nüşümü, demokratik değerler ve hukukun
üstünlüğü olacak.

GÜVENLİK
Güvenlik başlığında İsveç önceliği

Rusya ile savaşı devam eden Ukrayna’ya
askeri ve ekonomik desteğin sürdürül-
mesine verecek. İsveç, Ukrayna’nın AB
üyelik sürecinin de desteklenmesi, ayrıca
ülkenin yeniden inşası için daha fazla
adım atılması gerektiğini savunuyor. Ay-
rıca, Avrupa’nın güvenliği için hem Av-
rupa ülkeleri arasında konsensüs sağ-
lanmasını hem de ortaklarla yakın iş-
birliğini vurgulayacak olan İsveç dönem
başkanlığı, sınır ötesi organize suçlarla
mücadelenin de altını çizecek.

DOĞU AKDENİZ VE TÜRKİYE
Dış politikada İsveç dönem başkan-

lığının önceliği Rusya olacak. AB’nin
kendi çevresindeki diğer gelişmelerin de
Birlik açısından hayati önem taşıdığını
vurgulayan İsveç, ilgili ülkelerle daha
yakın temasları artırmak istiyor. Bal-
kanlar’daki güvenlik durumunun öne-
mine dikkati çeken İsveç, Doğu Akde-
niz’de istikrar ve güvenliğin AB’nin stra-
tejik çıkarına olduğunu belirtiyor. İsveç,

aynı şekilde Türkiye ile işbirliğine ve
karşılıklı çıkara dayalı ilişkilerin de AB’nin
stratejik çıkarları bakımından önem ta-
şıdığını düşünüyor.

REKABETÇİLİK VE EKONOMİ
Siyasi kararların ve dikkatin kısa va-

dede Ukrayna savaşının etkilerini gider-
meyi amaçladığını hatırlatan İsveç, re-
kabetçilik başlığında uzun vadeli karar-
ların önemine dikkate çekerek ekonomik
büyümenin sürdürülmesi gerektiğini
vurgulayacak. ABD ile transatlantik bağ-
ların güçlü tutulmasını savunan İsveç
hükümeti, bir yandan da Amerikan yö-
netiminin Avrupa ülkelerini olumsuz et-
kileyebilecek korumacı ekonomik karar-
larının getirdiği ortamda ekonomi poli-
tikalarına yön vermeye çalışacak. İsveç,
Avrupa’nın rekabetçi gücünün korun-
masını hedefleyen ortak bir tutum bu-
lunmasını siyasi gündeminde en üst
sıraya koymayı planlıyor.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ
İsveç hükümeti, çevre ve enerji dö-

nüşümü başlığında da kısa vadede enerji
fiyatlarının düşürülmesini, uzun vadede
enerji piyasası reformu yapılmasını amaç-
lıyor. Ukrayna’daki savaştan sonra ener-
jide fosil yakıtlara bağımlılığı azaltarak
yenilenebilir enerji dönüşümüne hız
veren AB’nin bu çabalarının İsveç dönem
başkanlığında daha da hızlandırılması,
buna yönelik yatırımları kolaylaştırıcı
politikalar oluşturulması hedefleniyor.
Ekonomik gelişmenin, bireysel özgür-
lüklerin ve uyumun temelinde demo-
kratik değerlerin yattığını ifade eden
İsveç yönetimi, 6 aylık dönem başkanlığı
boyunca temel haklar ve hukukun üs-
tünlüğü ilkesine öncelik vermeye devam
edecek. (AA)

İran’da mollaların zor yılı
Yaptırımlar, ekonomik
sıkıntılar ve işsizliğin
yanı sıra eylül ayında
genç bir kadının polis
gözetiminde hayatını
kaybetmesi sonrası
başlayan protestoların
yönetim karşıtı eylemlere
dönüştüğü İran’da
hareketli bir yıl geçti.

AB dönem 
başkanlığı
İsveç’e 
geçiyor

Avrupa Birliğinin (AB) 
6 ayda bir değişen dönem
başkanlığını 1 Ocak’ta
İsveç devralacak.

Eski Vatikan Devlet
Başkanı ve Katoliklerin
önceki ruhani lideri Emerit
Papa 16. Benediktus, 95
yaşında hayatını kaybetti.

Eski Papa 16. Benediktus

hayatını kaybetti



Hidayet Türkoğlu, 2022 yılındaki
faaliyetleri ile 2023 yılındaki proje ve
hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıkla-
mada bulundu. Türk basketbolu için ve-
rimli geçen bir yılı geride bıraktıklarını
anlatan Türkoğlu, “Birçok önemli projeye
ve büyük atılımlara imza attığımız 2022
yılını geride bırakırken, yeni yılı sevinçle
karşılıyoruz. Öncelikle yeni yılın herkese
sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.”
dedi. Hidayet Türkoğlu, 2023 yılının,
Türkiye için ayrı bir öneme sahip oldu-
ğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
“2023, Cumhuriyet’imizin 100. yılı olması
vesilesiyle milletimiz için taşıdığı anlamın
yanında Abdi İpekçi Spor Salonu arazi-
sinde inşaatı devam eden ve bu yıl hiz-
mete girmesi öngörülen tesisimiz dola-
yısıyla Türk basketbolu için de yeni bir
dönüm noktası olacak. İnşaat çalışma-
larında büyük aşama kaydedilen Bas-
ketbol Gelişim Merkezi tamamlandığında
spor tarihimize geçecek bir yapı olacak.
Bu dev tesisi Cumhuriyet’imizin 100.
yılında ülkemize kazandıracağımız için
çok heyecanlıyız. Çok kıymetli destekleri
için, Türk basketbolunun gelişmesi adına
bizimle aynı heyecanı paylaşan Sayın
Cumhurbaşkanı’mıza, Sayın Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mıza,
Sayın Gençlik ve Spor Bakanı’mıza ve
Sayın TOKİ Başkanı’mıza bir kez daha
teşekkür ederim.” Basketbol Gelişim
Merkezi’nde 10 bin kişilik büyük bir
spor salonu, milli takımlar için bin kişilik
antrenman ve maç salonunun yanı sıra
yılda 8 binden fazla maçın oynanacağı
3 altyapı salonunun yer alacağını aktaran
Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İs-
tanbul’daki bütün altyapı maçları şehrin
ulaşım olanakları en kolay yerinde oy-
nanacak. Buraya yakınlarının maçlarını
izlemeye gelenler, basketbol müzesi, bas-
ketbol kütüphanesi, yeme, içme ve eğ-
lence alanlarıyla nitelikli ve güzel vakit
geçirebilecek. Bunun yanında daha önce
sadece kamp dönemlerinde birlikte ola-
bilen altyapı, genç ve A milli takımlarımız,
bu tesis sayesinde her zaman bir araya
gelme ve çalışma imkanı elde edecek.
Altyapı sporcularımız sadece milli ta-
kımların toplanma ve kamp dönemle-
rinde değil istedikleri zaman TBF’nin
profesyonel ekibinin gözetiminde çalı-
şabilecek, beslenme ve fitness gibi ko-
nularda destek alabilecek. Basketbol Ge-
lişim Merkezi’nde yer alacak otel ve
kamp merkezi sayesinde daha önce yurt

dışında yapılan kamplar artık kendi te-
sisimizde yapılarak, ekonomik olarak
tasarruf sağlanacak. Burası sadece bir
spor tesisi olmanın çok ötesinde sporla
hayatın iç içe olduğu, şehrin kalbinde
15 bin metrekare yeşil alanıyla maçlar,
turnuvalar, ulusal ve uluslararası orga-
nizasyonlarla 7 gün 24 saat yaşayan bir
alan olacak.” Basketbol Gelişim Merke-
zi’nin Türk basketbolunun geleceğine
yön verecek bir proje olacağının altını
çizen Türkoğlu, “Bu tesis, daha fazla
genç sporcuyu basketbola kazandıracak
ve milli takımlar düzeyinde kalıcı başa-
rının sağlanması için basketbolumuza
önemli katkılar sağlayacaktır.” ifadelerini
kullandı.

“10 YILA DAMGASINI VURACAK 
BİR JENERASYON GELİYOR”
Hidayet Türkoğlu, genç takımlarda

görev alan yetenekli oyuncuların da ka-
tılımıyla A Milli Basketbol Takımı’nın
gelecek 10 yıla damga vuracağına inan-
dıklarını dile getirdi. Ay-yıldızlı takımın
2022 yılında Avrupa Şampiyonası ve
Dünya Kupası elemelerinde mücadele
ettiğini hatırlatan Türkoğlu, şöyle ko-
nuştu: “Avrupa Şampiyonası ve Dünya
Kupası eleme maçlarında şanssız sonuçlar
almış olsak da millilerimizin ortaya koy-
duğu mücadele ve performans herkesin
takdirini kazandı. Gelecek maçlarda bu
mücadeleyi sonuca da yansıtacağımızı
düşünüyorum. Önümüzdeki yaz oyna-
nacak Olimpiyat Oyunları ön eleme maç-
ları için takımımız ve teknik kadromuz
çalışmalarını sürdürüyor. Biz de kendi-
lerine destek oluyoruz. Genç ve potan-
siyeli oldukça yüksek oyunculardan ku-
rulu bir milli takımımız var. Bunun ya-
nında milli takımlarımızın alt yaş kate-
gorilerinde de önümüzdeki yıllarda A
Milli Takım formasını giymesini bekle-
diğimiz oldukça yetenekli basketbolcular
yetişiyor. Bildiğiniz gibi 18 Yaş Altı Erkek
Milli Takımı’mız bu yaz İzmir’de Avrupa
ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
18 ve 20 yaş altı takımlarımızda başarı-
larıyla gurur duyduğumuz, bütün dün-
yanın dikkatini çeken genç yıldızlarımız
mevcut. İnanıyorum ki 1-2 yıl içinde bu
gençlerimiz de zaten yaş ortalaması ol-
dukça düşük olan A Milli Takımı’mıza
eklendiğinde, Avrupa’da ve dünyada önü-
müzdeki 10 yıla damgasını vuracak bir
jenerasyon çıkaracağız.” A Milli Kadın
Takımı’nın 2022 yılında Avrupa Şampi-
yonası elemelerinde oynadığı 4 maçı da

kazanarak kendilerini gururlandırdığını
anlatan Türkoğlu, “16 yaş altı ile 20 yaş
altı milli takımlarımız da güzel mücadele
ve başarılı performanslarının ardından
Avrupa Şampiyonası A Ligi’ne yeniden
yükseldi. Erkeklerde olduğu gibi kadın
basketbolunda da geleceğe daha umutlu
ve güvenle bakıyoruz.” şeklinde görüş
belirtti.

“LİGLERİMİZ AVRUPA’NIN 
EN KALİTELİ LİGLERİ 
ARASINDA GÖSTERİLİYOR”
Hidayet Türkoğlu, Türkiye’de bas-

ketbol liglerinin bu sene de büyük bir
mücadeleye sahne olduğunu anlatarak,
“Tarafsız bütün otoriteler hem kadınlarda
hem de erkeklerde ligimizi Avrupa’nın
en kaliteli ligleri arasında gösteriyor.
Türkiye; NBA, Avrupa Ligi ve İspanya
Ligi ile birlikte bütçe, başarı ve ilgi anla-
mında basketbolda dünyada ilk 4’te yer
alıyor. Özellikle son yıllarda artan bas-
ketbol yatırımı ile kulüplerimize daha
büyük finansman yaratabiliyor, kulüpler
arası rekabeti daha sıcak tutabiliyoruz.
Bu da seyircimizin ilgi ve alakasına pozitif
etki ediyor. Nielsen’in dünya çapında
yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye, ül-
keler bazında basketbolun en çok sevildiği
ikinci ülke konumunda. Bunu daha da
geliştirmek adına tüm paydaşlarımızla
projeler üretmeye devam ediyoruz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Türk kulüp-
lerinin Avrupa’daki başarılarının ülkedeki
basketbol kalitesinin ne kadar yüksek
olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayan
Türkoğlu, “Bu vesileyle geçtiğimiz sezon
Kadınlar Avrupa Ligi’nde final oynayan
Fenerbahçe’yi, Kadınlar Avrupa Kupa-
sı’nda Dörtlü Final’de yer alan Çukurova
Basket ve Galatasaray’ı bir kez daha kut-
luyorum. Erkeklerde üst üste ikinci kez
THY Avrupa Ligi şampiyonu olan Ana-
dolu Efes’i, FIBA Avrupa Kupası’nı ka-
zanan Bahçeşehir Koleji’ni, ULEB Avrupa
Kupası’nda final oynama başarısı gösteren
Frutti Extra Bursaspor’u tebrik ediyorum.
Kulüplerimizin Avrupa sahnesindeki ba-
şarılarının bu sezon da artarak sürmesini
diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJEMİZ, 
TÜRK BASKETBOLUNA 
BÜYÜK BİR DEĞER KATACAK”
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, bas-

ketbolun her eve girmesi ve daha çok
izleyicinin basketbolla buluşmasının ön-
celikli hedeflerinden biri olduğunu be-

lirterek, “Bu sezondan itibaren önümüz-
deki 3 yıl, Türkiye Sigorta Basketbol
Süper Ligi’nin yayın hakları konusunda
beIN Sports ile anlaştık. Spor yayıncılığı
konusunda ülkemizin en önemli ku-
rumlarından, basketbol yayıncılığında
da kabul ve takdir görmüş bir tecrübe
sahibi beIN Sports, Türkiye Sigorta Bas-
ketbol Süper Ligi’nde oynanan bütün
maçları canlı yayınlarla ekrana getiriyor.
Bu maçlardan her hafta iki tanesi şifresiz
olarak basketbolseverlere ulaşıyor. ING
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde her
hafta iki maç Sports TV’de, Misli.com
Türkiye Basketbol Ligi’nde de her hafta
iki maç TRT Spor Yıldız ekranlarında
canlı yayınlanıyor.” diye konuştu. Dijital
yayınlarının kalitesini artırmak amacıyla
önemli bir teknolojik atılım yaptıklarını
aktaran Türkoğlu, “Türkiye’de 15 farklı
şehirdeki toplam 25 salona yapay zeka
otomasyon kamera sistemi kurduk. Bu
kameralar yapay zeka teknolojisiyle topu
ve kalabalığı algılayarak çalışıyor ve 4K
kalitesinde çekim yapabiliyor. Bu sayede
salonlarımızda herhangi bir teknik per-
sonel olmaksızın tüm karşılaşmalarımızı
kayıt altına alıyor ve canlı yayınlarla
dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz.
Önümüzdeki günlerde bu sisteme yine
teknolojik bir eklenti gerçekleştirerek
TBL ve KBSL karşılaşmalarının canlı an-
latımlarla yayınlanmasını sağlayacağız.
Henüz NBA’de bile kullanılmayan bu di-
jital dönüşüm projemizin Türk basket-
boluna büyük bir değer katacağına ina-

nıyoruz.” ifadelerini kullandı.
“SPONSORLUK SAYIMIZ 
YÜZDE 70 ORANINDA 
ARTIŞ GÖSTERDİ”
Hidayet Türkoğlu, Türk basketbolu-

nun finansal ve idari olarak sağlam te-
mellere oturması için göreve geldikleri
günden bu yana etkili çalışmalar yap-
tıklarını anlatarak, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Sponsorluk sayımız yüzde 70
oranında artış gösterdi. İmzaladığımız
yeni sponsorluk anlaşmaları ve iş bir-
likleriyle kulüplerimizin mali olarak des-
teklenmesini, basketbolumuzun geniş
kitlelere ulaşmasını sağladık. Sadece
2022 yılında 23 sponsorluk anlaşması
imzaladık. Türkiye Sigorta Basketbol
Süper Ligi’miz ve ING Kadınlar Basketbol
Süper Ligi’miz yeni isim sponsorlarıyla
marka değerlerini yükseltmeye devam
etti. Türk basketboluna güvenen ve bas-
ketbol ile daha geniş kitlelere ulaşmayı
tercih eden bütün paydaşlarımıza bir
kez daha teşekkür ediyorum. 2022, ge-
lecek adına önemli adımlar attığımız,
basketbolumuz için idari ve mali olarak
elde edilen kazanımları üstüne katarak
sürdürdüğümüz, her ne kadar A Milli
Takımımızla beklediğimiz sonuçları ala-
masak da kulüp takımları düzeyinde Av-
rupa sahnesinde hepimizi gururlandıran
başarılar kazandığımız bir yıl oldu. 2023
yılı da Türk basketbolu ve milli takımlarda
kalıcı başarının sağlanması için önemli
adımlar atacağımız bir yıl olacak.” (AA)
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Hidayet Türkoğlu,
2023’ten umutlu

Türkiye Basketbol
Federasyonu (TBF)
Başkanı Hidayet
Türkoğlu, Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kuruluşunun 100.
yıl dönümü olan
2023’ün, Türk
basketbolu için de
dönüm noktası
olacağını söyledi.

Bursa’da yoğun katılım ile ger-
çekleşen 87. Büyük Atatürk Koşusu
heyecanı sona erdi. Türkiye’nin dört
bir yanından 210 erkek ve 47 kadın
atletin katıldığı koşu Çekirge Meydanı
Askeri Hastane önünde başladı. Er-
keklerde ferdi, takım ile 35-39, 40-
44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-
69 ve 70 yaş üstü kategorilerinde
yarışırken kadınlar ferdi ve takımın
yanı sıra 35-39, 40-44, 45-49, 50-54
yaş kategoride mücadele etti. Çekiş-
meli geçen koşuda atletler Altıparmak
Caddesi güzergâhından Atatürk hey-
keline kadar toplam 5 kilometre yol
kat ederek bitiş çizgisine ulaşmaya
çalıştı. Kıyasıya yarışılan koşu, va-
tandaşların da ilgi gösterilirken, ya-
rışlar sonunda kategorisinde dereceye
giren sporcular, Atatürk Heykeli
önünde yapılan törenle kupa ve ma-
dalyayla ödüllendirildi.

82 YAŞINDAKİ ATLET 
AZMİYLE TAKDİR TOPLADI
Yılardır koşu yarışlarına katıldığını

belirten Emrullah Gülşen (82), 87.
Büyük Atatürk Koşusu’nda 70 yaş
üstü kategorisinde 2. gelerek gümüş

madalyanın sahibi oldu. Yarışmaya
katılan atletler arasındaki en yaşlı
atlet Emrullah Gülşen, “50 senedir
koşuyorum. Yaş ilerledikçe hâliyle bi-
raz zor oluyor ama yarışları tamam-
lıyorum” şeklinde konuştu. (İHA)

Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden
Altın Top’u (Ballon d’Or) 5, FIFA En İyi’yi
ise 2 kez kazanan Ronaldo, kariyerindeki
başarılarından sonra 37 yaşında gerçek-
leştirdiği transferle de spor tarihine geçti.
Al Nassr Kulübünün, UEFA Şampiyonlar
Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle
turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli
futbolcu ile 2,5 sezon için 500 milyon avro
(yaklaşık 535 milyon dolar) karşılığında
anlaştığı basına yansıdı. Reklam anlaşma-
larıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak
Ronaldo böylece 2017’nin kasım ayında
Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon
başına 168,5 milyon dolar kazanan
Arjantinli futbolcu Lionel Messi’ye ait
rekoru kırdı. İspanyol El Mundo ga-
zetesi, Barcelona’nın, Messi’nin kont-
ratını 555 milyon 237 bin 619 avro
(dönemin kuruyla 674 milyon
dolar) karşılığında 4 yıl
için uzattığını ortaya çı-
karmıştı. Paris Saint-
Germain’in (PSG) Fransız
futbolcusu Kylian Mbap-
pe de 2022 yazında uzat-
tığı sözleşmesiyle günde-
me geldi. Fransız Le Pari-
sien gazetesi, PSG’nin, Mbap-
pe ile 2022-23 sezonundan

itibaren 3 yıl için brüt 630 milyon avroya
anlaştığını iddia etti ancak PSG Kulübü,
haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İLK 10’DA 6 NBA OYUNCUSU VAR
En yüksek yıllık maaşa sahip sporcular

listesinin ilk 10 sırasında Amerikan Basketbol
Ligi’nde (NBA) oynayan 6 ismin bulunması
dikkati çekti. NBA’deki ücret tavanı uygu-
laması doğrultusunda takımlarının mak-
simum kontrat verdiği Phoenix Suns’tan
Devin Booker ve Minnesota Timberwol-
ves’tan Karl-Anthony Towns, 4 yıl için 224
milyon dolar alacak. Yıllık ortalama ka-
zançları 56 milyon dolar olan İki basketbolcu,
bu sayede listenin 3. sırasını paylaşıyor.
Listenin 6’ncı ve 9’uncu sırasında ise oto-
mobil sporcuları yer aldı. Son 2 yılın F1
şampiyonu Max Verstappen’in, Red Bull
ile imzaladığı 5 yıllık sözleşmeye göre sezon
başına 53,3 milyon dolar kazanacağı basına
yansıdı ve takım iddiayı reddetmedi. Eski
F1 sürücüsü Kimi Raikkonen de 5 yıl bo-

yunca yarıştığı McLaren’den 2007’de Fer-
rari’ye transfer olurken o dönem için
rekor bir sözleşmeye imza atmıştı. Fer-
rari’nin direksiyonuna 3 yıllığına geçmek

için 153 milyon dolar alan Fin sürücü,
aradan geçen yıllara rağmen ilk 10’da

yer aldı. Şampiyon Formula 1
pilotlarından Lewis Hamil-

ton’ın, Mercedes takımın-
dan 60 milyon doların,
Sebastian Vettel’in ise
Ferrari’den yıllık 50 mil-
yon doların üstünde maaş

aldığı yıllar olduğu biliniyor.
Fakat sözleşme ayrıntıları

basına sızmadığı için iki sürücü
de listeye giremedi. (AA)

Atatürk
Koşusu’nun
82’lik gümüş

atleti 
87. Büyük Atatürk Koşusu, Türkiye’nin

çeşitli illerinden gelen 257 atletin
katılımı ile Bursa’da gerçekleşti.

Ronaldo yıllık maaşı en
yüksek sporcu olacak
Suudi Arabistan Birinci
Futbol Ligi takımlarından
Al Nassr’dan 2,5 sezon için
500 milyon avro alacağı öne
sürülen Cristiano Ronaldo,
yıllık maaşı en yüksek
sporcu olacak.
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Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde
açılan maket gemi yapımı kursuna ka-
tılan ve tamamı emeklilerden oluşan
kursiyerler, el becerilerini ortaya ko-
yuyor. Emekliler, boş zamanlarını de-
ğerlendirdikleri kursta bir yandan üre-
time katkı sunarken bir yandan da
sosyalleşme fırsatı buluyor. Merkezde
görevli gemi inşa öğretmeni Hasan
Köse, AA muhabirine, bu tür el işlerinin

gönül vermeden öğrenilmesinin müm-
kün olmadığını söyledi. Kursa katılan
emeklilerin ilerlemiş yaşlarına rağmen
üretmeye ve öğrenmeye çok açık ol-
duğunu vurgulayan Köse, tüm gemi
modellerini el işçiliğiyle aslına uygun
şekilde yaptıklarını dile getirdi. Bir
gemi maketinin yapım sürecinin 3 ay
ila 2 yıl arasında değiştiğine dikkati
çeken Köse, şunları kaydetti: “Bu, uzun

bir süreç, uzun ve sabır
gerektiren bir iş. Bu-
nun için bu işi sev-
mek lazım. Hepsi
de severek yaptık-
ları için çok güzel
ürünler çıkıyor.
Burada hiçbir kar-
şılık beklemeden, ta-
mamen bu işe kendi-
lerini adadıkları için dışa-
rıdan daha güzel vakit geçiriyorlar.
Boyasından yelken bezine, dikmesine,
ahşap işinden elektrik işine kadar her
şey burada yapılıyor. Tabiri caizse her
şeyden anlamak gerekiyor, anlıyorlar
da. Kendilerini geliştirecek, heyecan
verecek yeni şeyler öğreniyorlar.”

“ÜRETİP ÖĞRENMEK BİZİM İÇİN 
YAŞAM KAYNAĞI OLUYOR”
Kursiyerlerden emekli öğretmen

Reyhan Özer, el işçiliğinin azim ve
özveri istediğine işaret etti. Kursun
kendilerine hem yeni bir şeyler öğrenme
hem de sosyalleşme anlamında önemli
katkı sunduğunu anlatan Özer, “Kurs
binasında hepimiz aile ortamı içerisinde
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tabii
belli bir özveri istiyor, severek yapmak
gerekiyor. Hoşça vakit geçiriyoruz.
Hem öğreniyor hem üretiyoruz.” ifa-
desini kullandı. Yaptıkları eserlerin
çevrelerindekiler tarafından takdir edil-

diğini aktaran Özer, “Güzel
bir hobi çalışması yapı-

yoruz. Herkese de tav-
siye ederiz, gençlere
özellikle. Gelir elde
etmek isteyenler de
güzel bir sanat öğre-

nebilirler. Üretmek bü-
yük bir zevk. Yoktan bir

şeyler meydana getirmek,
ortaya koymak insana büyük

zevk veriyor. Üretip öğrenmek bizim
için büyük yaşam kaynağı oluyor.” diye
konuştu.

“EMEKLİLER İLERİDE 
AİLELERİNE HATIRA 
OLACAK ESERLER BIRAKSIN”
Emekli Süha Yamacı, sabah uyan-

dıklarında akıllarında hep kursun ol-
duğunu söyledi. Halk eğitimin kendi-
lerine sunduğu imkanın tadını çıkar-
dıklarını belirten Yamacı, şunları kay-
detti: “Halk eğitim sayesinde bir sürü
şeyler öğrendik. Biz emek veriyoruz,
onlar emek veriyor, yılın sonunda da
bir sergimiz oluyor, yaptıklarımızı hal-
kımızla paylaşıyoruz. Onlardan gelen
güzel bir söz bizi mutlu ediyor, gurur
veriyor. Birçok emekli arkadaş var.
Kahvehanede dolaşacaklarına gelsinler,
burada bir şeyler öğrensinler, üretsinler.
Ailelerine, çocuklarına ileride hatıra
olabilecek eserler bıraksınlar.” (AA)

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre,
Türkiye enerjide tam bağımsız bir ülke
olmak için sektörün tüm alanlarında ka-
rarlılıkla çalışmalara devam
ediyor. Türkiye’nin en bü-
yük doğal gaz keşfi olan Sa-
karya Gaz Sahası’ndaki çalış-
malar son hızıyla devam ederken,
Türkali-1 tespit kuyusundaki
tüm akış testleri başarıyla ta-
mamlandı. Dünyanın en geniş
sondaj filosunu kurarak yürüttüğü
çalışmalar sayesinde Türkiye, Ka-
radeniz’de 540 milyar metreküplük
doğal gaz rezervi keşfini gerçekleş-
tirmişti. Yılın sonuna doğru ise Sa-
karya Gaz Sahası’nda bulunan Çay-
cuma-1 kuyusunda 58 milyar met-
reküplük yeni bir rezervin keşfedil-
diği, 540 milyar metreküp olarak
açıklanan keşfin de yeni veriler ışı-
ğında 652 milyar metreküp olarak
revize edildiği ve toplam rezervin
710 milyar metreküpe yükseldiği
müjdesi geldi. Karadeniz’de keşfedilen
doğal gazın 2023’ün ilk çeyreğinde
evlerde kullanılması bekleniyor. Ko-
nutların 33 yıllık doğal gaz ihtiyacını

karşılayabilecek kapasitedeki Sakarya Gaz
Sahası rezervi, uluslararası bağımsız denetim

kurumları tarafından da teyit edildi.
TÜRKİYE 2022’DE PETROL 
ARAMALARINA DA HIZ VERDİ

Gabar Dağı’nda mayın temizliği ça-
lışmalarında şehit olan Jandarma Esma

Çevik’in adının verildiği bölgede 150 milyon
varil net petrol rezervine sahip yeni bir
saha bulundu. Dünyada bu yıl karada yapılan
en büyük 10 keşiften biri niteliğindeki re-
zervin ekonomik değeri yaklaşık 12 milyar
dolar olarak hesaplanıyor. Söz konusu
keşifle, Türkiye’nin üretilebilir petrol rezerv
miktarı 450 milyon varilden 600 milyon
varile çıkmış oldu. Son yirmi yılda yapılan
petrol ve gaz üretimiyle 41,3 milyar dolarlık
ithalatın önüne geçildi.

AVRUPA’NIN DENİZLERDEKİ 
EN BÜYÜK GAZ 
DEPOSU SİLİVRİ’DE
Türkiye’nin, enerji arz güvenliği ala-

nındaki dev yatırımları arasında bulunan
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi’nde kap-
asite artırma çalışmaları tamamlandı. Tesis,
4,6 milyar metreküpe ulaşan yeni kapasi-
tesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın katıldığı törenle hizmete alındı.
Denizlerde Avrupa’nın en büyük depolama
tesisi unvanına da sahibi olan tesis, günlük
75 milyon metreküp geri
üretim kapasitesiyle Tür-
kiye’nin, en sert kış günlerinde gaz ihtiya-
cının dörtte birini tek başına karşılayabilecek
altyapıya sahip bulunuyor. Öte yandan,
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Te-
sisi’nde de genişletme çalışmaları devam
ediyor. Tamamlandığında tesisin halihazırda
1,2 milyar metreküp depolama kapasitesi
5,4 milyar metreküpe çıkacak.
Çalışmaların 2 yıl içinde tamam-
lanması öngörülüyor.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ 
FİLOSU BÜYÜYOR
Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi Ab-

dülhamid Han, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle, 9 Ağus-
tos’ta ilk görev yeri Yörükler-1 kuyusuna
uğurlandı. Türkiye’nin enerji alanındaki
yeni vizyonunun sembolü olan Abdülhamid
Han Gemisi, teknik donanımı ve fiziki
özellikleriyle “Mavi Vatan”daki filonun “en
güçlüsü” olarak görev yapacak. Yedinci
nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzun-

luğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik
sistemiyle öne çıkan gemi, hidrokarbon
arama çalışmalarına güç katacak. Fatih,
Yavuz ve Kanuni Sondaj Gemileri Karade-
niz’de, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ise
Akdeniz’de görevine devam ediyor.

TÜRKİYE ENERJİDE GAZ 
MERKEZİ OLUYOR

Türkiye, 2022’de doğal gaz ve
petrol keşiflerinin yanında bölge-
sinde yürüttüğü etkin diplomasi ile

enerji merkezi olma çabalarına hız
verdi. Toplamda 7 uluslararası doğal

gaz boru hattı, 4 LNG tesisi, 2 yer altı
doğal gaz depolama tesisi ve Organize
Toptan Doğalgaz Satış Piyasıyla Türkiye
enerjide merkez ülke olmak için gereken
tüm imkana sahip bulunuyor. Türkiye’de
doğal gaz merkezinin kurulmasıyla bu
merkezin gaz piyasasında şeffaf ve adil
fiyatlandırma sağlayacağı öngörülüyor.
Gaz merkezi olma çalışmalarına yönelik

adımların 2023’te atılması bekleniyor.
NÜKLEER ENERJİDE 
SONA YAKLAŞILDI
Türkiye’de Nisan 2018’de ilk ünitenin

temelleri atılan ve ülkedeki ilk nükleer

enerji tesisi olma özelliği taşıyan 4 üniteli
nükleer güç santrali Akkuyu Nükleer Güç
Santrali’nde (NGS) şinşaat tüm hızıyla de-
vam ediyor. Gelecek yıl ilk ünitesi devreye
alınacak olan santralle Türkiye, nükleer ül-
keler kulübüne dahil olacak. Akkuyu NGS,
Türkiye Cumhuriyeti’nin elektrik ihtiyacının
yaklaşık yüzde 10’unu karşılıyor olacak.

RÜZGARDA REKORLARIN 
YILI OLDU
Türkiye’nin rüzgar kurulu gücü 2022’de

12 bin megavat seviyesine yaklaşıldı. Bu
yıl, rüzgar sektörü açısından art arda üretim
rekorları geldiği ve günlük elektrik üreti-
minde rüzgarın payı yüzde 25-27 seviyele-
rine kadar çıktı. Öte yandan, 19 Kasım’da
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren elektrik depolama düzenlemesi son-
rasında enerji depolamalı rüzgar ve güneş
enerjisi santrali kurmak için Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumuna (EPDK) rekor baş-
vuru yapıldı. Toplamda 110 milyar dolara
ulaşan bir yatırım talebinin olduğu bu
alanda mevcut kapasite dikkate alındığında,
bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya
yansıması bekleniyor. (AA)
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Bu yıl enerjide dev projelere
imza atan Türkiye, doğal gaz
ve petrol keşifleri, yenilenebilir
enerji santralleri, araştırma
gemileri, dev doğal gaz
depolama tesisleri ve
uluslararası boru hatlarıyla
enerjide merkez olmaya
hazırlanıyor.

Sinop’ta maket gemiler
emeklilerin elinde şekilleniyor
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verilerine göre,
Türkiye’de yaşlı

nüfus oranı en
yüksek il olan
Sinop’ta Halk

Eğitimi Merkezi’nde
açılan maket gemi

yapımı kursuna
katılan 9 emekli,

üretime katkı
sunmayı sürdürüyor.


