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Geleceği merakla beklenen EYT sonunda TBMM’nin kapısından girdi.
YAŞ SORUNU KALKTI
n AK Parti Grup Başkanvekili
Muhammet Emin Akbaşoğlu, 5 milyon
çalışanı kapsayan EYT düzenlemesinin
ayrıntılarını paylaştı. Düzenleme 4
maddeden oluşuyor. Yaşa takılmadan
istisnasız şartları tamamlayan emekli
olacak. Prim günü ve çalışma süresini
dolduran emekli olacak. 

MAAŞLAR MART AYINDA
n Çalışan emekli için 5 puan destek primi
verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu
emeklilik şartı kalkıyor. Düzenlemenin
haaya salı ya da çarşamba günü
yasalaşması bekleniyor. Şubat ayında
başvuranların, mart ayında ise maaşlarını
alması bekleniyor. Başvurular e-Devlet’ten
yapılacak. n 5’TE

n Türkiye’yi ayağa kaldıran 6 yaşında
evlilik skandalı davasının ilk duruşması
yapıldı. Anadolu 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu
sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya
Gümüşel getirildi. Mahkeme heyeti
davaya, gizlilik kararı verdi ve yayın
yasağı getirdi. n 11’DE
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Millet İttifakı, Ortak
Politikalar Mutabakat
Metni’ni kamuoyuna
resmen açıkladı.

n Parti kurmaylarının açıkladığı
Ortak Politikalar Mutabakat
Metni, 9 ana başlık altındaki 75 alt
başlıkta 2 bin 300’den fazla hedef,
politika ve projeleri ortaya

koyuyor. Cumhurbaşkanı 7 yıl
için sadece 1 dönem seçilecek.
HSK kalkacak. Seçim barajı yüzde
3’e düşecek. 5 yılda 5 milyon yeni
iş sağlanacak. n 11’DE

Yıldırım Halk Eğitim Merkezi, şehrin doğu yakasında arı gibi
çalışan yeni potansiyelleri ortaya çıkarıyor. Kurum, 100 bini
aşan kursiyerine uzun vadede girişimcilik fırsatları da sağlıyor.

Özlem ATAÇ’ın 
haberi 14’TE

Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Korkmaz, a Gazete
Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mehmet Ali Ekmekçi’ye projelerini anlattı. 

n Yıldırım Halk Eğitim Merkezi, yarım asrı
deviren 53 yıllık mazisiyle sadece ilçeye değil
tüm şehre hitap ediyor. Müdür Mustafa
Korkmaz, bireylerin yaşam kalitesini
artırmak için okuma- yazma, mesleki-teknik
ve sosyal-kültürel olmak üzere 3 başlık
altındaki kurslara yoğun talep olduğunu
söyledi.

n Geçtiğimiz yıl içerisinde 2 bin 898 kurs
açarak toplamda 100 bin 108 kursiyere
ulaştıklarının altını çizen Korkmaz, “Yıldırım
nüfusuna baktığımızda ilçe nüfusunun yüzde
15,32’sine ulaştık. Böylelikle bakanlığın
koyduğu yüzde 12’lik hedefin üzerine çıktık.
Uluslararası kurslarımız da var” diye konuştu. 

ÜÇ ANA BAŞLIK HEDEFLERİN ÜSTÜNDEYİZ
YÜZDE 32’Sİ İŞ BULDU

n Mesleki istihdama yönelik
alternatifli kursların bulunduğunu
kaydeden Yıldırım Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Mustafa
Korkmaz, “Bu kurslarda
eğitimlerini başarı ile tamamlayan
kursiyerlerimizin yaklaşık yüzde
32’si mesleğe adım attı, bir kısmı
kendi işini kurma fırsatı yakaladı”
açıklamasında bulundu.

n Şehir içi trafiğinin ana
arteri Acemler’e nefes
aldıracak 5 ayrı noktada
750 milyon liralık
çalışmalar yaptıklarını
vurgulayan Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, “Mayıs gibi burayı
tamamlayacağız.
Yunuseli’nde Fuat
Kuşçuoğlu Caddesi’ne
bağlantılı üç köprü de
haziranda bitecek” diye
konuştu. n 3’TE

Acemler’e yeni neşterAcemler’e yeni neşterAcemler’e yeni neşterAcemler’e yeni neşterAcemler’e yeni neşterAcemler’e yeni neşterAcemler’e yeni neşter

Bursa trafiğinin kilit noktası

Acemler trafiğini rahatlatacak

Soğukkuyu Köprüsü genişletiliyor.

Mimarsinan’a
yepyeni çehre

n Vatandaşların tamamı ile
uzlaşma sağlanan proje
kapsamında sondaj
çalışmalarına başladıklarını
söyleyen Başkan Oktay
Yılmaz, “Amacımız
insanlarımıza daha güvenli,
sosyal olanakları daha fazla,
modern yaşam alanları
sunmak. Projeyle birlikte
bölgenin de çehresi tamamen
değişecek” dedi. n 6’DA

Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan
Mahallesi’nde yeni bir dönüşüm

çalışmasının startını verdi. 

İnegöl Bursa’ya
‘sağlık’ taşıyor!

İnegöl Belediyesi, ilçeden Bursa’ya gelecek
hastalara yönelik ‘sağlık’ lojistiği ağını genişletti.

n İnegöl Belediyesi’nin pandemi
döneminden itibaren devreye aldığı ve
ilçedeki hastalardan dua alan Bursa Şehir
Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi, Şevket Yılmaz Eğitim
ve Araştırma Hastanesi ile Bursa Devlet
Hastanesi’ne ücretsiz servis uygulaması
haanın 5 günü aralıksız sürüyor. 

Mehmet ÇETİNKAYA’nın köşe yazısı 6’DA
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n Osmangazi Belediyesi zabıtası
tarafından ekili tarlalara ve
çevreye zarar verdiği için yoğun
şikayetlere neden olan Panayır
Mahallesi'ndeki küçükbaş
hayvanlar toplanarak,
Büyükşehir Belediyesi’ne teslim
edildi. n 3’TE
Zabıta ekipleri taşıdıkları koyunların zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldı.

Kar esaretini
İhtisas bitirdi
n Uludağ'ın doğu yakasındaki
Yedigöller Bölgesi'ne Kestel
Alaçam üzerinden gezmeye gi-
den aile karın bastırmasıyla
mahsur kaldı. Alpin
Dağcılık İhtisas Spor
Kulübü üyeleri 1
saat sonra aileyi
kurtardı. n 10’DA
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n Bursa Ticaret Borsası (Bursa
TB), 17 milyar lirayı aşan tescil
işlem hacmi ile 2022’de yeni bir
rekor kırdı. Başkan Özer Matlı,
“Üretmeyi, şehir ve ülke
ekonomisine değer katmayı
sürdürüyoruz” dedi. n 4’TE

n Tüyap Bursa tarafından kent
dinamiklerinin destekleri ile
hazırlanan Bursa 20. Kitap
Fuarı, 11-19 Şubat tarihleri
arasında Tüyap Bursa
Uluslararası Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
n 4’TE

Kitap Fuarı
gün sayıyor

Utanç davasına
yayın yasağı

Alinur Aktaş
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olarak girmiş olduğu
kooperatifte 50. yılını,

başkanlıkta da 20. yılını
doldurmuş olan Bursa Esnaf

Kefalet Kooperatifi
Başkanı,Türkiye Esnaf ve

Sanatkarlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri Birlikleri Merkez

Birliği (TESKOMB) Genel
Başkan Vekili Bahri Şarlı ile
geçmişten günümüze birçok

konuyu ele aldığımız
değerlendirmeler yaptığımız,

detaylı bir röportaj
gerçekleştirdik.

Başkanım, öncelikle bizleri,
ekibimizi tekrardan kooperatif
binasında ağırlamış olmanızdan
dolayı teşekkür etmek istiyorum. 50.
yılınız olmasından dolayı sosyal
medyadan da özel sorular geldi.
Kısaca bir değerlendirme alarak
isterseniz röportajımıza başlayalım.
‘KEFALET KOOPERATİFLERİ
HASTANELER GİBİDİR’
Esnaf Kefalet Kooperatifleri
hastanelere benzetirim, Allah  ne eksik
etsin ne de muhtaç eylesin derim.
Ama esnaflık yapıyorsanız, devam
ettirmek istiyorsanız mutlaka
borçlanmak zorunda kaldığınız
zamanlar olmuştur. Niçin? İşinizi
büyütmek için krediye ihtiyaç
hissetmişsinizdir. Zor günlerde ayakta
kalabilmek için krediye ihtiyaç
hissetmişsinizdir. Sonuçta netice
itibarıyla mutlaka ama mutlaka
krediye ihtiyaç duymuşsunuzdur.
Burada kooperatifin önemi büyümek
isteyen esnaf ve sanatkarın düşük faizli
kredi ile destek olmak suretiyle onların
büyümesini sağlamak yani
kooperatiflerimizin amacı işportacıyı
dükkan sahibi, dükkan sahibini atölye
sahibi yapmak, atölye sahibini fabrika
sahibi yapmak, fabrika sahibini
holding sahibi yapmak. Bizim esnafa
verdiğimiz destek çok önemlidir.
Çünkü esnaf Türkiye'nin bel
kemiğidir. Özellikle pandemi
döneminde kooperatiflerimizin değeri
fevkalade anlaşılmıştır. Bu arada
esnafın değeri de anlaşılmıştır, esnaf
kefalet kooperatiflerinin değeri de
anlaşılmıştır çünkü tıraş olmaya
gittiğinde berber kapalıysa berberin
kıymeti anlaşılır. Kahveye gidip bir
arkadaşıyla sohbet edemediğinde
kahvenin kıymeti anlaşıldı. Lokantaya
gidemedi lokantanın kıymeti anlaşıldı.
Esnaf kefalet de o sıkıntılı dönemde
onların yanındaydı. Bir buçuk sene
dükkanları kapalı olan esnaf ve
sanatkar ayakta kaldıysa hala daha
yanında çalışanlarını çıkartmadıysa
onun tek sahibi esnaf kefalettir.
Başkanım, onca yıl bu kadar çok
seçimi kazanmaktan ziyade
seçimlerde firesiz bir şekilde
herkesin oyunu alabilmek de çok
önemli değil mi?
Tabii bu durum  başarılı
çalışmalarımızın bir ürünü
diyebilirim. Elbette işler bozuk gitse
tenkitler olabilir, seçimde oylar
parçalanabilir. Demek ki güzel hizmet
veriyoruz ki bunun karşılığını
alıyoruz.
Başkanım Bursa'daki esnafların
kredileri geri ödeme durumu nasıl? 
‘DEMEK Kİ İŞİMİZİ 
DOĞRU YAPMIŞIZ’
Bursa'daki esnafımızın geri ödemesi
çok iyi, burada krediyi verirken isabetli
karar verdiğimiz ortaya çıkıyor. Bir
kişiye, bir esnafa hak ettiğinden fazla
kredi vermek onun sırtına daha fazla
yük bindirmek olur. Dolayısıyla hak
edene hak ettiği kadar kredi verilirse
dönüşü kolay olur. Biz de demek ki
yönetim olarak Bursa'daki
arkadaşlarımızla beraber kredi takdir
ederken isabetli kararlar vermişiz ki
geri dönüşlerdeki başarı bu şekilde
olmuş. Burada Bursa'daki esnafın
borcuna olan sadakati de çok önemli.
Başkanım geçmişten günümüze
Türkiye'nin ekonomisinde ne gibi
değişiklikler oldu? Bu konuyla ilgili
bize neler söylersiniz?
2001 krizini hatırlıyoruz ortada ne
savaş var ne de covid  gibi bir durum

var ama bir anayasa kitapçığının
atılması ile meydana gelen
bozukluklar var. Bankaların batması,
faizlerin yüzde binlere çıkması var.
Bunları unutmuş değiliz ama Türk
esnaf ve sanatkarı artık bu hadiselere
biraz daha alıştı Türk sanayicisi ve iş
adamı da öyle. Yani krizleri fırsata
çevirme yeteneğine sahip. Pandemi
sürecinde dükkanların bir buçuk yıl
kapalı kalması sonrasında Ukrayna-
Rusya savaşının etkileri bütün bu
olumsuzluklara rağmen ekonomide
ufak ufak toparlanmalar söz konusu.
Bunu zaten basından da iş
adamlarının demeçlerinden de
görüyoruz. Önemli olan birlik ve
beraberliği sağlamak. Bu birlik ve
beraberliği sağladığımız müddetçe
altından kalkamayacağımız hiçbir
sorun yok.
Başkanım, 50. yılınızı doldurmuş
olmanızdan dolayı değişik renk
katıcı sorular da var.
Okuyucularımızdan Meryem
Hanım sormuş, ‘Başkanımız
gerçekten oturduğu koltuğu
doldurabilen bir insan, siyasetin
sıcaklığının artmış olduğu şu
günlerde, geçmişte siyasetten teklif
aldı mı?’
‘İKİ PARTİDEN
TEKLİF ALMIŞTIM’
Ayrı partilerden 2 kere teklif geldi. Sağ
olsunlar ön sıralara yazacağız dediler
ama ben şunu böyle düşünüyorum.
Tabii ki milletvekilliği çok onurlu bir
görev Türkiye'yi yöneten 600 kişiden
biri sizsiniz, bu çok onurlu bir görev.
Siyaset niçin yapılır? İnsan için,
insanın mutluluğu için, refahı için
yapılır. Ben  de öyle
değerlendiriyorum siyaseti. Bizim
burada yaptığımız iş de toplumun en
büyük kesimi olan yanında
çalışanlarıyla kendi ailesiyle birlikte
kendisi ile Türkiye'nin nüfusunun
önemli bir kesimini teslim eden bir
kesim. Bu geniş topluluğa hizmet eden
durumdayız ve bu kesim her zaman
devletinin milletinin yanında yer
almış, teröre bulaşmamış iyiliksever,
ahi geleneğine sahip bir teşkilat
mensupları. Yani bir zamanlar devlete
yön veren bir teşkilat, dolayısıyla böyle
bir teşkilata hizmet etmenin de bir
milletvekili kadar onurlu bir görev
olduğunu düşünüyorum.
‘HİÇBİR ZAMAN 
PİŞMAN OLMADIM’
2000 yılının başlarında bana bir
telefon geldi. Bu arayan kişiler ‘sizi
takip ediyoruz, sizin çalışmalarınızı
dürüstlüğünüzü, üretkenliğinizi uzun
zamandan beri takip ediyoruz’ dediler.
O zaman ve hali hazırda Türkiye'nin
dev şirketleri arasında yer alan bir
firmanın  yetkilileriydi bunlar. Beni
kendi bünyelerinde görmek
istediklerini, maaşımı kendimin
belirleyeceğimi teklif ettiler. Tam da
bizim seçimimizden buradaki
seçimden iki buçuk üç ay gibi bir
zaman önceydi. Çok teşekkür
ediyorum ama ben 3 ay sonra seçime
gireceğim, eğer seçimi kazanamazsam
ki ben kendim aday olmadım
arkadaşlarım, büyüklerim beni aday
göstermişti. ‘Sen buranın başkanı ol’
demişlerdi. Eğer dedim seçimi
kazanamazsam o zaman düşünürüm
yok dediler. ‘Biz çok araştırdık sizin
seçimi kaybetme gibi bir durumunuz
mümkün değil’ dediler. O zaman bana
güvenen esnafı yarı yolda bırakmam
dedim. Ve bu kararımda hiçbir zaman
da pişman olmadım.

‘960 İL, İLÇE, BELDE
DE EVİM VAR’
Genel başkanımız milletvekili
oldu. Adalet ve Kalkınma
Partisi'nden milletvekili
olduğunda beni Ankara'ya
çağırdı ve o zaman  genel
başkan vekiliydim, genel
başkanımız ‘sen milletvekili
oldun’ dedi. Bir duraksadım,
‘hayrola’ dedi. Teveccühüne
teşekkür ediyorum ancak biz
4 tane genel başkan
yardımcısıyız İzmir
başkanımız benden daha
kıdemli dedim, İzmir
başkanımız  Selahattin Beyi
yapalım dedim, İzmir
başkanını genel başkan
yaptık. Bunlar kanunla
yazılan şeyler değil ama örf,
adetler gelenekler vardır. Ben
hiçbir şey kaybetmedim.
Allah'a şükür Türkiye'nin her
ilinde ilçesinde beldesinde
evim var. 960 tane
kooperatifimiz var 960 tane
evim var. Ben diyorum yani
hepsi beni bir gece misafir
etse 3 sene sonra sıra gelir.
Allah razı olsun hepsi
kucaklarını açarlar gittiğimiz
yerlerde davullarla zurnalarla
karşılanırız. Sizin söylediğiniz
gibi 15 tane öyle evin
olacağına 960 tane böyle
evim  olsa daha iyi.
Ayşe Hanım sormuş, ‘Bahri
başkanımızın hayatında hiç
keşkeleri olmuş mu?’
‘TEK KEŞKEM
MÜZİK’
Bir tek keşkem oldu Türk

Sanat Müziği hayranıyım
zamanında Bursa Türk
Musiki Cemiyetinde Erdinç
Çelikkol yönetiminde koro
da çalışmıştım. Ama bu işlere
girince koroya gidemedik.
Hala içimde bir uktedir, keşke
devam etseydim, keşke oraya
gitseydim diye. Türk sanat
Müziğinde bir enstrüman
çalabilseydim. Sesim hiç fena
değildir, kulağım iyidir. Yani
bir keşkem o. Bir enstrüman
çalsaydım korolarda görev
alsaydım. Allah rahmet
eylesin babamların gezekleri
vardı. Cumartesi akşamı
birisinin evinde toplanır
Erdinç Çelikkol saz heyeti
fasıl yapılır, evin bütçesine
göre ev sahibi ikram yapar,
tombala oynanır, ondan
sonra da gezek bittiği zaman
yaz başında otobüs tutarlardı.
Türkiye'de  bir seferinde
‘Karadeniz Bölgesine gidelim’
derler bir haa 10 gün
Karadeniz'e giderlerdi,
gelirlerdi. Sonra gittikleri
yerlerde de saz heyetleriyle
meşk yaparlardı. Gittikleri
otellerde onları bırakmak
istemezlerdi, çok çok güzel
günlerdi. Gezek kültürü
Bursa'da çok vardı. Bizim de
Değirmenlikızık’ta
kestaneliğimiz vardı, ceviz
bahçelerimiz vardı bize
gelince babaannem onlara
cevizli lokum yapardı ikram
ederdi. Ben o zamanlar
çocuktum, benim de Türk
Sanat Müziği’ne olan ilgim
daha o zamanlardan itibaren
başlamıştı.

Biz sadece esnaf kesimini
düşünen değil, emekliyi memuru
da düşünmek zorundayız. Niye?
Onların kazançları da iyi olursa
esnaan daha fazla alışveriş
yaparlar. hepsi birbirine
bağlantılı halka gibiler. Memur
daha fazla maaş alırsa daha fazla
alışveriş yapar. Onun için

temennimiz bütün kesimlerin
hayat şartlarının daha iyileşmesi
sağlıklı olması ağız tadıyla
olması çok önemli. Seçim yılı da
bu yıl biliyorsunuz, kırmadan,
dökmeden, hakaret etmeden
inşallah bu seçimleri atlatırız,
seçimi kazananın da arkasında
dururuz inşallah. Ülkemizi hep

beraber daha iyi noktalara
getiririz herkese ben buradan
tüm halkımıza tüm
insanlarımıza başka Bursa'da
yaşayan insanlarımız olmak
üzere 85 milyon Türk insanına
Bursa'dan sevgilerimi,
selamlarımı, göndermek
istiyorum, esenlikler diliyorum.

Bahri Başkanım 50. yıla özel bir röportaj yapmak istedik sizinle, çok da
güzel oldu. Sizinle ilgili bir çok merak edileni öğrenme fırsatı yakaladık.
Son olarak buradan halkımıza, esnaflarımıza neler söylemek istersiniz?

‘HEP BİRLİKTE  BİR BÜTÜNÜZ’‘HEP BİRLİKTE  BİR BÜTÜNÜZ’‘HEP BİRLİKTE  BİR BÜTÜNÜZ’‘HEP BİRLİKTE  BİR BÜTÜNÜZ’‘HEP BİRLİKTE  BİR BÜTÜNÜZ’‘HEP BİRLİKTE  BİR BÜTÜNÜZ’‘HEP BİRLİKTE  BİR BÜTÜNÜZ’‘HEP BİRLİKTE  BİR BÜTÜNÜZ’‘HEP BİRLİKTE  BİR BÜTÜNÜZ’

BASKAN BAHRi SARLI
iLE 50. YILA OZEL

Özkan
yıldırım
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PODYUM
ECZANESİ 
0224 272 37 22
KONAK UĞUR
ECZANESİ
0224 453 00 29
EYLÜL ECZANESİ
0224-2418252
SERAPARK
ECZANESİ

0224 224 62 66
NURMELİS
ECZANESİ
0224 240 00 54
UŞUN ECZANESİ
0224 223 11 93
İREM ÇINAR
ECZANESİ
0224 253 73 52
ÖZGÜR ECZANESİ

0224-2522631
GÖRSEL
ECZANESİ
0224 245 62 45
AKTAROĞLU
ECZANESİ
0224-2219851
HAMİTLER MACİT
ECZANESİ
0224-2491133

ESRA 
ECZANESİ
0224 368 43 00
MEVLANA
ECZANESİ
0224-3678060
YENİ 
MELİKE 
ECZANESİ
0224 360 00 04
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İKİNDİ
AKŞAM
YATSI

KiLiT NOKTADA
BUYUK RAHATLIK

SOĞUKKUYU
KÖPRÜSÜ

GENİŞLETİLİYOR

Bursa trafiğinin kilit noktalarından Acemler trafiğini rahatlatmak amacıyla Soğukkuyu Köprüsü genişletiliyor. Çalış-
malar mayıs ayında tamamlanınca Yunuseli ve Hürriyet bölgesine geçiş kolaylaşacak. Başkan Alinur Aktaş, “Bir miktar
çevreye rahatsızlık vermiş olsak da uzun yıllar rahatlığını, keyfini yaşayacağımız bir ortamı da oluşturmuş olacağız” dedi. 

Soğukkuyu Köprüsü'nde yapılmaya
başlanan şerit genişletme çalışmaları
tüm hızıyla devam ediyor. Mudanya ve
Soğukkuyu geçişini rahatlatmak için
projelendirilen köprü, 14 metre
genişliğinde 70 metre uzunluğunda 6
ayak ve 5 açıklıktan oluşuyor.
İmalatında 65 kiriş bin 220 metre fore
kazık ve 850 metreküp beton ve 750
ton demir kullanılıyor. Köprüyü
genişletme çalışmasının mayıs ayında
tamamlanması hedefleniyor. Yapılan
çalışmalar hakkında bilgi veren
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş, "Ulaşım Bursa'nın en önemli
konularından bir tanesidir. Aslında
ulaşım her gelişen büyükşehrin önemli
konularından bir tanesidir. Biz de bu
çerçevede raylı sistemler, yeni yollar,
köprüler, kavşaklar yaparak ulaşımı
sorun olmaktan çıkartmaya
çalışıyoruz. Tabi bu noktada şehir için
trafiğinin düğüm noktası olarak
Acemler'i rahatlatmak adına 5 ayrı
noktada kamulaştırma bedelleri dahil
750 milyon lira harcadığımız
çalışmalar yaptık. İlk olarak Hayran
Caddesi'nden gelen araçların kavşakta
oluşturduğu yoğunluğu önüne geçmek
için Oulu Tüp Geçidi ile bu iki caddeyi
birbirine bağladık. Hayran Caddesi'ni
genişlettik. Ali Osman Sönmez
Hastanesi karşısında yaklaşık 25 bin
metrekarelik alana bir aktarma merkezi
kurduk. Batı Garajı ile Bursaray
Acemler istasyonu arası otobüs alanı,
15 otobüs bir taksi peronu ile 272
araçlık park kapasitesine sahip otopark
yaptık. Hastane faaliyete geçince oranın
önemi daha da ortaya çıkacak" dedi. 

‘KEYFİNİ YAŞAYACAĞIMIZ BİR ORTAM’
Şu anda Acemler'de şerit genişletme çalışmaları
yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Mudanya ve Soğukkuyu geçişini rahatlatmak
için projelendirdiğimiz köprümüz, 14 metre genişliğinde
70 metre uzunluğunda 6 ayak ve 5 açıklıktan oluşuyor.
İmalatında 65 kiriş bin 220 metre fore kazık ve 850
metreküp beton ve 750 ton demir kullanılıyor. Nasip
olursa nisan ayı sonu, mayıs ayı ortaları gibi burayı
tamamlamış olacağız. Yunuseli'nde Fuat Kuşçuoğlu
Caddesi'ne birbirine bağlantılı üç tane köprülerimiz var.
Üçünün maliyeti 200 milyon lira civarındadır. Yılın ilk
yarısı içerisinde haziran sonuna kadar tamamlamayı
düşünüyoruz. Ondan sonra Bursalı hemşerilerimiz bu
geçiş noktasında oluşan duraksamayı ortadan kalktığını,
ciddi rahatlama olduğunu hissedecekler. Bu rahatlama
şimdiden hissedilmeye başladı. Bir miktar çevreye
rahatsızlık vermiş olsak da uzun yıllar rahatlığını, keyfini
yaşayacağımız bir ortamı da oluşturmuş olacağız." (İHA)

Yıldırım Belediyesi, tüm
vatandaşları sanatla buluşturmak
için Yıldırım Meslek Edindirme
Kursları'nda onlarca dalda sanat ve
meslek kursu veriyor. Alanlarında
usta eğitmenler eşliğinde
kursiyerlere gitar, bağlama, keman,
ney, piyano, koro, gibi müzik
kurslarının yanı sıra drama,
diksiyon, tiyatro, edebiyat, fotoğraf
ve halk oyunları alanlarında da
eğitimler veriliyor. El becerilerini ve
yeteneklerini keşfetmek isteyenler

ise el sanatları alanında tezhip,
hüsn-i hat, minyatür, resim atölyesi
gibi kurslarda eğitim alabiliyor.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz yaptığı açıklamada, YIL-
MEK'te Unutulmaya Yüz Tutmuş ve
Geleneksel Sanatlar Eğitimi, müzik
eğitimleri, dil eğitimleri, el sanatları
ve hobi eğitimleri, kişisel gelişim
eğitimleri ve bilgisayar teknolojileri
kategorilerinde toplamda 104
branşta eğitim verileceğini ifade etti.
(İHA)

YIL-MEK’te 
2. dönem 

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri, vatandaşa ait boş alana
kaçak olarak yapılan derme çatma
ağılların yıkılması ve başıboş küçük-
baş hayvanların yakalanması için
çalışma gerçekleştirdi. Sahipleri
tarafından araziye salınan ve çevreye
zarar vermesinden dolayı valilik ile
belediyelere çok sayıda şikayetin
geldiği keçi ve koyunları toplamak
için harekete geçen ekipler, başıboş
dolaşan koyunların peşine düştü.
Küçükbaş hayvanları yakalamak ko-
lay olmazken, keçi ve koyunlar kaçtı,
belediye ekipleri kovaladı. 
ÇOCUK GİBİ TAŞIDILAR
Zabıta ekiplerinin küçükbaş hayvan-
ları yakalamaları esnasında sıcak
görüntüler ortaya çıktı. Hayvanlara

zarar vermemek adına oldukça
dikkatli hareket eden ekipler,
yakaladıkları keçi ve koyunları adeta
bir çocukmuş gibi kucaklayarak
taşıdı. Uzun bir uğraş sonunda
yakalanan hayvanlar, kamyonlara
yüklenerek Büyükşehir Belediyesi’ne
teslim edildi. Belediye ekipleri, görün-
tü ve çevre kirliliğine sebebiyet ver-
mesinin yanı sıra insan sağlığını da
tehdit eden ağılları iş makinesi ile yık-
tı. Hayvan sahiplerine ise cezai işlem
uygulandı. Zabıta yetkilileri, 3285
Sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu’na
göre cadde ve sokaklarda her türlü
küçük ve büyükbaş hayvanın yetiştir-
ilmesi, kesilmesi ve satışının yapıl-
masının yasak olduğunu söyleyerek,
uyarıda bulundu. (İHA)

Zabıtadan 
koyun avı

Haa sonu kırsalda yağan kar yağışı, Meteoroloji’nin
verdiği bilgiye göre haa içerisinde ilçe merkezine de
yağması bekleniyor. Servis ve halk otobüsleri güzergâhları
başta olmak üzere ulaşımda sorun yaşanmaması,
olumsuzluklara mahal verilmemesi adına İnegöl
Belediyesi ekip ve ekipmanları ile birlikte karla mücadele
çalışmaları için hazırda beklerken vatandaşların da
hazırlıklı olmaları noktasında uyarıda bulunuldu.
184 PERSONEL VE 41 ARAÇ HAZIRDA
İnegöl Belediyesi tarafından yapılan uyarı açıklamasında,
‘’Kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi adına
geçtiğimiz aydan bu yana hazırlıklarımızı tamamlamış ve
karla mücadele için kollarımızı sıvamıştık. Geçtiğimiz
gün kırsalda başlayan kar yağışında herhangi bir sorun
yaşanmamıştır. Merkezde de bu akşam itibariyle kar
yağışlarının başlayacağı haberi üzerine 184 personelimiz
ve 41 aracımızla hazır olarak beklemekteyiz.’’
‘YOLDA KALAN ARAÇLAR 
GENELLİKLE YAZ LASTİKLİ’
Karla mücadele esnasında yolda kalan araçların genellikle
yaz lastikli olduğunu bildiren ekipler, “Kar yağışının ilk
anından bu yana gereken tüm müdahaleler yapılacaktır.
Daha önce karşılaşılan durumlarda yolda kalan araçlar
genellikle yaz lastikli olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda
vatandaşlarımızın kış lastiksiz kesinlikle yolculuk
yapmaması, kar zinciri noktasında hazırlıklı olmalarını
önemle rica ederiz” ifadelerine yer verildi.
ÇÖZÜM MERKEZİ HATLARI
7/24 HİZMETİNİZDE
Türkiye’nin en ulaşılabilir kurumu olan İnegöl Belediyesi,
153 ve 05301573000 WhatsApp Çözüm Merkezi hatları
ile 7/24 İnegöllü vatandaşların hizmetinde olmaya devam
ediyor. Olası yaşanabilecek durumlarda İnegöllü
vatandaşlar Çözüm Merkezi hatları üzerinden İnegöl

İnegöl kar 
teyakkuzunda
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ÇATSANDER üyeleriyle istişare yapıyor
Bursa’nın kanayan yaralarından olan Kestel Çataltepe’de TOKİ
mağduru 3 bin esnaf Ördekli Kültür Merkezi’nde 5 şubat pazar
günü bir araya gelerek sorunlarına çare arayacak. Dernek
tarafından yapılan çağrıda; “05.02.2023 pazar günü öğlen saat
10.00 / 13.00 arasında Ördekli kültür merkezinde, ÇATSANDER

derneğimizin bugüne kadar bizler için vermiş olduğu mücadeleyi
anlatmak, hukuki yollardan ne aşamalardan geçtiğimizi ve neler
yapacaklarımızı, anlatacağımız bir seminer düzenledik. Bütün
Çataltepe mağduru olan ÇATSANDER üyelerimiz davetlidir”
denildi. (HABERMERKEZİ)
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REKOR KIRDI

Bursa Ticaret Borsası, 17 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmi ile 2022 yılında yeni bir rekor kırdı. Bursa TB Yönetim
Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “2022 yılında karşı karşıya kaldığımız tüm zorluklara rağmen

üyelerimizin üstün gayret ve çalışmaları ile birlikte üretmeyi, kent ve ülke ekonomisine değer katmayı sürdürüyoruz” dedi.
Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim
Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu
Üyesi Özer Matlı, artan hammadde ve enerji
maliyetleri, yüksek enflasyon ve Rusya-
Ukrayna savaşının yol açtığı
makroekonomik sıkıntıların gölgesinde
geçen 2022 yılını Bursa Ticaret Borsası
olarak memnuniyet verici sonuçlar ile
tamamladıklarını söyledi. Gıda güvenliği,
küresel iklim krizleri ve jeopolitik risklere
rağmen hız kesmeden üretime devam eden
tarım sektörünün başarısının Borsa işlem
hacmi rakamlarına yansıdığını belirten
Başkan Matlı, 2022 yılında bir önceki yılın 12
aylık dönemine göre yüzde 110’luk artışla
işlem hacminin 17 milyar 283 milyon lira

olduğunu açıkladı. Başkan Matlı, bu rakamın
Bursa Ticaret Borsası’nın bir asra yaklaşan
köklü tarihinde bugüne kadarki en yüksek
işlem hacmi rakamı olduğunu kaydederek,
bir rekor kırdıklarını vurguladı.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN 
ÜRÜN ZEYTİN OLDU
2022 yılında en çok işlem gören ürünlerin
başında 4 milyar 7 milyon lira ile zeytinin
geldiğini söyleyen Başkan Özer Matlı, “Borsa
kotasyonuna tabi ürünler arasında ilk sırada
Bursa’mızın coğrafi işaretli ürünü zeytin yer
alırken, 2 milyar 663 milyon liralık işlem
hacmi ile yaş sebze-meyve ikinci, 1 milyar
104 milyon lira ile mısır üçüncü sırada yer
aldı” diye konuştu.

TÜRİB’TE İŞLEM 
1 MİLYAR LİRAYI AŞTI
Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB
Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, tescil
işlem hacminde elde ettikleri başarıyı
Türkiye Ürün İhtisas Borsası
(TÜRİB) Elektronik Ürün
Senetleri (ELÜS) Piyasası’nda
da gösterdiklerini açıkladı.
“2019 yılından itibaren faaliyete
geçen TÜRİB’te Bursa Ticaret
Borsası olarak emin adımlarla
büyümeye devam ediyoruz”
diyen Başkan Özer Matlı,
“Yetkili acentesi ve A Grubu
büyük hissedarları arasında yer

aldığımız TÜRİB ELÜS
Piyasası’nda, Borsamıza kayıtlı
yatırımcıların 2022 yılında
gerçekleştirdiği 920 işlemde 198
milyon 447 bin kilogram
ürünün alım ve satımı
yapılırken, toplam 1 milyar 76
milyon liralık işlem hacmi ile
üreticilerimizin bin bir emek ve
alın teriyle ürettikleri ürünlerin
gerçek değerini bulmasına katkı sağladık”
dedi. Yatırımcıların 2022 yılında en çok
işlem gerçekleştirdiği ürünlerin sırasıyla
arpa, mısır, buğday, yulaf ve nohut
olduğunu dile getiren Özer Matlı ayrıca,
TÜRİB sisteminin tanıtılması ve
yaygınlaştırılması amacıyla yıl boyunca
gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda
2021 yılında 71 olan üye sayısını da yüzde
104 oranında artırdıklarını söyledi. 

YENİLİKÇİ HİZMET ANLAYIŞI
Göreve geldikleri ilk günden itibaren üye
odaklı ve yenilikçi hizmet anlayışıyla hareket
ettiklerini söyleyen Başkan Özer Matlı,
üyelerin ihtiyaç duyduğu her alanda hayata

geçirdikleri çalışmalar ile Bursa Ticaret
Borsası’nın, Türkiye’nin sayılı borsaları
arasında yer almasını sağladıklarını kaydetti.
İşlem hacmi rakamlarının bunun bir kanıtı
olduğunun altını çizen Başkan Matlı, “Bu
başarı sadece Bursa Ticaret Borsası’nın değil,
aynı zamanda tüm üyelerimizin de
başarısıdır. Bu doğrultuda, üyelerimizin
ticari hayatlarına katkı koyacak, ulusal ve
uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini
artıracak projeler üretmeye gayret ediyoruz.

İnanıyorum ki 2023 yılında da yine birlik ve
beraberlik içinde, omuz omuza kurumumuz
ve şehrimiz için çalışıp üretmeye devam
edecek; hep birlikte yeni başarı hikayeleri
yazmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. 

Zeytin   4.007.092.615
Yaş sebze-meyve 2.663.577.166
Mısır      1.104.327.778
Et        1.079.316.432
Canlı hayvan      1.022.745.046

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.tarafından
Türkiye Yayıncılar Birliği ve Bursa Ticaret
ve Sanayi Odası iş birliğinde, Bursa
Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Uludağ
Üniversitesi’nin destekleri ile hazırlanan
Bursa 20. Kitap Fuarı, 11 – 19 Şubat 2023
tarihleri arasında Tüyap Bursa
Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirilecek. Düzenlendiği ilk yıldan
bugüne bölgenin kültürel yaşamına
önemli katkılar sağlayan Bursa 20. Kitap
Fuarı, 300’e yakın yayınevi ve sivil toplum
kuruluşuna ev sahipliği yapacak. 
KÜLTÜR ŞEHRİ BURSA’DA 
20. YIL HEYECANI
11 Şubat Cumartesi günü açılıp dokuz
gün boyunca devam edecek fuarda
düzenlenen panel, söyleşi, atölye
çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden
oluşan kültür etkinlikleri ve imza
günlerinde, yazarlar okurlarıyla buluşma
fırsatı yakalayacak. Fuarın konukları
arasında Ahmet Ümit, Behiç Ak, Bülent
Uzuner, Ercan Kesal, Selim Erdoğan,

Emrah Safa Gürkan, Levent Gültekin,
Enver Aysever, Erol Mütercimler, Adnan
Özyalçıner, Murat Menteş, Sinan Akyüz,
Miyase Sertbarut, Mavisel Yener,
Engin Alan, Ayse Erbulak, Ali
Türkşen, Haydar Ergülen, Atilla
Dorsay, Talha Uğurluel, Ataol
Behramoğlu, Emre Kongar, Üstün
Dökmen ve daha pek çok değerli
yazar, şair ve bilim insanı
bulunuyor. Bursa Kitap Fuarı’nda
çocuk ve gençlere yönelik söyleşi,
dinleti ve atölye çalışmaları da
olacak. 
BİR KÜLTÜR ŞÖLENİ

Bursa Kitap Fuarı’nın, bölge için
önemli bir kültür şöleni olduğunu
ve okuma alışkanlıklarına olumlu
katkı sağladığını belirten Tüyap
Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü
İlhan Ersözlü, düzenlendiği ilk
yıldan bu yana Bursa ve çevre
kentlerden 4 milyona yakın
okuyucuyu ağırladıklarını dile
getirdi. Fuarın 20. yılı için
heyecanlı olduklarını da sözlerine

ekleyen Ersözlü “Bursa Kitap Fuarı,
öğrenci, genç, yetişkin, emekli her yaştan
okurun ilgi gösterdiği, her zaman çok

kalabalık söyleşi ve imzaların coşkulu
geçtiği bir fuar. Bu yıl 20. yıla özel bu
coşkunun katlanmasını bekliyoruz. 9 gün
boyunca birbirinden değerli yazar, çizer,
kültür insanı ziyaretçilerimizle buluşacak,
etkinlikler, söyleşiler, imza günleri
yapılacak. Tüm kitapseverleri coşkumuzu
paylaşmaya bekliyoruz. Bu vesileyle
fuarımızın hazırlanmasında yıllardır iş
birliği içinde olduğumuz Bursa’da
desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve
kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Fuarla ilgili en güncel haberler, konuk
yazarlar, ulaşım bilgileri, etkinlikler ve
imza günlerine www.bursakitapfuari.
sitesinden; facebook/tuyapkitapfuari,
twitter/kitapfuari ve instagram/kitapfuari
hesaplarından ulaşılabilecek. Ayrıntılı
etkinlik programı ve imza günleri listesi
fuar web sitesinde bulunan ‘Etkinlik
Takvimi’ sekmesinden takip edilebilecek.
Girişin ücretsiz olduğu Bursa Kitap Fuarı
son gün hariç 10.00 - 19.30 arası, 19 Şubat
kapanış günü ise 10.00 - 19.00 saatleri
arasında ziyaret edilebilecek.
(HABERMERKEZİ)

Tüyap Kitap Fuarı
kapılarını açıyor

Türkiye'nin ikinci el markası
Otomerkezi.net, büyümeye devam ediyor.
Ülke genelinde bayi ağını genişletme hede-
fiyle yola çıkan Otomerkezi.net, yılda 20 bin
araç satılan Yalova ile yine yılda 300 bin
adet araç satışının gerçekleştiği Bursa’daki
yeni bayisiyle iki yeni showroomu daha
hayata geçirmiş oldu. Yıl sonuna kadar bayi
sayısını 40’a çıkarmayı hedefleyen
Otomerkezi.net, Hemen Sat sistemi üz-
erinden tek tıkla araç satışına imkan tanıyor.
Yeni yılda İzmir, Trabzon, Samsun ve Ko-
caeli-Gebze’de yeni hizmet noktaları ile
tüketicilerle buluşacak şirket; tek çatı altın-
da ekspertiz, noter işlemleri, kasko ve sig-
orta işlemleri ve çok çeşitli kredilendirme
seçenekleri ile avantajlı ödeme koşullarını
bir arada sunarken, 1 yıl/15 bin kilometre
mekanik ve elektrik kaynaklı arızalara karşı
garanti verebiliyor. (HABERMERKEZİ)

Otomerkezi
Bursa’da

Bursa TB’de en çok
işlem gören 5 ürün
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Türkiye İstatistik Kurumu,
ocak ayına ilişkin ekonomik
güven endeksi verilerini
açıkladı. Güven endeksi 2022
aralık ayında 98,1 iken, 2023
ocak ayında yüzde 1,3

oranında artarak 99,3
değerini aldı. Bir önceki aya
göre ocakta tüketici güven
endeksi yüzde 4,6 oranında
artarak 79,1 değerini aldı.
(Trthaber)

Ekonomiye güven arttı
EYT MECLiS’E
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SUNULDU
Milyonlarca EYT’linin gözü kulağı mecliste. Meclise sunulan

kanun teklifini açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili
Muhammet Emin Akbaşoğlu, “4 maddeden oluşan bir teklif.
Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en genel şekilde

hakları genişletici bir düzenlemeyi ihtiva ediyor”dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet
Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlara
ilişkin kanun teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet
Emin Akbaşoğlu, açıklamasında özetle
şunları söyledi; "Emeklilikte yaşa takılanlar
ile ilgili yasal düzenlemesini yapacağız dedik.
Bunu 2021 yılında 2022 bütçesi
görüşülürken bunları ifade etmiştik. İşte
bugün şu anda EYT ile ilgili kanun
teklifimizi AK Parti ve Cumhur İttifakı
olarak arkadaşlarımız TBMM Başkanlığı'na
sunuyorlar hayırlı olsun. 5 milyon çalışanı
kapsayan EYT düzenlemesini Meclis
Başkanlığı'na sunduk.
YAŞ ŞARTI ARANMAYACAK
Akbaşoğlu, “4 maddeden oluşan bir teklif.
Teklif, yalın, sade, uygulanabilirliği basit, en
genel şekilde hakları genişletici bir
düzenlemeyi ihtiva ediyor. Prim günü ve
çalışma süresini dolduran emekli olacak.

Çalışan emekli için 5 puan destek primi
verilecek. Taşerondan kadroya geçene
emeklilik şartı kalkıyor. Biz bugün teklifimizi
bahsettiğimiz gibi cuma günü son
toplantımızı yaptık. 4 maddeden oluşan
teklif, Resmi Gazete'de yayımlandığında
yürürlüğe girecek. 5 milyona yakın
insanımızı süreç içinde etkileyecek. 2 milyon
250 bine yakın insanımız 2023 yılında
emekliliği hak edecek. Prim gününü şu
andaki mevzuata göre, çalışma süresini
dolduran çalışanlar yaş şartı olmaksızın
emekliliği hak edebilecekler. Bu haa Plan
Bütçe Komisyonu'nda teklifimizi görüşmeyi
planlıyoruz”diye konuştu.
HAFTAYA YASALLAŞACAK
“Hızlı geçsin diye başka ilavede
bulunmadan sadece EYT'nin
düzenlenmesine ilişkin maddeleri
içeriyor”diyen Akbaşoğlu, “En geç haaya
salı ya da çarşamba günü Genel Kurul'da

yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta
yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik
başvuruları e-Devlet'ten yapılacak. Mevcut
yürürlükteki mevzuata göre emeklilik
dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren
takip eden ay başı itibarıyla emekli maaşına
hak kazanır. Mart itibarıyla şubatta
başvuran bütün emeklilerin martta
maaşlarını alabilme imkanları söz
konusudur. EYT'liler az maaş alacak iddiası
çarpıtmadır. EYT'lilerin daha az maaş alma
durumu söz konusu değil. Sayın
Cumhurbaşkanımız paylaştı, en düşük
emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında
kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı
bir değerlendirme doğru değildir”dedi.
TAŞERONLAR KAPSAM İÇERİSİNDE
Akbaşoğlu, “Bütün bakanlıklarda kamu
kurum ve kuruluşlarında belediyelerde İl
Özel İdareleri'nde buna bağlı şirketlerde
taşerondan işçi kadrosuna geçen

kardeşlerimiz bu konuda kapsam
içerisindedir. Zorunlu emeklilik söz
konusu olmayacaktır. Kendi taleplerine
bağlıdır. Yaş şartını kaldırıyoruz. Prim gün
sayısı ve çalışma süresini dolduran
taşerondan geçen arkadaşlarımıza
çalışabilme imkanını kendilerine
bırakıyoruz. Yürürlükteki mevzuat
dediğimde çok net. Bu konuda hangi
statüdeyseniz, hangi prim sayısı geçerliyse
yaş şartını ortadan kaldırıyoruz. Kıdem
tazminatıyla ilgili bu kanun teklifinde bir
düzenleme yok. Bu konuda
işverenlerimizin de yanında işçilerimizin
de mağduriyetini gidermek üzere
istihdama dayalı dinamik ekonomik
modeli sektesiz bir şekilde devam ettirmek
için KGF destekli kredilerle doğrudan
kıdem tazminatını işçimizin hesabına
yatıracak bir model üzerinde çalışma
yapıldı"ifadelerini kullandı. (Ntv)

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına Mart
ayında yeni bir indirim gelebilir.
Açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.
Dönmez, ağır sanayinim kullandığı
doğalgaz ve elektrik fiyatlarında
geçen haa yapılan indirimlerin
Mart ayında da devam edebileceğini
söyledi. 

UMMANLA GAZ ANLAŞMASI
Dönmez ayrıca Umman ile yeni bir
gaz anlaşması imzalayacaklarını
''buradan ilk kez söylüyorum''
diyerek şu sözlerle duyurdu:
''Buradan ilk kez ilan edeceğim yeni
bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak
istiyorum. Şu an BOTAŞ Genel

Müdürümüz ve heyeti Umman’da.
Umman ile yeni bir gaz alım
anlaşması imzalıyoruz. Umman’dan
yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz
tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10
yıl geçerli olacak. Daha sonra yine
uygun şartlar oluşursa anlaşmayı
uzatma imkanımız da söz
konusu.”(Ntv)
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Elektrikte
indirim
sinyali Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal

medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Nebati,
Katılım Finans Kefalet Şirketi’ne  Hazine ve Maliye
Bakanlığı olarak  yüzde 4 oranında hisse ile iştirak
edeceklerini açıkladı. 
EKOSİSTEM GÜÇLENECEK
Nebati paylaşımına şu sözlerle devam etti: "Katılım
Finans Kefalet Şirketi, katılım finans kuruluşlarımızın
sinerjisini artıracak, sektörün kendi bünyesinde
kefalet ihtiyaçlarını karşılayarak katılım ekosisteminin
güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Katılım
esaslarına uygun çalışan işletmelerimiz, finansmana
erişim sürecinde teminat ihtiyaçlarını Katılım Finans
Kefalet Şirketi’nden karşılayabilecektir. Katılım finans
sektörümüzün tüm kurumsal yapıları ve
enstrümanlarıyla ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını
tamamen karşılayabilecek düzeye ulaşmasını ve İslam
dünyasında da “iyi uygulama modeli” olarak
gösterilebilecek bir ekosisteme ve derinliğe sahip
olabilmesini arzu ediyoruz. Bu vizyonla, Katılım
Finans Kefalet Şirketi’nin, ülkemize ve milletimize
hayırlara vesile olmasını diliyorum"(Trthaber)

Kuruluşların 
sinerjisi 
artacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yeni sondajı
duyurdu. Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih Sondaj Gemisi
yeni tespit kuyusu olan Amasra 2'de sondaja başladı.
Yapılan açıklama şöyle: Keşfin Fatih’i, Amasra-2’de! Fatih
Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası’ndaki yeni tespit
kuyusu Amasra-2’de sondaja başladı. Türkiye’nin enerjisi
için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.(Hürriyet)

Fatih yola çıktı

TEİS Başkanı Nurten Saydan yaptığı açıklamada, “2021’de
alınan kararla 34 ilaç ödeme listesinden çıkarılmıştı. Bu
listenin içinde kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap
giderici spreyler, vatandaşların pandemi döneminde en
çok kullandığı ağız ve boğaz spreyleri, bebeklerin diş
çıkarırken ağrılarında kullanılan diş jelleri gibi birçok
kalem ilaç bulunuyordu. Danıştay yürütmeyi durdurma
kararı alarak SGK’ya geri ödemeden çıkardığı 34 ilacı Geri
Ödeme kapsamına alması gerektiğini söyledi. TEİS
olarak, sağlık harcamalarının bir gider kalemi olmadığını,
ilaç harcamalarında tasarrufun geri ödeme listelerinden
ilaçların çıkarılmasıyla olmayacağını ve bu yaklaşımdan
vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Çok
kullanılan söz konusu ilaçlar 1.5 senedir SGK tarafından
ödenmediği için ücreti vatandaşlarca ödenerek
kullanılıyordu.(Vatan)

geri alındı

İlaçlar
listeye Daha önce kuzeye yönelen balık

sürüleri, Karadeniz'de deniz suyu
sıcaklığının düşmesiyle güneye
döndü. Balıkların çeşitlenmesiyle
tezgahlarda da bolluk göze çarptı.
Samsun'da çinekop 100 TL, mezgit
40 TL ve hamsi ise 50 TL'den
tezgahta yer aldı.

VATANDAŞ DOYDU
Çeşitlilik açısından en verimli sezonu
geçirdiklerini belirten balıkçı Onur
Can Köse, "20 yıldan beri ilk defa
böyle bir bolluk gördüm. Normalde
bir çeşit az olduğunda diğer çeşit
fazla olurdu ama bu sene tam tersi
oldu. Bütün balıkların çeşitleri fazla.

2,5 aydır palamut bolluğu vardı.
Palamuttan sonra çinekop çıktı.
Önceki yıllarda çinekop yiyemeyen
vatandaş, bu sene doydu. 1,5 aydır
hamsi de tezgahlarda yerini almış
durumda. Hamsinin fiyatı hava
şartlarına göre günlük değişiyor"
dedi.(Vatan)
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Toyota'nın şarj edilebilir hibrit
modeli Yeni C-HR, dünyada ilk
kez Türkiye'de üretilecek.
Toyota'dan yapılan açıklamaya
göre, Toyota Otomotiv Sanayi
Türkiye, şarj edilebilir C-HR'yi
dünyada ilk kez Türkiye'deki
fabrikasında üretecek ve şirketin
Avrupa'daki fabrikaları arasında
şarj edilebilir otomobil üreten ilk
fabrika olacak. Sakarya'daki
fabrika bir ilke daha ev sahipliği
yapacak ve Toyota Avrupa
bölgesindeki ilk batarya üretim
hattı da Sakarya'da kurulacak.

Yeni C-HR'nin, Toyota'nın
Avrupa'da 2025 yılına kadar 1,5
milyon adet otomobil satış
hedefine önemli bir katkıda
bulunması bekleniyor. Böylelikle
TMMT markanın Avrupa
elektrifikasyon dönüşümünde de
kritik rol oynayacak.  Yeni Toyota
C-HR, şirketin karbon nötr
taahhüdünü yansıtırken yoğun
rekabetin yaşandığı ve Avrupa'nın
en büyük pazarı olan C-SUV
segmentine farklı elektrifikasyon
seçenekleri sunacak. Hibrit
versiyonuna ilave olarak yerli

üretim batarya ile üretilen şarj
edilebilir hibrit C-HR, Toyota'nın
2030'daki yüzde 100 elektrikli
modeller hedefine önemli bir
katkı sağlayacak. Yeni Toyota C-
HR, C-SUV segmentinde
Toyota'nın yeni dizayn anlayışını
da çarpıcı şekilde yansıtacak. Bu
projeyle Toyota Yeni Global
Platform (TNGA2) üzerinde 5.
Nesil hibrit ve şarj edilebilir hibrit
teknolojisine sahip yeni C-HR,
dünyada ilk olarak Toyota
Otomotiv Sanayi Türkiye'de
üretilecek.(Trthaber)

Toyota  Türkiye'de üretilecek
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Bursa'da Kent Müzesi'nde 50 yıl öncesinin sokak
kültürü yaşatıldı, sokaklarda boza dağıtıldı.
Bakkalı, berberi, gazoz, simit ve şeker satan
çocukları ile kahvehane kültürüyle 1970 ve 1980’li
yıllara nostaljik bir yolculuğa çıkaran Bizim

Mahalle Sergisi, Bursa Kent Müzesinde
ziyaret edenleri 50 yıl öncesinin sokak

kültürüne götürüyor. Burada stant
açan Ömür Boza, ise 50 yıl öncesinin

Bursa sokaklarını ziyaret edenlere o yıllarda
meşhur olan sokak bozası ikram etti. Elinde

bozalarla tarihi sokaklarda gezen bozacı bağırarak
bozalarını Bursalı ziyaretçilere ücretsiz şekilde
ikram etti. Sergiyi ziyaret edenler kendilerini 50 yıl
öncesinin mahalle kültüründe buldu. Farklı bir
atmosfer yaşayan ziyaretçiler sergiden büyük keyif
aldı. 50 yıl öncesinin Bursa sokaklarında öden ki
gibi boza ikram ettiklerini ifade eden Ömür Boza
Gıda Mühendisi Burçin Bulurman, "Bursa Kent
müzesinde açılan sergide 1970-1980 yıllarındaki
mahalle kültürü yaşatılıyor. Biz de bu tarihi
sokaklarda o dönemde meşhur olan mahalle
bozacıları gibi gelen ziyaretçilere boza ikram
ediyoruz. Bu kültürü bizde burada canlandırmak
istedik. O yıllarda sokak bozacıları çok rağbet
görüyordu. Bizde bu tarihi sokaklarda gezerek
bağırarak bozalarımızı ikram ettik. Boza şifa
kaynağı içecektir, ayrıca çokta lezzetlidir. Kış
aylarının vazgeçilmez içeceği bozayı biz firma
olarak günde 60 ton üretim yapıyoruz" dedi.
(İHA)

Yüce Allah’ın verdiği en büyük
nimetlerden biri sağlık.
Peygamber efendimiz Hazreti
Muhammed Mustafa (s.a.v.), “Beş şey
gelmeden önce, beş şeyin kıymetini
biliniz” diye buyuruyor:
1-Ölüm gelmeden önce hayatınızın
kıymetini!
2-Hastalık gelmeden önce sıhhatinizin
kıymetini!
3-Meşguliyet çatmadan boş vaktinizin
kıymetini!
4-İhtiyarlık gelmeden önce gençliğinizin
kıymetini!
5-Fakirlik gelmeden önce zenginliğinizin
kıymetini biliniz!
Osmanlı İmparatorluğu’nun en uzun
süre tahtta kalan padişah Kanuni Sultan
Süleyman da; “Halk içinde muteber bir

nesne yok devlet gibi, olmaya devlet
cihanda bir nefes sıhhat gibi” diyerek
bu konuya vurgu yapmıştır.
Birçok çalışmasıyla sadece Bursa değil
ülke gündemine oturan İnegöl
Belediyesi, sağlık alanında da
vatandaşların işini kolaylaştırmak için
kolları sıvamıştı. Dünyayı abluka ve
karantina altına kabus dolu pandemi
döneminde başlatılan Bursa Şehir
Hastanesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi, Şevket Yılmaz
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bursa
Devlet Hastanesi’ne ücretsiz servis
uygulaması aralıksız devam ediyor. Buna
göre; pazartesi, çarşamba ve cuma
günleri Bursa Şehir Hastanesi ile
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi’ne, salı ve perşembe günleri

de Şevket Yılmaz Araştırma
Hastanesi ile Bursa Devlet
Hastanesi’ne ücretsiz servis
sağlanıyor.
Pazartesi, çarşamba ve cuma
günleri sabah 07.00’de Ziraat
Bankası önünden hareket
ederek çevre yolu üzerinden
Bursa Şehir Hastanesi’ne
ulaşan servis, sonrasında UÜ
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne
geçiyor. Dönüş ise 12.30’da
aynı güzergah üzerinden
gerçekleşiyor. Salı ve
perşembe günleri ise sabah
08.00’da Ziraat Bankası
önünden hareket eden araç,
Şevket Yılmaz Hastanesi ve
devamında şehir içinden
Bursa Devlet Hastanesi ringi
gerçekleştiriyor.
Ücretsiz hastane servislerinden
faydalanmak için belirli kriterler
aranıyor. Rahatsız vatandaşların
“kronik hasta” veya “tedavisi
süreklilik arz eden” özelliklerini
taşıması gerekiyor. Hastane servisini
kullanacak vatandaşlar bir gün önce
İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi’ni
arayarak isim ve iletişim bilgilerini kayıt
yaptırmak zorunda. Kayıt olmayan
kişiler hizmetten faydalanamıyor. 

Uzun tedavi saatlerinin ayarlaması da
servis saatlerine göre yapılmalı. Ziraat
Bankası önünden sabah 07.00’de
hareket eden araç en geç saat 08.00’de

Uludağ Üniversitesi’nde olacağı için bu
saatlere uymak gerekiyor. Ayrıca dönüş
saatinin 12.30’u geçmeyecek şekilde
ayarlanması da önem taşıyor. Ücretsiz
servisten hasta ile birlikte yanında bir
refakatçi faydalanabiliyor.

İnegöl Belediyesi’ni başta Başkan Alper
Taban olmak üzere kutlamak gerekiyor.
Direkt olarak vatandaşa dokunan bu
hizmette, İnegöllüler sadece sağlıkta
değil hastalıkta da yalnız
bırakılmadıklarını hissediyor. Bu
uygulamanın diğer ilçelere de örnek
olması gerektiğini düşünüyorum. 

Sağlıkla kalın…!

mehmetcetinkaya@agazete.com.tr

İnegöl Belediyesi hastalara ‘sağlık’ taşıyor!

Sömestr tatiline çıkan çocuklar Bursa’daki keyifli
etkinlikte anneleriyle unutulmaz bir gün geçirdi.

Bursa sosyal yaşamının tanınmış
isimlerinden Esra İlknur Tekmen’in

Korupark AG Moda Fitness
işbirliğiyle düzenlediği zumba

buluşması büyük ilgi gördü. Anneleriyle
birlikte uzman eğitmen eşliğinde zumba

yapan çocuklar, müzik eşliğinde eğlence dolu
hareketlerle tüm enerjilerini salona yansıttı.
Hareketli günün sonunda yorulan çocuklar,
anneleriyle birlikte çok eğlendi. Keyifli bir
organizasyona imza atan Tekmen, sömestr
boyunca çocuklarla anneleri için renkli
etkinlikler yapmaya devam edeceklerini söyledi.
(İHA)

MEHMET
ÇETİNKAYA

Sokaklarda 
boza var

Annelerle 
zumba keyfi

Yıldırım Değirmenönü Mahallesi'nde iki kız
çocuğuyla birlikte ikamet eden anne Melisa
Dursun,eşi Özcan Dursun'dan tam 202 gündür
haber alamıyor. Melisa Dursun kaza geçirdiği için
çalışamadığını, iki çocuğuyla birlikte zor

durumda olduğunu söyledi. Belediye ve
Kaymakamlığın yardımlarıyla

geçinmeye çalışan aile yetkililerden
yardım istiyor. Melisa Dursun," İşe

gidiyorum diyerek çıktı ve gidiş o gidiş.
İki çocukla birlikte bizi bıraktı gitti. O ve

ailesi bize hiçbir şekilde yardım etmiyorlar.
Yoksulluk nedeniyle çocuklarımı neredeyse 1
haa okula
gönderemiyorum.
Belediyeden,
Kaymakamlıktan
ve çevreden
birileri destek
olursa hayatımızı
devam ettiriyoruz.
Çocuklarımı
neredeyse 1 haa
okula
gönderemiyorum.
Çünkü beslenme
çantalarına
koyacak bir şeyler
yok. Odun ve
kömürümü
Kaymakamlık verdi ama şimdi onlar da bitti. 2
çocuğumla birlikte çok zor durumdayım" dedi.
Çocuklarının geçen haa karnelerini aldığını
hatırlatan Melisa Dursun, "Ağlayarak babalarını
istiyorlar. Herkesin babası karnelerine gördü,
hediyelerini aldı, gezdirdi. Bizim babamız neden
yanımızda yok diyorlar. İki evladım için çok zor
durumdayım" dedi. (İHA)

202 gündür
haber alamıyor 

Yıldırım Belediyesi, Mimarsinan
Mahallesi’nde 5 bin 889 metrekarelik
alanda yeni bir dönüşüm çalışmasının
startını verdi. Vatandaşların tamamı ile
uzlaşma sağlanan proje kapsamında
sondaj çalışmalarına başlandı.
Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,
“Yıldırım Belediyesi olarak hayata
geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projeleri
ile sadece yeni binalar inşa etmiyor,
sosyal donatı alanları, ulaşım aksları,
yeşil alanlar ile daha yaşanabilir bir
şehir inşa ediyoruz. Bu kapsamda
Mimar Sinan Mahallesi’nde yaklaşık 9
bin metrekarelik alanda imar
uygulaması yaptık. Gerçekleştirdiğimiz
uygulama ile yaklaşık 6 bin metrekare
konut alanı, 600 metrekare bir park

alanı 2 bin 500 metrekare yol alanı elde
ettik. Oluşan imar parselimiz Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığımız tarafından Rezerv Yapı
Alanı olarak ilan edildi ve biz de
Bakanlığımızın verdiği yetki ile
üzerimize düşeni yaparak bu alanda
kentsel dönüşüm çalışmalarına başlayıp
uzlaşma görüşmelerimizi tamamladık.
Sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam
ediyor” dedi.
‘DAYATMACILIK’ 
ÜSTÜNE DEĞİL
Daha yaşanılabilir şehirler inşa etmenin
yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini
hatırlatan Başkan Yılmaz, “Kentsel
dönüşüm projelerimiz ile Yıldırım’ın
kimliğine ve gelecek vizyonuna uygun

olacak şekilde hizmet üretiyoruz.
Burada temel önceliğimiz gönüllü ve
yerinde dönüşüm. Her şeyden önce
hemşehrilerimize kentsel dönüşümün
gerekliliğini doğru bir şekilde anlatmak
zorundayız. Bizim amacımız
insanlarımıza daha güvenli, sosyal
olanakları daha fazla, modern yaşam
alanları sunmak. Bizim dönüşüm
anlayışımız ‘dayatmacılık’ üstüne değil
tamamen gönüllülük esasına dayanıyor.
Kimsenin rızası olmadan bir dönüşüm
projesi gerçekleştirmiyoruz. Dolayısıyla
bu işi de el birliği ile yürütüyoruz.
Mimarsinan sakinlerimiz ile yaptığımız
istişareler sonucunda bölgedeki saha
çalışmalarına start verdik. Mimarsinan
Kentsel Dönüşüm Projesi ilçemize
hayırlı olsun” dedi. (İHA)
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yüzde 100 uzlaşma ile gerçekleştirilecek ve 131 konuttan oluşacak Mimar Sinan
Kentsel Dönüşüm Projesi sondaj çalışmalarını inceledi. Daha yaşanılabilir şehirler inşa etmenin yolunun kentsel
dönüşümden geçtiğini hatırlatan Başkan Yılmaz, “Burada temel önceliğimiz gönüllü ve yerinde dönüşüm” dedi. 

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

ve merkezde halı sahalar, spor salonları
Karacabey’de bir bir hayata geçiyor”
dedi.
HER YERDE SPOR İMKANI
Özkan, merkezde olduğu gibi kırsal
mahallelerdeki vatandaşların ve
özellikle gençlerin de spor
imkanlarından faydalanması için birçok
kırsal mahallede yeni spor alanları
oluşturduklarını belirterek, bu tarz
çalışmaların devam edeceğini belirtti.
Özkan ayrıca Yenisarıbey Mahallesinde
yapımı devam eden parke taşı
çalışmalarını da inceledi. Muhtar Engin
Çiftçi ile çalışmaları yerinde inceleyen
Özkan, “Kırsalda yıllardan beri devam
ettirdiğimiz parke taşı çalışmaları son
aşamaya geliyor. Yenisarıbey
Mahallemiz de önemli bir üretim
merkezi. Stratejik olarak da önemli bir
mevkide ve konumda. Burada şuan
itibariyle 7 bin metrekare kilit parke taşı
çalışmamız olacak. Muhtarımızın bazı
talepleri de var, arkadaşlarımız da
onların tespiti için geldiler. İnşallah o

hizmetler de gerçekleşecek” dedi.
Başkan Özkan, Karacabey genelinde
parke taşı çalışmasında %80 oranını
yakaladıklarını belirterek, “Bu yıl
itibariyle de kırsalda parke taşı
çalışması yapılmayan mahallemiz
kalmayacak. O yüzden biz zaten
tespitlerimize göre %80 aşamasındayız,
inşallah bunu %100’e tamamlayacağız.
Tabi belediyecilik canlı bir organizma;
bir taraftan yapılıyor, bir taraftan yeni
ihtiyaçlar hasıl oluyor. Bu çerçevede
eksik kalan bir şey olursa, onları da
tamamlama gayretindeyiz. Bir diğer
taraftan üst yapı çalışmalarımız da
devam ediyor. İnşallah bu dönem,
Karacabey’imiz açısından ‘hasat
mevsimi’ olacak. Çiftçilerimizin tabiriyle,
şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların
meyvesini 2023 yılında inşallah hep
birlikte güzel bir şekilde alacağız ve
daha modern, güzel bir Karacabey’de
yaşamanın mutluluğunu da tatmış
olacağız. Bu çalışmalarımızın başta
Yenisarıbey Mahallemiz olmak üzere
bütün vatandaşlarımıza hayırlı olması
diliyorum. Ayrıca bu çalışmalarda
gayret gösteren arkadaşlarımıza da
kolaylık diliyorum” ifadelerini kullandı.
Mahalle Muhtarı Çiftçi de çalışmalardan
dolayı Karacabey Belediye Başkanı Ali
Özkan’a mahalle halkı adına
teşekkürlerini iletti. (İHA)

Kesintisiz saha denetimleri
Bursa’da sigara bağımlılığına karşı yürütülen çalışmalar
hakkında açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr.
Fevzi Yavuzyılmaz,  bilimsel geçerliliği kanıtlanmış
yöntemler kullanılması halinde tütün bağımlılığından
kurtulmanın mümkün olabildiğini vurguladı. Her yıl
sigara bırakma polikliniklerine başvuranların ve aynı
şekilde poliklinikler vasıtasıyla sigarayı bırakanların
sayısının arttığının altını çizen Dr. Yavuzyılmaz, “Sigara
bırakma poliklinikleri, 2011 yılından beri hizmet
vermektedir. 2011 yılından bu yana polikliniklerimize
müracaat eden 12 bin 970 kişi sigarayı bıraktığını
bildirmiştir. Geçtiğimiz yıl başvuranlardan 460 kişi de
sigarayı bırakmıştır” şeklinde konuştu. Vatandaşların
Alo 171 Sağlık Bakanlığı Sigara Bırakma Danışma
Hattını arayarak danışmanlık hizmeti alabileceğini
vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Bu polikliniklerde sigara
bırakma konusunda eğitim almış hekim ve diğer
yardımcı sağlık personeli görev yapmaktadır. Hekim
tarafından, sigara kullanıcısı genel bir sağlık bakış
açısıyla değerlendirilerek, bağımlılık düzeyi ortaya
konmaktadır. Gerekli tanısal testler, laboratuar ve
görüntüleme tetkikleri yapılmaktadır. Değerlendirme
sonucunda farmakalojik tedavi düzenlenmekte, gerekli
durumlarda davranışsal bilişsel danışmanlık hizmeti
verilmektedir” ifadelerini kullandı. Yavuzyılmaz son
olarak, sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçların
ve bantların kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olup,
olmadığına bakılmaksızın sigara bırakma
polikliniklerinde tedavi gören hastalara ücretsiz
verildiğini sözlerine ekledi. (İHA)

460 kişi
sigarayı
bıraktı!



Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer
Merkezi E- Ticaret Odaklı Genç Girişimci
Akademisi’nin yeni dönemini düzenlediği
bilgilendirme günü ile tanıttı. Bursa
Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ
Üniversitesi ve Kariyer.net paydaşlığında
başlayacak yeni dönemde önceki
dönemde düzenlenen akademilerin
meyveleri toplanacak. Bilgi ve birikimini
adeta dijital bir okula döndüren Gürsu
Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi, bu
kez de gençleri, hem esnaf ile hem KOBİ
ile hem de sanayici ile buluşturacak.
Gürsu Dijimer çatısı altında ilerleyecek
akademide gençler ilk ay temel

eğitimlerini alıp, takım çalışmalarını
gerçekleştirecek. İlk aydaki eğitimlerin
ardından hazırladıkları yol haritalarını
ve dijital dönüşüm sunumlarını
yapacaklar. Takımlara ayrılan gençler
eşleştikleri esnaf, KOBİ, ya da sanayici
ileçalışmalarını gerçekleştirecek.
Karşılıklı geri bildirim süreçlerinde
gençlere eşleştikleri kurum içinde
istihdam imkanı da sağlanacak. Birçok
gence iş yapabilme becerisini
kazandıran Gürsu Belediyesi Kollektif
Kariyer Merkezi böylece kariyerleri
için gençlere kariyer danışmanlığı da
yapmış olacak. 

UZMAN DESTEĞİ DE
SAĞLANACAK
Gürsu Dijimer’de gerçekleştirilecek olan
E- Ticaret Odaklı Genç Girişimci
Akademisi’nde mentör firmalar da yer
alacak. Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer
Merkezi bu sayede gençlere akademi
boyunca fiziki bir çalışma ortamı, bilgi
alabilecekleri uzman desteği de sağlamış
olacak. Dijital hikayelerinin henüz
başında olan amatör gençlere sunulan
fırsatın benzeri amatör firmalara da
sunulmuş olacak. Yaşam boyu öğrenme
felsefesini kendisine motto seçen Gürsu
Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi yeni
projesi ile sürdürülebilirlik kavramını da
gençlere yaşatacak. 

HABER 31 OCAK 2023 SALI 7

ADEMOĞLU GAYRİMENKUL 
İNşAAT GIDA TEKSTİL SAN. VE DIş. TİC. LTD. şTİ.

YÖNETİM KURULU BAşKANI
Abdulkadir ALKAN

Yönetim Yeri: Kültür Mahallesi Onurlu Sokak 
Ayra 224 Sitesi A Blok Nilüfer/BURSA

TEL: 444 69 21
İletişim maili:

agazetebursa1616@gmail.com

DAĞITIM / TEMA 
Yayın türü: Yerel Süreli 

Bu gazete, Basın Meslek İlkelerine uymaya söz vermiştir.
agazete’de yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı veya 

bir bölümü kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Gazetemizde yayınlanan köşe yazılarının sorumluluğu köşe yazarına aittir.

SORUMLU YAZI İşLERİ MÜDÜRÜ

REKLAM REZERVASYON
ilan@agazete.com.tr

yaziisleri@agazete.com.tr

sekreterlik@agazete.com.tr

web@agazete.com.tr 

Hukuk Danışmanı: Av. Fahriye Özkorkmaz

HABER MERKEZİ

WEB EDİTÖRLERİ

l Mine Cansu MAZI lEzgi ÖZDAŞ  

l Duygu DOĞAN lAslı YEŞİLYURT

SAYFA SEKRETERİ

l Gökçe ÇALIŞCİ  lElif ASLAN
l Muhammed İkbal ÖZERDEM l Akın GüLER 

Mehmet Ali EKMEKÇİ

Özlem ATAÇ
YAZI İşLERİ MÜDÜRÜ

Baskı: Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Osmangazi Mh. 3143 Sk. No: 6/2 Esenyurt/İSTANBUL

Telefon: 0212 886 171 94 - 95

TÜZEL Kİşİ TEMSİLCİSİ 
GENEL MÜDÜR 

Mehmet ÇETİNKAYA

31 OCAK 2023 SALI
YIL: 10  SAYI: 3105

GENCLERiN YENi 
KAPISI ‘GURSU’
Gürsu Kollektif Kariyer Merkezi son hamlesinde vites büyüterek, daha önce gençlerin enerjisi ve dijital
bilgileri ile esnafın tecrübe ve vizyonunu birleştirdiği E-Ticaret Odaklı Genç Girişimci Akademisi’nin bir
yenisine daha başladı. Yeni dönemde gençler, hem esnafla hem KOBİ’lerle hem de sanayici ile buluşacak. 

Yeşim'in de yer aldığı Yıldırım ilçesi Karapınar
Mahallesi'nde, ikamet eden kadınları da kapsayacak
şekilde büyüyen Kelebeğin Dünyası projesi, Güçlü
kadınlar, mutlu yarınlar sloganına uygun olarak her
ay kendi alanında uzman konuşmacıları kadınlarla
buluşturuyor. Söyleşi programı çerçevesinde
geçtiğimiz günlerde Karapınar Kadın Eğitim ve
Girişimcilik Merkezi'nde Aile İçi İletişim başlıklı
etkinlik organize edildi. Söyleşiye konuşmacı olarak
katılan Uludağ Soroptimist Kulübü Üyesi Dr. İlay
Yılmazlar, aile içinde anne babanın rolleri, erkek ve
kız çocuklarına karşı davranış biçimleri, anne
babanın birbiriyle iletişiminin çocukların gelişimine
etkisi gibi konular hakkındaki bilgi ve tecrübelerini
katılımcılarla paylaştı. Yılmazlar, Karapınarlı
kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide aile içi
iletişimdeki toksinler, iletişimde kelimelerin, ses
tonunun ve beden dilinin yeri, mutsuz ilişkilerin
nedenleri gibi konulara da değindi. 
Yeni evli çileri, dünyaya bir çocuk getirmeden
önce eğitmenin önemini vurgulayan Yılmazlar,
“Dünyaya bir çocuk getirmeden önce herkesin şunu
sorgulaması gerekiyor; Çocuklarımı nasıl
yetiştirmeliyim, o çocuklar gelecekte nasıl insanlar
olurlar? Şunu unutmamak lazım, çocuklar
ebeveynlerinin aynasıdır. Dolayısıyla bir çocuğun
anne babasının arasındaki ilişki o çocuğun kişisel
gelişiminden gelecekteki kişilik oluşumuna hatta
insanlarla ilişkilerine kadar birçok konuyu etkiliyor.
Bu nedenle çilerin ebeveynlik eğitimi almasının
sağlıklı toplumlar yetiştirmek adına çok gerekli
olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. Söyleşinin
ardından Karapınarlı kadınların sorularını
yanıtlayan Dr. İlay Yılmazlar'a, Yeşim Grup
Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur
tarafından, projeye katılım ve desteğinden dolayı
teşekkür sertifikası takdim edildi. (İHA)
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Mudanya Belediyesi, Lozan Mübadilleri
Vakfı Mudanya Temsilciliği ile birlikte
düzenlediği mübadelenin 100. yılı anma
etkinliklerinde mübadil torunlarını
Mudanya'da buluşturdu. Zorunlu Nüfus
Mübadelesi Sözleşmesi ile vatanlarını terk
etmek zorunda kalan ve tüm geçmişlerini
bir valize sığdırıp yola çıkan mübadiller,
mübadelenin 100. yılında unutulmadı. 
Mudanya Belediyesi, Lozan Mübadilleri
Vakfı Mudanya Temsilciliği ile birlikte
düzenlediği etkinliklerde mübadil

torunlarını Mudanya'da buluşturdu.
Anma etkinlikleri çerçevesinde göç
yollarında yaşamını yitirenler anısına
denize karanfil bırakıldı. Mudanyalılar
daha sonra Uğur Mumcu Kültür
Merkezi'nde Prof. Dr. Barış Özdal ve Prof.
Dr. Kemal Arı'nın katılımıyla Bilinmeyen
Yönleriyle Türk- Yunan Nüfus
Mübadelesi ve Mübadilleri konulu
söyleşide buluşuldu. Mudanya Konseyi
Tiyatro Topluluğu'nun Bursa Lozan
Mübadilleri Kültür ve Dayanışma

Derneği, Lozan Mübadilleri Vakfı
Mudanya Temsilciliği, Mudanya Lozan
Mübadilleri Derneği ve Mudanya
Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve
Dayanışma Derneği'nin destekleriyle
hazırladığı Mübadil Öyküleri adlı tiyatro
gösterisi de izleyicileri duygulandırdı.
Mudanya Belediye Başkanı Hayri
Türkyılmaz, 100 yıl önce, 30 Ocak 1923
tarihinde gerçekleşen mübadele,
doğdukları topraklardan ayrılmak
zorunda kalan her iki ülkeden yaklaşık iki
milyon insanda acı, gözyaşı ve yüreklerde
sızı bıraktı. Böylece Anadolu'nun ve
Yunanistan'ın her köşesinden insan,

evlerini, bağlarını, bahçelerini,
mabetlerini, atalarının mezarlarını
bırakıp, yükte hafif pahada ağır eşyalarını
ellerine alarak yollara döküldü. Çok zor
şartlar altında kendilerine tayin edilen
mıntıkaya göçtüler. Hiç bilmedikleri bir
yerde yepyeni bir hayat kurmaya çalıştılar.
Bu büyük millet, kendi soydaşlarına,
kardeşlerine gönül açtı, ekmeğini paylaştı.
Biz bu ülkeyi beraber inşa ettik, beraberce,
kardeşlikle yaşıyoruz. Mübadil
kültürünün ilçemizde yaşatılması ve
gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili
çalışmalarımız sürecek ifadelerini
kullandı. (İHA)

Göç yollarında yaşamını yitirenler anıldı 

Nilüfer Belediyesi, Türkiye-Yunanistan Nüfus
Mübadelesi’nin 100’üncü yıldönümünde anlamlı bir
konsere imza attı. Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve
Dayanışma Derneği işbirliğiyle ÇEK Sanat Görükle
Kültür Merkezi’nde düzenlenen konser ilgiyle izlendi.
Konsere Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi
Çınar, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan,
Bursa Lozan Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Başkanı Ali Korkut, Bursa Rum Metropoliti Ioakeim
Billis, Yunan yerel tarih araştırmacısı Yorgos Kotzaeridis
ve çok sayıda mübadil yakını katıldı. “Mübadilin
sandığında yüzyılın sesleri” temalı konserde Prof. Dr.
Özlem Doğuş Varlı sahne aldı. Varlı konserinde yer
verdiği hikayeler ve iki yakanın ezgileriyle izleyenleri
hem duygulandırdı, hem de geçmişe ışık tuttu. Bir saati
aşkın süren konserin sonunda Özlem Doğuş Varlı
ayakta alkışlandı.
Etkinlikte konuşan
CHP Bursa
Milletvekili Prof. Dr.
Yüksel Özkan,
mübadelenin 100.
yılında çok güzel
etkinliklere imza
atıldığını vurguladı. O
dönemin çok acı
hikayelere sahne
olduğunu ifade eden
Özkan, yeni
kuşakların atalarını
unutmaması
dilediğinde bulundu.
Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Remzi Çınar da
mübadelenin güzel yanlarını ele alarak geçmişe sahip
çıkılması gerektiğini vurguladı. Bursa Lozan Mübadilleri
Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Korkut da 100.
yılda yapılan çalışmalara değinerek emeği geçenlere
teşekkür etti. Mübadelenin yüzüncü yılı etkinlikleri
kapsamında, Türk-Yunan dostluğunun pekişmesine
yönelik uzun yıllardır çalışmalar yapan Yorgos
Kotzaeridis de, Görükle’ye ilk geldiği 1980’li yıllar ve
sonrasındaki anıları ile her iki yakadaki mübadillerin
hatıralarını kaleme aldığı “Rüya Topraklara Yolculuk”
kitabının tanıtımını gerçekleştirdi. Görükle Rıza Aga
Mübadele Kahvesi’ndeki buluşmada duygulu anlar
yaşandı. (İHA)

anlamlı konser
Nilüfer’de 

Kısa adı KEPDER olan Kültür Eğitim
ve Proje Derneği’nin Başkanı Arzu
Kırayoğlu, Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi öğrencileriyle bir araya
geldi. Uluslararası İlişkiler ve Kariyer
Topluluğu tarafından düzenlenen
Erasmus Plus ve ESC etkinliği
kapsamında öğrencilerle bir araya
gelen Kırayoğlu, bireysel ve grup
gönüllülüğü proje ve fırsatlarından,
Avrupa’da yaşama ve çalışma
deneyimlerinden bahsetti.
Erasmus+ gençlik değişim
programlarından bahseden Arzu
Kırayoğlu, bu faaliyetin; program
ülkelerinden 18-30 yaş arasındaki
gençlere ve genç gruplara
akranlarıyla bir araya gelme ve
birbirlerinin kültürleri hakkında
öğrenme imkânı tanıdığını söyledi.
Kırayoğlu, “faaliyet aynı zamanda
gençlik çalışmalarında ve
kuruluşlarında aktif kişilerin
eğitimini, ortaklık ve ağların
oluşmasını sağlayacak faaliyetleri
yürütmesini destekliyor” dedi.
KEPDER Başkanı Arzu
Kırayoğlu’nun sunumunun ardından

KEPDER Eğitmeni Yaren Yıldırım da
Salto eğitimlerinden, eğitim
kurslarından, katılımcılarının proje
kapsamındaki deneyimleri
aracılığıyla kendi gelişimlerinden ve
bu projelerin süreçlerine dair
bilgilendirme yaptı. Sunum ve
bilgilendirmelerin ardından seminer
soru-cevap kısmıyla sürdü.
Etkinliğin sonunda Uluslararası
İlişkiler ve Kariyer Topluluğu
Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi
Zeynep Arıöz ve Doktor Öğretim
Üyesi Ayça Özekin konuşmacılara
plaket takdim etti. (HABER
MERKEZİ)

KEPDER’den öğrencilere 
Erasmus bilgilendirmesi!
KEPDER’den öğrencilere 
Erasmus bilgilendirmesi!
KEPDER’den öğrencilere 
Erasmus bilgilendirmesi!
KEPDER’den öğrencilere 
Erasmus bilgilendirmesi!
KEPDER’den öğrencilere 
Erasmus bilgilendirmesi!
KEPDER’den öğrencilere 
Erasmus bilgilendirmesi!
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Bursa'da elektrik trafodan sıçrayan
kıvılcımlar hırdavatçı dükkanın
bahçesinde bulunan ısı yalıtım
malzemelerine düştü. Kısa sürede
tutuşan malzemeleri itfaiye ekipleri
söndürdü. 
Yangın, saat 04.30 sıralarında Nilüfer
Demirci Yolu Caddesi üzerinde

bulunan bir hırdavatçı dükkanının
bahçesinde meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre, inşaat malzemeleri satan
hırdavatçı dükkanının yanında bulunan
elektrik trafosu arıza yaptı. Arızanın
üzerine yetkililer elektriği kesti. Bir süre
sonra trafodan tekrar kıvılcımlar
çıkmaya başladı. Sıçrayan kıvılcımlar

dükkanın bahçesinde bulunan ısı
yalıtım malzemelerine düştü. Kısa
sürede büyüyen alevleri gören gece
bekçileri durumu 112 ekiplerine
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen
itfaiye ekipleri yangını kısa sürede
söndürdü. Olayla ilgili soruşturma
başlatıldı. (İHA)

DÜNKÜ ÇÖZÜMÜBULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   BULMACANIN   
ACİL NUMARALAR
Ambulans 112
Polis İmdat 112
Jandarma İmdat 112
Telefon Arıza 121
Su Arıza 185
Elektrik Arıza 186
Doğalgaz Arıza 187
Yangın İhbar 112
AFAD 112
Sahil Güvenlik 112

EMNİYET
İl Emniyet Müdürlüğü 
0 224 270 50 00
Bölge Trafik Müdürlüğü
0 224 270 50 70
Trafik Zabıta Amirliği
0 224 211 07 92
Osmangazi Emniyet Müdürlüğü
0 224 270 51 66
Yıldırım Emniyet Müdürlüğü
0 224 361 50 64
Nilüfer Emniyet Müdürlüğü
0 224 270 51 07
İnegöl Emniyet Müdürlüğü
0 224 715 02 77
Çarşı Polis Merkezi
0 224 270 55 46
Çekirge Polis Merkezi
0 224 270 54 95
Nilüfer Polis Merkezi
0 224 270 51 61

BELEDİYELER
Büyükşehir Belediyesi
444 16 00
Nilüfer Belediyesi
444 16 03
Osmangazi Belediyesi
444 16 01

BURSA İL REHBERİ
BELEDİYELER
Yıldırım Belediyesi
444 16 02
İnegöl Belediyesi
0 224 715 10 10
Belediye Trafik
0 224 716 33 04

SAĞLIK
A. O. Sönmez Onk. Hastanesi
0 224 223 82 00
Acil Hızır Servis 112
Belediye Ambulans
0 224 716 11 55
Şehir Hastanesi
0 224 975 00 00
Dörtçelik Çocuk Hastanesi
0 224 275 20 00
Çekirge Devlet Hastanesi
0 224 294 81 00
Yüksek İhtisas Hastanesi
0 224 295 50 00
İnegöl Devlet Hastanesi
0 224 715 17 15
Diş Hastanesi
0 224 355 85 60
Kızılay Kan Merkezi
0 224 220 24 40
B.U.Ü. Tıp Fakültesi
0 224 295 00 00

ULAŞIM
BUDO 0 850 850 99 16
İDO                444 44 36
BURULAŞ     0 224 452 52 44
Türk Hava Yolları
0 850 333 0 849
THY Yenişehir Hava Limanı
0 224 781 80 15
THY Şehir Ofisi
0 224 233 51 44
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Nilüfer Görükle Mahallesi'nde bir eğlence mekanında
alkol alan 2 kafadar, alkolün etkisiyle Atatürk Caddesi
üzerinde yürümeye başladı. Yoldan geçen araçların
kornalarına ve sürücülerinin uyarılarına rağmen
yolda yürümeye devam eden iki kafadarı, kimliği
belirsiz kişiler darp etti. Alkolünde etkisiyle birlikte
yerde yatan 2 kişiyi gören vatandaşların ihbar üzerine
olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay
yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan iki kişiye olay
yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Uludağ
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
Alkollü kişilerin yolda yürümeleri ve bir süre sonra
darp edildikten sonraki anlar cep telefon kamerasına
yansıdı. (İHA)

ALKOLLU 
KiSiLERi 
DOVEREK 
YERE SERDiLER 

ALKOLLU 
KiSiLERi 
DOVEREK 
YERE SERDiLER 
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KiSiLERi 
DOVEREK 
YERE SERDiLER 
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KiSiLERi 
DOVEREK 
YERE SERDiLER 

ALKOLLU 
KiSiLERi 
DOVEREK 
YERE SERDiLER 

ALKOLLU 
KiSiLERi 
DOVEREK 
YERE SERDiLER 

ALKOLLU 
KiSiLERi 
DOVEREK 
YERE SERDiLER 
Bursa'da alkolün etkisiyle yol ortasından yürüyen 2 kişiyi kimliği belirsiz kişiler
darp etti. O anlar trafikteki vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı. Kış turizmlerinin önde gelen merkezlerinden biri

olan Uludağ'da yoğun karda araçlarıyla mahsur kalan
aile ekiplerce kurtarıldı. 
Edinilen bilgiye göre, Uludağ'ın doğu yakasındaki
Yedigöller Bölgesi'ne Kestel Alaçam üzerinden
gezmeye giden aile, aniden havanın kararması ve
karın şiddetli bir şekilde bastırmasıyla birlikte mahsur
kaldı. Aile panik yapmayarak daha önceden
tanıştıkları Bursa Alpin Dağcılık İhtisas Spor
Kulübü'nü aradı. Bunun üzerine gönüllü kulüp
üyeleri, mahsur kalan aileyi kurtarmak için seferber
oldu. Araziye uygun araçlarıyla birlikte aileye yaklaşık
1 saat sonra ulaşan kulüp üyeleri, aileyi kuirtardı.
Mahsur kalan ailenin araçları Yedigöller'den
indirilerek güvenli bir alana götürüldü. 
Kurtarılma anları ise kameralara yansıdı. (İHA)

mahsur kaldılar
Yoğun karda

Bursa'da seyir halindeki
bir kamyonet, alev alev
yanarak kül olurken o
anlar kameraya yansıdı.
Yangın, İnegöl Mezitler
mevkiinde meydana
geldi. Edinilen bilgiye
göre, seyir halindeki bir
kamyonet henüz
bilinmeyen bir sebepten
dolayı motor
kaputundan alev aldı.
Sürücü aracı hemen yol
kenarına çekerken ihbar
üzerine olay yerine gelen
itfaiye ekipleri yangına
müdahale etti. Yangın,
kısa sürede kontrol altına
alınırken kamyonet
kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi
araştırılıyor. (İHA)

Seyir halinde 
küle döndü 

muharebesi 
Bursa'da 2 grup arasında
alacak-verecek meselesi
yüzünden çıkan meydan
muharebesi saniye saniye
kameraya yansıdı. Olay,
Osmangazi Selimiye
Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 2 grup
arasında alacak-verecek
meselesi yüzünden tartışma
çıktı. Tartışma kısa sürede
büyürken iki grup birbirlerine

sopalarla vurmaya başladı.
Taraflardan biri geldikleri hafif
ticari araçla kaçmaya çalışınca,
diğer grup sopalarla araca zarar
verdi. Sürücü ise tartıştığı
kişileri ezmeye çalışarak
bölgeden uzaklaştı. İhbar
üzerine gelen polis ekibi olay
yerinde kalan diğer grubu polis
merkezine götürdü. O anlar
mahalle sakinlerinin
kamerasına yansıdı. (İHA)

Meydan

Bursa’da kontrolden çıkan
otomobil, inşaat halindeki metro
güzergahına düştü. Yaklaşık 3
metrelik çukura düşen otomobil
kullanılamaz hale gelirken, araç
sürücüsü yaralandı. Kaza,
Nilüfer Ahmet Yesevi
Mahallesi?nde yaşandı. Edinilen
bilgiye göre, 16 AOD 555 plakalı
otomobil sürücüsü Semih Ünal,

Sanayi Yolu Caddesi üzerinde
seyir halindeyken otomobilinin
kontrolünü kaybetti. Metro
inşaatının bulunduğu bariyeri
aşan otomobil yaklaşık 3
metrelik çukura düştü. Kazayı
gören çevredekiler sürücünün
yardımına koşarken, durum 112
ekiplerine bildirdi. Sağlık
ekiplerince otomobilden

çıkarılan sürücü Bursa Şehir
Hastanesine kaldırılırken, polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan, Ünal?ın sağlık
durumunun iyi olduğu öğrenildi.
(İHA)

Otomobil metro 
inşaatına uçtu

1
YARALI Kıvılcımla gelen yangın

Bursa'da tarlada define arayan şüpheliler jandarma
tarafından suçüstü yakalandı. Olay, İznik Boyalıca
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,
jandarma bir tarlara definecilerin izinsiz bir kazı yapacağı
şeklinde istihbarat aldı. Bunun üzerine hemen harekete
geçen ekipler, bölgede yaptığı incelemelerde şüpheli bir
aracın gezdiğini tespit etti. Kazı yapılan alana operasyon
yapan ekipler, şüpheli E.G. (46) ve D.K.'yi (23) gözaltına
aldı. Olay yerinde yapılan araştırmalarda ise 1 jeneratör,
hilti, 4 tane kazma, 4 adet kürek, 25 metre elektrik
kablosu, 2 tane manivela çubuğu, demir şiş, balyoz, 3 tane
hilti ucu ele geçirildi.
Şüpheliler ve ele geçirilen
malzemeler İlçe Jandarma
Komutanlığı'na götürüldü.
Şüphelilerin burada
ifadesinin alınmasının
ardından tarla sahibi H.A.
(46) Boyalıca Mahallesi'nde
bulunan evinde gözaltına
alındı. Jandarma
Komutanlığı'ndaki işlemleri
tamamlanan şüpheliler,
H.A. ve E.G. sevk edildikleri
adliyede çıkarıldıkları
mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderilirken,
D.K. ise adli kontrol şartıyla
serbest bırakıldı. (İHA)

Definecilere 
suçüstü 
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GÜRÇAY
CEM

Demokrasinin bir türlü 
gelemediği ülke 

gurcaycem@agazete.com.tr

Demokrasiler gelişmiş
toplumların sistemidir.

Demokrasinin işleyişini,
yani toplumların gerçek
ve hür iradesini yansıtan
unsur eğitim düzeyi ve
toplumsal bilinçtir.

Bu kriterler yeterli
seviyelerde değilse o
toplumları manipüle
etmek son derece
kolaydır. Hele ki küçük
ülkelerde bu çok daha
kolaydır.

10 Kasım 1989 yılında
Jivkov rejiminin
yıkılmasıyla
Bulgaristan'da
demokrasiye geçiş
yaşandı. Ama demokrasi
her zaman kağıt üzerinde
kaldı.

Totaliter rejimin
kalıntıları her zaman
oradaki siyaseti
belirleyen taraf oldu.

Kurulan bütün partiler,
sayıları kaç olursa olsun,
hep onların
kontrolündeydi.

Bunlar sistem partileridir.

Bu odakların dışında
herhangi bir oluşum veya
partinin yaşama şansı
yoktur.

Sistem, yani statüko
partileri totaliter rejim
kalıntılarının
kontrolünden dolayı  Rus
himayesinde olduklarını
söylemeye gerek yok.

Kuruluş felsefesi olarak
merkez sağ ve güya Avro-
Atlantik parti olması
gereken, son seçimlerde
birinci parti çıkan, GERB
dahil.

Onlar da yaşanan bu
süreçte kimin tarafında
olduklarını şüphe
bırakmayacak şekilde net
olarak belli ettiler.

Zaten bu partinin
başındaki kişi eski rejimin
has adamlarından, hatta
Jivkov'un korumalığını
bile yapması bu durumu
fazlasıyla belli ediyor.

Ancak son birkaç seçimle
birlikte, belki de ilk defa
ABD ve Batı siyasi parti
nezdinde bu kadar taraf
oldular.

Kısa sürede seçmenin
desteğini alarak en büyük
partiler arasına girmeyi
başaran PP (Prodyljavame
Promyanata) ile.

ABD ve Batının asıl
hedefleri bazı odakların
güdümünde, Rus yanlısı
olan bu statüko partilerini
siyasi arenadan silmek.

02 Nisan tarihinde
Bulgaristan'da bir seçim
daha yapılacak.

Son iki yılda 5. genel
seçim.

Burada yarış Batı ve
Rusya arasında olduğunu
söylemeye gerek yok.

Çizgiler bu kadar keskin
olduğundan önceki
seçimlerden kalıcı uzlaşı
çıkmadı. 02 Nisan'daki
seçimlerden de farklı bir
sonuç çıkmayacaktır.

Son Ekim ayında yapılan
seçimlerden önce
yazmıştık o seçimlerden
istikrar çıkmayacağını ve
ilkbaharda yeni bir
seçime gidilecektir diye.

Aynen öyle oldu ve
önümüzde yapılacak
seçimlerden de farklı bir

sonuç çıkmayacaktır
çünkü burada farklı
hesaplar söz konusu.

Bulgaristan'ın şu andaki
en güçlü siyasi figürü
olan cumhurbaşkanı
Radev de bu hesapların
içinde. Konuyla ilgili bu
köşemizde 30.08.2022
tarihinde "Radev'in sinsi
hesapları" diye yazmıştık.

Bulgaristan'da yaşanan
bu sürecin ülkemizi
ilgilendiren tarafı da var
tabi.

Hepsi bu gelişmelerin
içinde  önemli olan bizim
nerede olduğumuzdur.

Hiçbir yerde yokuz!

Günübirlik politikalarla
bir orada bir burada
savrulup duruyoruz.

Bunun sebebi  kısa, orta
ve uzun vadeli
stratejilerimizin
olmamasında.

Olması da mümkün
değil,zira sadece
Bulgaristan değil, tüm
Balkan ülkelerinde aynı
durumlar söz konusu.

Buralarla ilgili esaslı
,uzun projeksiyonlu
politikalarımızın
olmamasının en büyük
kanıtı,Balkan ülkelerinde
istisnasız hepsinde
soydaşlarımızın kendi
aralarında ikiye ,üçe
hatta dörde bölünmüş
olmalarıdır.

Buralarda bir türlü etkili
olup soydaşlarımızı
beraber hareket etme
organizasyonları
yapamadık,ki sadece ayrı
ülkeler için değil, bütün
Balkan ülkelerindeki
soydaşlarımız  beraberlik
içinde hareket etmeleri
sağlanmalı.

Bunun gerekli alt
yapılarını oluşturmak
bizim karar vericilerin
işiydi.

Bu olmadıysa sebebi belli.

İlgili kurum ve
kuruluşlarda oraları bilen,
işin ehli kişilerin görev
almaması.

Oradaki faaliyetler koli ile
erzak,giyecek ve kırtasiye
malzemeleri dağıtmak
veya tarihi eserlerimizi
onarmaktan ibaret.

Vizyon yok, planlama yok,
başka herhangi bir
stratejik çalışma yok.

Dünyanın en stratejik
bölgelerinden biri olan
Balkanlarda, soydaş
nüfusumuzdan dolayı  en
önemli oyun
kuruculardan olmamız
gerekirken, başkalarının
kurduğu oyunlara ayak
uydurmak zorunda kalan
konumdayız.

Oysa her zaman
söylüyoruz; Balkanlardaki
varlığımızdan dolayı
nükleer silah ayarında
güce sahibiz.

Bulgaristan'da  doksanlı
yılların başında
"Demokrasiye !?"  geçiş
ile beraber ülke olarak
momentumu ıskaladık.

Şimdi kartlar yeniden
dağıtılırken bu defa bunu
ıskalamamak lazım.

Umarız ıskalamayız
ancak aynı zihniyet ve
aynı kadrolarla
momentum falan filan
yakalamamız mümkün
değil.

‘Bulgaristan’

Altılı Masa’yı oluşturan siyasi partilerin genel
başkanları, Ankara'da Congresium Kongre ve Sergi
Merkezi'nde Ortak Politikalar Mutabakat Metni
Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Toplantıda altı partinin
genel başkan yardımcıları Ortak Politikalar Mutabakat
Metni'ni anlattı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin
genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki
metni törenle imzaladı. Toplantıda, 9 ana başlıktan 75
alt başlıktan oluşan metin, kamuoyu ile paylaşıldı.
Metindeki 9 ana başlık şu şekilde sıralanıyor; Hukuk,
Adalet ve Yargı, Kamu Yönetimi, Yolsuzlukla
Mücadele, Şeffaflık ve Denetim, Ekonomi, Finans ve
İstihdam, Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve
Dijital Dönüşüm, Sektörel Politikalar, Eğitim ve
Öğretim, Sosyal Politikalar, Dış Politika, Savunma,
Güvenlik ve Göç Politikaları...
CUMHURBAŞKANI 1 DÖNEM
İlk olarak kürsüye gelen CHP Genel Başkan
Yardımcısı Faik Öztrak, Meclis’te torba kanun
düzenlemesine son vereceklerini açıklarken, “Meclis'te
kesin hesap komisyonunu kuracağız.
Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için sadece 1 dönem
seçilmesi kuralını getireceğiz. Tarafsızlığını güvence
altına alacağız. HSK'yı kaldıracağız. Hakimler Kurulu
ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul olacak. Adalet
Bakanı, Hakimler Kurulu'nda yer almayacak. Seçim
barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma
davası açılması için TBMM iznini zorunlu hale
getireceğiz” ifadelerini kullandı.
ÇANKAYA KÖŞKÜ’NE DÖNÜŞ
DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı
İbrahim Çanakcı da temel hedeflerinin enflasyonu 2
yıl içinde tek haneye indirmek olduğunu vurgularken,
“Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Büyüme hızını
yüzde 5'in üzerine çıkaracağız. 5 yılda en az 5 milyon
yeni iş yaratacağız. Cumhurbaşkanlığı'nı Çankaya
Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı
envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını
söndürme uçakları alacağız. Kamu görevlilerinin
birden fazla yerden maaş almalarına son vereceğiz.
Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi projeler
yerine tarımsal sulamaya ayıracağız” dedi.
YÖK KALDIRILACAK
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin
Alp de beyin göçünü engellemek için eğitim sistemini

özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacaklarını
açıklarken, “Akademisyenlerin özlük haklarında ve
gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız. Bilim ve
Yenilikçilik Bakanlığı'nı kuracağız. Yapay Zeka ve Etik
Kurulu'nu oluşturacağız. 5G için adımlar atacağız.
İnternet üzerindeki vergileri indireceğiz. Bilgisayar
tablet ve cep telefonu gibi ürünlerde vergi yükünü
azaltacağız. Ortak kullanım alanlarında kesintisiz
internet hizmeti vereceğiz. LGS’yi süreç içinde
kaldıracağız. Üniversiteye girişte çoklu sınav sistemini
getireceğiz. YÖK'ü kaldıracak, sınırlı görevleri bulunan
bir kurul kuracağız” dedi.
İKİ BAKANLIĞA GÜNCELLEME
Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı
Feridun Bilgin da Tarım ve Orman Bakanlığı’nı 'Tarım
ve Gıda Güvenliği Bakanlığı' olarak yeniden
yapılandıracaklarını dile getirirken, “”Tarımda
indirimli elektrik tarifesi uygulayacağız. Tarım
ürünlerinde taban fiyatları maliyet ve kur politikasına
göre uygulayacağız. Mazot, gübre, yem ve tohum gibi
destekleri çiçi tarlasını süremeden vereceğiz. Ticaret
Bakanlığı’nı Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde
yeniden yapılandıracağız. Kanal İstanbul projesini
göreve başladığımız gün iptal edecek, bugüne kadar
yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve

teknik olarak incelemeye alacağız. Atatürk
Havalimanı’nı yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz”
ifadelerini kullandı. 
ILO SÖZLEŞMESİ
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale
de, geliri belirli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini
insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak seviyeye
yükseltmek amacıyla devlet tarafından aile bazında,
hak temelli, arz odaklı ve kurumsallaşmış bir yapıda
'Gelir Desteği' sağlayacaklarını ifade ederken, “Asgari
ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi
onaylayacağız. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı
kullanılmasının önüne geçeceğiz. Toplu Konut
İdaresi’nin asıl görevi olan Sosyal Konut üretimine
odaklanmasını sağlayacak, bu amaçla ihtiyaç duyulan
kaynakları tahsis edeceğiz” dedi.
AB’YE TAM ÜYELİK HEDEFİ
Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir de
Dışişleri Bakanlığı’nın rol ve görevini yeniden
kazandıracaklarına vurgu yaparken, “Avrupa Birliği’ne
tam üyelik hedefimiz doğrultusunda bu alandaki
sürecin diyalog, adalet ve eşitlik çerçevesinde
tamamlanması için çalışacağız. AİHM kararlarını
uygulayacağız” (haberturk)

MiLLET iTTiFAKI
YOLU BELiRLEDi
Altılı Masa’yı oluşturan Millet İttifakı, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı. Altılı Masa’yı
oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı.

Fotoğraf:
Sozcu(Yavuz Alatan)

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf
Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin 6
yaşında 'evlendirilmesi' ve cinsel
istismara uğraması ilgili davanın
ilk duruşması dün görüldü.
İsmailağa Cemaati'ne bağlı
Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf
Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6
yaşında 'evlendirilmesi' ve cinsel
istismara uğramasına yönelik
davanın ilk duruşması İstanbul
Anadolu 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görüldü.  Saat
10:00’daki duruşmada 'zincirleme
şekilde çocuğun cinsel istismarı'
ve 'cinsel saldırı' suçlarından hapsi
istenen baba Yusuf Ziya Gümüşel,
anne Fatma Gümüşel ve Kadir
İstekli sanık olarak hâkim
karşısına çıktı. Duruşmada üç

sanığın savunması alındı.
DURUŞMA ÖNCESİNDE
GERGİNLİK
Bu arada, duruşma öncesinde,
mahkemenin bulunduğu koridor
bariyerlerle kapatıldı ve basın
mensupları koridora alınmadı.
Bazı avukatlar, basın
mensuplarının da koridora
alınmasını istedi. Ancak adliyenin
özel güvenlik görevlileri buna izin
vermedi. Avukatlar ile güvenlik
görevlileri arasında bu nedenle
tartışma yaşandı. Basın
mensuplarının adliyeye girişine
izin verilmezken engelleme
üzerine adliye girişinde kargaşa
yaşandı. Adliye önünde bir araya
gelen kadın örgütleri ve siyasi

parti temsilcileri, duruşma öncesi
basın açıklaması yaptı. Kadın
Cinayetlerini Durduracağız
Platformu, Kadınlar Birlikte
Güçlü, Sol Feminist Hareket,
Bodrum Kadın Dayanışma
Derneği, Emek Partisi İstanbul İl
Başkanı Sema Barbaros ve
EMEP'li kadınlar davanın takibi
için adliye önünde bekliyor. Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
çok sayıda baro, kadın ve çocuk
hakları örgütleri ve siyasi partiler
ve çok sayıda avukat da
duruşmayı takip etti. Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı,
duruşma öncesinde mahkemeden
davanın kapalı yapılmasını ve
olaya ilişkin yayın yasağı
konulmasını talep etmişti. (duvar)

Skandal dava
öncesi arbede
Skandal dava
öncesi arbede
Skandal dava
öncesi arbede
Skandal dava
öncesi arbede
Skandal dava
öncesi arbede
Skandal dava
öncesi arbede

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Çerkezköy
Devlet Hastanesinde aylarca sahte doktorluk yapan
ve olayın ortaya çıkmasının ardından 25 Kasım'da
tutuklanarak cezaevine konulan Ayşe Özkiraz'ın
tahliye talebi ret edildi; davası 21 Şubat 2023 tarihine
ertelendi. Çerkezköy Devlet Hastanesinde aylarca
doktorluk yapan ve olayın ortaya çıkmasının
ardından 25 Kasım'da tutuklanarak cezaevine
konulan Ayşe Özkiraz; Çerkezköy 5. Asliye Ceza
Mahkemesinde görülen duruşmaya, bulunduğu
cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılırken, avukatı
da salonda hazır bulundu.
DOKTOR OLMAK İSTİYOR
Duruşmada Özkiraz'ın avukatı, müvekkilinin doktor
olmak için cezaevinde ders çalıştığını söyleyerek,
sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme ise diğer
tanıkların dinlenmesine karar verilerek, duruşmayı
21 Şubat 2023 tarihine erteledi. Özkiraz'ın tahliye
talebi ret edildi. (İHA)

hakim önünde
Sahte doktor

Sıkıntılı ilaçta üretim artıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, sosyal medya
hesabından ilaç temininde
yaşanan sıkıntıya ilişkin
bir açıklama yaptı. Koca,
"Temininde zorluk
yaşanan bazı ilaçların

üretimi artırıldı. Kısa
zaman zarfında eksikliği
hissedilen antibiyotikler,
çocuk şurupları dâhil
olmak üzere, pek çok ilaç
piyasaya verilecek." dedi.
(HABER MERKEZİ)

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, İngiliz yayın
kuruluşu BBC tarafından hazırlanan bir belgeselde
önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin ile Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan
önce bir telefon görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden
Johnson, "Beni bir noktada tehdit etti. 'Boris seni bir füze
ile incitmek istemiyorum. Bu sadece bir dakika sürer'
dedi" ifadelerini kullandı.
SAVAŞ FELAKET OLUR
Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptıkları uzun telefon
görüşmesinde kendisini savaşın "mutlak bir felaket"
olacağı konusunda uyardığını da sözlerine ekleyen eski
İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in Ukrayna'nın
NATO'ya üyelik süreci ile ilgili sorduğu sorulara da yakın
gelecekte böyle bir ihtimalin mümkün olduğunu
belirttiğini söyledi. (İHA)

Johnson’dan
‘Putin’ itirafı



KOÇ  
İtibarınızı zedeleme korkusu geri çekilmenize neden
olabilir. Kalbinizde birilerine söylemek istediğiniz bir

şey olsa bile, ürkütücü bir tereddüt, iç yaşamınızda olup
bitenler konusunda gerçekten dürüst olamayacak kadar tepkilerden
korkmanıza neden olmuş olabilir. Şimdilik bunu bir kenara bırakmak
için kendinize izin verin. 

BOĞA  
Şimdi yeni bilgileri paylaşmak cazip gelebilir. Bu bil-
giler daha önce gizlenmiş olabilir, ancak bir kez or-
taya çıkardığınızda, öğrendiklerinizi hemen herkese

göstermek isteyebilirsiniz. Ne yazık ki, söylemek
zorunda olduğunuz şeye karşı bir tepki korkusu sizi tüm çevr-
enize söylemekten alıkoyabilir ve sonunda bunu kendinize sak-
layabilirsiniz. 

İKİZLER  
Hayatınızdaki iki ilişki üst üste gelmek üzereymiş
gibi görünebilir. Arkadaşlarınızın diğer sevdiğiniz in-

sanlarla bağlantı kurmasına yardımcı olmak iste-
diğiniz için, hayatınızdaki bir kişiyi bir başkasıyla

tanıştırmak cazip gelebilir. Ancak, bunun olması gerekmediğini fark
edebilirsiniz veya planlama şu anda sıralanmayabilir, bu nedenle
işler ters gider. 

YENGEÇ   
Bugün arkadaşlarınızdan biraz yardım alarak idare
edebilirsiniz. Otorite figürleriyle çatışmalar
mümkündür ve zor karakterlerle uğraştıktan sonra

moraliniz düşük olabilir. En azından sizi neşelendirmek
için sizi en iyi tanıyan insanlara dönmeyi düşünün. Neyse ki, sizinle
yüz yüze olamasalar bile, muhtemelen moralinizi yükseltmeye açık ola-
caklardır. 

ASLAN  
Mevcut aleyhtarlarınıza karşı çıkmak zor olabilir. Düş-
man diyeceğiniz şeylere sahip olmasanız da, işleri

sizin için zorlaştıran insanlar olabilir ve onlarla
herkesin engel olmadan ilerlemesine izin verecek şekilde

iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Daha önce benzer durumlarla
karşılaşabilecekleri için bu zor durumla başa çıkmanıza yardımcı ola-
bilecek mentorlara başvurabilirsiniz.

BAŞAK  
Gerçekten neler olduğunu söylemek zor olabilir.
Gerçekte olanların dramatize edilmiş versiyonları

bugün bir sorun olabilir, bir şeyi olduğundan daha
yoğun olarak hatırladığınız veya bir olayın fazlasıyla

süslenmiş, ikinci el bir anlatımıyla karşılaştığınız zaman zorlan-
abilirsiniz. Tüm gerçeklere sahip olmadığınızın farkına varabilirsiniz. 

TERAZİ  
Diğer insanlar şu anda sizi sık sık yanlış anlıyor ola-
bilir. Hem ailenizin hem de arkadaşlarınızın sizinle

aynı fikirde olmaması veya yaşam sorunlarına neden
olması mümkündür ve hatta bu durumlar hakkında tavsiye için
başvurabileceğiniz kimse olmadığı için endişelenebilirsiniz. Haklı
olan tek bir kişi olmayabilir.

AKREP  
İletişim şu anda size kolay gelmeyebilir. Beyniniz sanki
ağzınızla bağlantısı kesilmiş gibi hissedebilir, bu da

başkaları sizden tavsiye istediğinde bile konuşmanızı
zorlaştırabilir. Ne söyleyeceğinizi bilememek bir sorun olabilir,

ancak onlara geri dönmeden önce ne söylediklerini düşünmek için geri
adım atmayı düşünün. 

YAY  
Sınırlarınızı ifade etmek her zamankinden daha zor olabilir.
Birisi haddini aşıyor olabilir ve sizi rahatsız ettiklerinde on-

ları düzeltmek isterken, bunun ilişkinize zarar vereceğinden
endişe edebilirsiniz. Sonunda hiçbir şey söylemeden, kendinize ve

kendi tepkilerinize odaklanmayı seçerek akışına bırakabilirsiniz, ancak
sınırlarınızı belirtmekte ve yeniden belirtmekte sorun yoktur. 

OĞLAK 
Bugün görüşler çatışabilir. Sizin fikriniz
grubunkinden farklı olabilir, onlar geleneğe daha çok

odaklanırken belki de sizin aklınızda gelecek vardır.
Normun dışında kalmak pek eğlenceli olmayabilir. Düşüncelerinizi ke-
limelere dökme beceriniz, daha sonra diğer arkadaşlarınız arasında
destek bulmanıza yardımcı olacak kadar güçlüdür.

KOVA  
Korku, gerçekten söylemek istediklerinizi söylemenize
engel olabilir. Kalbinizde umutsuzca birine söylemek

istediğiniz bir şey olabilir, ancak kendinizden şüphe duy-
manız veya tepkilerinden korkmanız dudaklarınızı sımsıkı kapalı tut-
manıza neden olabilir. Endişelenmeyin, aileniz veya oda arkadaşlarınız
sizi cesaretlendirebilir.

BALIK 
Çevrenizdeki insanlar güvensizliğinizi ateşleyebilir, bunu
bilerek yapsalar da yapmasalar da yine de canınızı

yakar. Kendinizden aşağı hissettiğiniz insanlarla bir reka-
bet içinde olabilirsiniz ya da birbirini zaten tanıyan insanlarla dolu bir
odadaki yeni kişi siz olabilirsiniz, görünüşte sizin için bir ayrılık ya da
dezavantaj yaratmış olabilirsiniz. 

GÜNLÜK BURÇ
YORUMLARI

İnandığımız yolda
yürümeye devam
ediyoruz! Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanımız
Sn. Derya Yanık'ın

katılımı ile dava
arkadaşlarımızla bir
araya geldik.  Durmak
yok yola devam.
#Bursa2023eDoğru

Yıldırım'ın çehresi
değişiyor, güzelleşiyor,
modernleşiyor. Çınarönü
Mahallesi Rezerv Alan
Kentsel Dönüşüm
Projemizin çalışmaları
hızla ilerliyor. Bittiğinde; 

262 Konut
8 Dükkan
2470 m² Yeşil Alan 
4380 m² Gençlik
Merkezi 
ile hemşehrilerimizin
hizmetinde olacak.

SOSYAL MEDYADA BURSA
agazetecomtr agazete.comtr

agazetecomtragazetecomtr
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Mehter,@serkanncagri
ve muhteşem bir
atmosfer. Panorama

1326 Bursa Fetih
Müze’mizde çok güzel
bir konser daha.

DAvUT GÜRKANBursa Büyükşehir
Belediye Başkanı

AK Parti  Bursa
İl BaşkanıALiNUR AKTAŞ

MUSTAfA DÜNDAR

OKTAY YILMAZ
Yıldırım Belediye

Başkanı

AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sn. Serkan Bayram’ı
Tarihi Belediye Binamız’da ağırladık. “Buğday Tanesi”
filminin yüreklere dokunan bir tarafı var. Herkesin
izlemesini tavsiye ederim.

Osmangazi
Belediye Başkanı

TEHLiKE EVLERDETEHLiKE EVLERDETEHLiKE EVLERDETEHLiKE EVLERDETEHLiKE EVLERDETEHLiKE EVLERDETEHLiKE EVLERDETEHLiKE EVLERDETEHLiKE EVLERDE
Kış ayının gelmesi ile astım hastalarının risk altında olduğunu belirten  Dr. Merda Erdemir Işık, “Hava
yollarındaki tahriş, astım şikâyetlerini önemli ölçüde artırır. Özellikle soğuk havada egzersiz yapıldığında
solunum sırasında hava yolları daraldığından öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlar tetiklenir”dedi.
Astım hastalarının yılın dört
mevsimi sağlıklarına dikkat
etmeleri gerektiğini, ancak bu
dikkatin kış aylarında daha da
artmasının şart olduğunu belirten
Dr. Merda Erdemir Işık, "Kış
aylarında soğuk ve kuru hava
astım ataklarını şiddetlendirebilir.
Akciğerlerdeki hava yolları bir sıvı
tabakası tarafından korunur.
Soğuk hava ile karşılaşıldığında
hava yollarındaki sıvı buharlaşır
ve hava yolları tahriş olur. Hava
yollarındaki tahriş, astım
şikâyetlerini önemli ölçüde artırır.
Özellikle soğuk havada egzersiz
yapıldığında solunum sırasında

hava yolları daraldığından
öksürük ve nefes darlığı gibi
semptomlar tetiklenir. Soğuk
havaların bir diğer etkisi de
mukus üretimindeki artıştır.
Mukus üretiminin artması
solunum sırasında daha çok
zorlanılmasına neden olur" dedi.
ATAKLAR ŞİDDETLENİR
Astımın tetikleyicilerinin evlerin
içerisinde de olabileceğine vurgu
yapan Uzm. Dr. Işık, "Bakımı
yapılmayan kombiler, merkezi
ısıtıcılar ya da geleneksel sobalar,
astım ataklarını şiddetlendirebilir.
Ek olarak çamaşırların odalarda

kurutulmasına bağlı olarak küf
alerjisinin tetiklenmesi ya da ev
tozu akarları da potansiyel
tetikleyiciler arasındadır. Doğru
ısınma yöntemlerinin tercih
edilmesi, halı ve kumaş dokusuna
sahip ev eşyalarının düzenli
olarak yüksek emiş gücüne sahip
elektrikli süpürgeler ile
temizlenmesi, yatak çarşaflarının
sıklıkla değiştirilmesi, havanın
temiz olduğu saatlerde iç
mekânların havalandırılması gibi
tedbirler evde uzun zaman
geçiren astım hastaları için önemli
tedbirler haline gelecektir"
ifadelerini kullandı.(İHA)

Beta bakterisinin bulaşıcı olduğunu
belirten Dr. Başak Tanır, 'Beta virüs'
adıyla anılan hastalığın bakteri kaynaklı
olduğunun altını çizerek, "Öncelikle
beta virüs değil, bakteridir. Yalnız halk
arasında özellikle de kışın yoğun
enfeksiyon salgınlarını gördüğümüz
için 'beta virüsü' şeklinde bir algı
oluştu.
Bu bir bakteri enfeksiyonu, streptokok
enfeksiyonudur, bir çeşit bakteridir.
Bilimsel ismi, Beta hemolitik
Streptococcus pyogenes'tir ama yaygın
olarak beta şeklinde biliniyor. Kış
salgınlarının aksine bu bakterilerle olan
bir enfeksiyon. Üst solunum yolu
hastalıklarından biridir. Bademcikte ve
üst solunum yollarında enfeksiyona yol
açar. O yüzden, boğaz ağrısı sık görülen
belirtilerin başında gelir" dedi.

ÇOCUKLARA SARILMAYIN
Beta bakterisinin sebep olduğu
enfeksiyonun ateş, bulantı, eklem ağrısı ve
iştahsızlık belirtileri verebileceğine değinen
Dr. Tanır, "Bademcik iltihabı şeklinde bulgu
verir. Ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık
yine eklem ağrısı, bulantı ve iştahsızlık
olabilir çocuklarda" dedi Genellikle 3-5 yaş
arası çocukluk döneminde sık görülen bu
enfeksiyondan korunmak için öncelikle
maske takmak gerektiğinin altını çizen Dr.
Tanır, "Okullarda ise yine sınıfları
havalandırmak, kış aylarında salgınların
olduğu dönemlerde kapalı ortamlara çok
sık girmemek ve daha çok açık hava
etkinlikleri düzenlemeyi öneriyoruz.
Büyükler de çocukları çok sarılıp öpmemeli,
çok yakın temasta bulunmamalı ve özellikle
bebeklere karşı mesafeli durulmalı" diye
konuştu.(İHA)

Uzaktan sevin

“Ailenin beslenme alışkanlıkları
çocuğun beslenmesini de belirliyor”
diyen Diyetisyen Rümeysa Karakaya,
çocukluk çağındaki obezite hakkında
bilgi vererek aileleri uyardı. Dünya
Sağlık Örgütünün obeziteyi anormal
ve aşırı yağ birikimi olarak
tanımladığını aktaran Diyetisyen
Karakaya, "Verilere baktığımızda ise
son 30 yılda çocukluk çağındaki
obezite sayısı neredeyse iki katına
çıkmıştır. Çocukluk çağındaki obezite
artışı için öncelikle aileyi sorgulamak
gerekiyor. Ailenin beslenme
alışkanlıkları çocuğun beslenmesini de
belirliyor. Aile sağlıksız besleniyor ise
çocuklar ebeveynlerini rol model

alarak sağlıksız besleniyor. Psikolojik
etkiler de söz konusudur. Strese bağlı
olumsuz duygularla başa çıkabilmek
için duygusal bir yeme tutumu
gözleyebiliyoruz. Yaşam tarzı büyük
önem arz ediyor. Batı tipi diyetlerin
yaygınlaşması, yağ, şeker ve tuz içeriği
yüksek, besinsel açıdan besleyiciliği
düşük olan bir diyet tutumu
gözlüyoruz. Bu nedenle çocuklardaki
obezite oranı artmaktadır. Aslında
çocukluk çağı obezitesi kronik hastalık
risklerini de beraberinde getirmektedir.
Tip-2 diyabet, kalp hastalığı, astım,
uyku bozuklukları ve apnesi, horlama,
eklem ağrıları gözlemlenebiliyor" diye
konuştu. (İHA)

Beslenme şekliniz 
çocuğa bulaşıyor!

Tükenmişlik
sendromunun
son yıllarda çok
fazla
konuşulduğunu
belirten Prof. Dr.
Nevzat Tarhan,
“Küresel bir
yaygınlaşma var.
30 sene önce az
konuşulurdu ama
artık çocuklarda
bile görüyoruz.
‘Neden arttı?,
tükenmişlik
sendromu
dediğimiz zaman ne anlayacağız?’ İyi
değerlendirmek gerekiyor. Her enerji
kaybına hemen tükenmişlik sendromu
dememek gerekiyor. Tükenmişlik
sendromu 80’li yıllarda tanımlanmış.
Tanımlanırken de kişinin mesleki
yetersizliğiyle ilgili mesleki bir tehlike
olarak tanımlanmış. Yani mesleki
yetersizliğiyle ilgili mesleki performans

gösterememe, başarısız olma, yıpranma,
enerjinin kaybolması, verimli bir şekilde
iş yapamama gibi nedenlerle kişi iş
kaynaklarını tükettiği zaman durum
bellidir” dedi.
AYAKLARINIZ TERS GİDER
Tükenmişlik sendromunun genellikle
duygusal anlamda ‘Ben bu işi yapamam,
beceremem’ düşüncesi ve söylemi ile

başladığını ifade eden Prof.
Dr. Nevzat Tarhan, “Her şey
kişinin gözünde büyür. İşe
giderken sanki ayakları ters
ters gidiyordur. Önce
duygusal olarak başlar sonra
enerji kaybı şeklinde fiziksel
boyuta ulaşır. Daha sonra da
zihinsel olur. Beynin anlama
ve algılama süreci yavaş
çalışıyor gibi algılanır. Kişi
kontrol edemeyeceği stres
yaşarsa alışılmışın dışında
davranıyor. Kontrol
edilebilen stres ayakta
tutuyor, geliştiriyor ve

böylece kişi onu tehlike olarak görmüyor”
diye konuştu.
DUYARSIZLIK BAŞLAR
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, tehlike olarak
görünen streste ilk olarak alarm
durumunun gerçekleştiğini söyledi ve
sözlerine şöyle devam etti: “Alarmda
beyin savaş ve kaç tepkisi verir. Beyin

savaş tepkisi veriyorsa enerjiyi artıran
bütün kan şekerini vücuttaki yağ
depolarını kana pompalar. Kan şekeri
yükselir. Veya sadece kaç der düşer bayılır.
Vücut fiziksel olarak böyle tepki veriyor.
Bu da literatürde ‘Sempatik Aktivasyon’
diye geçiyor. Beyin, otonom sinir
sisteminin sempatikleri kısmını devreye
sokar. Yedek enerji depolarını birkaç
saatliğine pompalar. Ancak bu uzun
sürerse kaynaklar tükendiği için bir
müddet sonra tepki vermemeye başlar.
Duyarsızlık başlar. Ama parasempatik
sinir sistemini devreye soktuğunda
‘Rahatla, tehlike geçti, kontrol edilebilir bu
durumdasın. Bunun üstesinden gelinir’
şeklinde kişide ümit duygusu yüksekse
direnme artar. Stres alarmı olur. Tükenme
olmaz. Tükenme olması için kişinin ümit
duygusunu kaybetmesi gerekiyor. Çalıştığı
kurumdan beklentilerinin
karşılanmayacağı ve orada adaletli
davranılmayacağı ile ilgili ümidini
kesmesi gibi güven zayıflatan duygular
varsa tükenme ortaya çıkar.”(İHA)

Beyninizde savaş var!



     

   
  

    

 
  

 
 

    
  
  

    

  

 

       

  

  

  

   
 

   
    

 
 

 
Araç yıkamada çalışacak

deneyimli elemanlar
aranıyor.
İLETİŞİM

0 532 484 2 999
Lusso Garage & Car

Wash SPA

ELEMAN
iLANI

Fabrikamızda çalışacak
metal sektöründe deneyimli

elemanlar aranıyor.

İLETİŞİM
0 224 712 18 18

Nuvesteel Metal Mobilya

ELEMAN
iLANI
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Sosyal medya alanında tecrübeli
Montaj programı bilen

Etkileşim ve sosyal medya trafiğini
yükseltebilecek

Kamera kullanabilen
Editöryel tecrübesi bulunan

ELEMAN iLANI
-Yemek yapabilecek

-Çay ve kahve ikramında bulunacak
- Temizlik yapabilecek
- Sigara kullanmayan

-Titiz ve ekip çalışmasına uyumlu

CV için: cetinkaya66@gmail.com

ELEMAN iLANI

       

4446921

EKİP ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ

CV için: cetinkaya66@gmail.com
4446921

EKİP ARKADAŞLARI 
ARIYORUZ
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Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven
Spielberg’in anılarından ilham alan The Fabelmans,
arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek
için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan
genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor.
Sammy Fabelman, ailesiyle Arizona'da mütevazi
bir yaşam sürer. Sinemanın büyüsüne kapılan
Fabelman, bu alanda kendisini geliştirmeye
çalışırken bir yandan da aile içinde yaşanan
sorunların üstesinden gelmeye çalışır.

NEYER
VARLNEYER
VARLNEYER
VARLNEYER
VARLNEYER
VARLNEYER
VARLNEYER
VARLNEYER
VARLNEYER
VARL

DÜNYA 1331 OCAK 2023 SALI

SERi iLANLAR İLAN REZERVASYON
444 69 21

ilan@agazete.com.tr

10 Mart 2023 Sinemada/ 2s 31dk/Dram/ Biyografik
Yönetmen:Steven Spielberg
Senarist:Steven Spielberg,Tony Kushner
Oyuncular: Gabriel LaBelle, Michelle Williams,Paul Dano
Orijinal adı: The Fabelmans

Fabelmanlar

     

   
  

    

 
  

 
 

    
  
  

    

  

 

       

  

  

  

Sıhhi tesisatından anlayan 
elemanlar aranıyor.

İLETİŞİM

0537 514 71 91
Değirmenlikızık Mahallesi, Selçuk Sokak. No:20

Ali TURHAN
DAĞ MÜHENDİSLİK

ELEMAN iLANI
Araç yıkamada çalışacak

deneyimli elemanlar
aranıyor.
İLETİŞİM

0 532 484 2 999
Lusso Garage & Car

Wash SPA

ELEMAN
iLANI

Fabrikamızda çalışacak
metal sektöründe deneyimli

elemanlar aranıyor.

İLETİŞİM
0 224 712 18 18

Nuvesteel Metal Mobilya

ELEMAN
iLANI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     

    
     

     
     

     
    

    
     

       
     

    
     
     

    
      

    
  
  

    
    

      
  

    
      

     
    

    
      
      
    

    
      
      

   
    
  

 
       

     
     

    
    

     
   

     
    

   
     
      

     
      

   
 

      
   
    

     
      
    

   
     

      
    

       
  

         
         
         
         
          

         
         
         
         
          

         
         
         
         
          

         
         
         
         
          

         
         
         
         
          

         
         
         
         
          

  
   

   
     

   
    
    

  
    

     
      

        
    
      

     
      

    
    
    

    
      

    

   
  

  
   

   
 
  

  

  
   

  
   

  
   

VUCUDUNU 
YENiDEN
TASARLIYOR!

45’LİK JOHNSON’NUNCİLDİ 28 AKCİĞERLERİ18 YAŞINDA

45 yaşındaki ABD'li milyoner Bryan Johnson, vücudunun 18 yaşında görünebilmesi için her yıl 2 milyon dolar harcıyor.
400 milyon doların üzerinde bir servete
sahip olan 45 yaşındaki ABD'li milyoner
Bryan Johnson, hayatını ve bedenini
'yaşlanmayı tersine çevirmeye' adamış
durumda. Johnson, her bir organını
inceleyen ve test eden 30'dan fazla tıp

uzmanından oluşan ekibe yılda 2 milyon
dolar harcıyor. Sağlık uzmanlarının tek
amacı ise Johnson'ın vücudunu 18
yaşındaki bir gencin vücuduna
dönüştürebilmek. Johnson programa
göre sabah 5'te kalkıyor, günde yaklaşık

iki düzine takviye gıda alıyor ve katı bir
vegan diyetiyle besleniyor. Süreç titizlikle
belgelenirken Johnson bağırsaklarının
33.537 fotoğrafını çekildiğini ve her şeyin
izlendiğini belirtti. 
37 YAŞINDA BİR KİŞİNİN
KALBİNE SAHİP
Kendisi ve doktorları, iki yıl içinde
biyolojik yaşının beş yıl gençleştirdiklerini
ve artık 37 yaşında bir kişinin kalbine, 28
yaşındaki bir kişinin cilinde ve 18 yaşında
bir kişinin akciğer kapasitesine sahip
olduğunu iddia ediyor. Girişimci 30'lu
yaşlarında, Braintree Payment Solutions'ı
kurdu. Ancak Bloomberg'e verdiği
demeçte, bir zamanlar bu şirketi kurmak
için sürdürdüğü yaşam tarzının kendisini
depresif ve intihara meyilli hissetmesine
neden olduğunu, bu nedenle vücudunun
işleyişini anlamak için bir yolculuğa
çıktığını söyledi.
Johnson, süreç boyunca birkaç biyo-

girişim kurdu ve en son 2 yıl önce belki
de şimdiye kadar ki en iddialı projesini
ortaya çıkardı: Vücudunu yeniden
tasarlamaya karar verdi.
HER GÜN 1,977 
KALORİ ALIYOR
Johnson amacının beyninin, karaciğerinin,
böbreklerinin, dişlerinin, cildinin, cinsel
organı ve saçlarının tıpkı 18 yaşındayken
olduğu gibi çalışmasını sağlamak
olduğunu söylüyor. Her gün toplam 1,977
kalori alan Johnson, sabah rutininin
ayrıntılarını anlatan 40 dakikalık bir
YouTube videosunda "Ne yemek istediği
konusunda zihnime asla danışılmaz,
bedenime danışılır" dedi. Daha önceleri
yüzüne enjekte edilen yağ sonrasında
alerjik bir reaksiyon geçirerek vücudu aşırı
şişse, vücut yağ oranı yüzde 3'e düşerek
kalp rahatsızlığı riskini arttırsa da Johnson
bunların hepsinin sürecin bir parçası
olduğunu öne sürüyor. (haberturk)

GÖÇ İdaresinden 
Almış Olduğum
Kimliğim (Geçici
Koruma Kimlik
Belgem)
Kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.  
MEYS NUR ELŞAM
AHRAT

GÖÇ İdaresinden 
Almış Olduğum
Kimliğim (Geçici
Koruma Kimlik
Belgem)
Kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.  
RAMA HAN
TUMANİ

GÖÇ İdaresinden 
Almış Olduğum
Kimliğim (Geçici
Koruma Kimlik
Belgem)
Kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.  
MUHAMMED ASAD
ALLAH AHRAT

GÖÇ İdaresinden 
Almış Olduğum
Kimliğim (Geçici
Koruma Kimlik Belgem)
Kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.  
MUHAMNED NASIR
HATTAB
Yabancı Kimlik No:
99211980188

K A Y I P
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Halk Eğitim faaliyetlerinden kısaca
bahseder misiniz?
Yıldırım Halk Eğitimi
Merkezimiz Bursa’nın ilk
kurulan Halk Eğitimi
Merkezi olması nedeniyle
köklü alt ve kurumsal
yapıya sahiptir. 1966
yılında hizmete başlayan
Halk Eğitimi Merkezimiz,
1987 yılında Bursa’nın
Büyükşehir statüsü kazanması ile 1988 yılında
Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi adını aldı.
Yıldırım Halk Eğitimi Merkezimiz, bulunduğu
bölgenin eğitim, öğretim, üretim, rehberlik,
danışma, kültür ve sanat merkezi görevi
üstleniyor. Merkezimiz bireylerin yaşam
kalitesini artırmak için çeşitli alanlarda eğitim
olanakları sağlayarak bireylere 7’den 77’ye
ulaşabilmeyi amaçlıyor. Merkezimiz Okuma-
Yazma Kursları, Mesleki-Teknik Kurslar, Sosyal-
Kültürel Kurslar olmak üzere üç farklı başlık
altında kurslar açıyor.
Okuma-Yazma Kursları, kişilere okuma-yazmayı
öğretmek, hem de bu beceriyi günlük yaşamda
kullanabilmelerini sağlamak için birinci ve ikinci
kademe Okuma-Yazma Kursları, merkezimizce
açılıyor. Mesleki Teknik Kurslar, Beceri
Geliştirme ve Meslek Kazandırma olmak üzere
iki şekilde gerçekleşiyor. Beceri Geliştirme
Mesleki ve Teknik eğitim görme olanağı
bulamamış ya da eksik eğitim almış kişileri
mesleğe hazırlamak, iş alışkanlıkları
kazandırmak, onları pasif tüketicilikten aktif
üretici konumuna getirmek, bir iş yerinde
çalışabilmek, kendi işini kurabilecek bilgi ve
beceriye kavuşturmak amacıyla düzenleniyor.
Meslek Kazandırma, bir meslek dalında
çalışanları ya da meslek edinmek isteyenleri
geliştirmek, yeniliklere hazırlamak, işgücü
piyasasının ihtiyaç duyduğu eleman olarak
yetiştirme amacıyla düzenleniyor.
Sosyal ve Kültürel Kurslar, toplumun kültür
düzeyini yükseltmek, kişilerin sosyal ve kültürel
gelişimini desteklemek; bilgi, beceri
kazandırmak; okuma-yazma bilmeyenlere
okuma-yazma öğretmek; eksik kalan genel
eğitimlerini tamamlamak; bir üst öğrenim
sınavlarına hazırlamak; kültürel değerlerimizi
korumak; yaşatmak, yaygınlaştırmak amacıyla
düzenlenir. Bu kurslar, gerektiğinde okul öncesi
eğitim çağındaki çocukları da kapsayacak
şekilde düzenleniyor.
Açmış olduğunuz kurslarda kursiyer
olmak için belirli bir kriter var mı? Varsa
neler?
Kurs programlarının öngördüğü temel becerileri
gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-
motor) sahip olan kişiler kursiyer olarak
kurslarımıza kayıt olabilir. Örneğin, Bilgisayar
İşletmenliği Kursu için en az ilkokul mezunu
olup 13 yaşı tamamlamış olan kişiler, Aşçı Çırağı
Kursu için okuryazar olup 18 yaşı tamamlamış
kişiler, Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim
Uygulamaları Kursumuz için öncelik sırasına
göre Eğitim Fakültesi Mezunları, Pedagojik
Formasyon Eğitimi almış olanlar, Lisans veya
Önlisans mezunu olanlar, Yabancı Dil
Kurslarımızda ikinci seviye veya daha üst seviye
kurslara katılabilmek için, bir alt seviyeye ait
kursu başarı ile bitirebilmiş olması veya kursu
veren öğretmenin yaptığı sınavdan başarı ile
geçebilmesi şartı aranıyor.  Ayrıca kurslarımız en
az 12 kursiyer ile açılabiliyor. Okuma-Yazma
Kurslarında ise kursiyer sayısı şartı taşımıyor.
2022 yılına sayısal olarak baktığımızda
Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi, ne kadar
kursiyere ulaştı? 
2022 yılı içerisinde 2 bin 898 kurs açarak 100 bin
108 kursiyere ulaştık. Yıldırım nüfusuna
baktığımızda ilçe nüfusunun yüzde 15,32’sine
ulaştık. Böylelikle bakanlığın koyduğu yüzde
12’lik hedefin üzerine çıktık diyebiliriz. 
Mesleki istihdama yönelik açmış
olduğunuz kurslar nelerdir ve bu
kurslardan aldıkları eğitim sonunda
mesleğe başlayan kursiyer oranı nedir? 
Mesleki istihdama yönelik Hasta ve Yaşlı Bakımı
Kursu, Muhasebe Kursu, Hızlı Klavye Kullanımı
Kursu, Aşçılık Kursu, Kuaför Kursu, Giyim
Kursları, Bilgisayar Kursları gibi birçok
kursumuz bulunuyor. Bu kurslarda eğitimlerini
başarı ile tamamlayan kursiyerlerimizin yüzde
32’si mesleğe adım attı, bir kısmı kendi işini
kurma fırsatı yakaladı.

Yıldırım Halk Eğitim Merkezi olarak
ne gibi başarılara imza attınız?
Wushu Balkan Şampiyonluğu,
Taekwondo 9. Uluslararası Turkish Open
Müsabakalarında Taekwondo dalında
3.lük, Güreş U-11 Serbest -Grekoromen
Güreş Türkiye Şampiyonluğu, 661. Tarihi
Kırkpınar Yağlı Güreşleri Minik 2 Boyu
Kategorisi Şampiyonluğu gibi spor
alanlarında ulusal çapta dereceler elde
ettik. Pastacılık Kursu kursiyerimiz ise
Culinary World Cup Yarışmasında
Dünya 3.sü oldu.
Kurumunuzda ulusal veya
uluslararası projeler var mıdır?
Varsa neler?
Kurumumuzda UNCHR ( Birleşmiş
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği )
ile uluslararası işbirliğinde Giyim, Aşçılık
ve Yabancılara Türkçe kurslarımız
düzenlendi. Şu an Hızlandırılmış Eğitim
Projesi(HEP) kapsamında Yabancılara
Türkçe Öğretimi (6-12 yaş ve 13-17 yaş)
Kursu, Yenilenebilir Enerji Sektöründe
Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluk Üyeleri
İçin İstihdam Edilebilirliğin Artırılması
Projesi kapsamında Fotovoltaik Güneş
Panelleri Kurulumu ve Hibrit(Güneş-
Rüzgar) Sisteme Entegrasyonu Kursu,
Dijital Benim İşim Projesi kapsamında
Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama
Kursları ve Aile Okulu Projesi ile ise Aile
Okulu Eğitici Eğitimi, Aile Okulu (Veliler
İçin), Çevre ve İklim Değişikliği
Farkındalık, Trafik Öğreniyorum, Ailede
İlk Yardım Kursları gibi kurslar
düzenleniyor.
Aile Okulu Projesi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
Eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin
himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’nca
hayata geçirilen Aileye ve topluma katkı
sağlamak, çocuk ve gençlerin sosyal ve
duygusal becerilerini geliştirmede destek
olmak, aile içi iletişimi en verimli hale
getirebilmek gibi konular esas alınarak
Aile Okulu Projesi hazırlanıp, Aile Okulu
Eğitimleri başlatıldı. Kurumumuzda Aile
Okulu Projesi kapsamında “Aile Okulu
Eğitici Eğitimi”, “Aile Okulu (Veliler İçin)”,
“Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık”, 
“Trafik Öğreniyorum” ve “Ailede İlk
Yardım” başlıkları altında kurslar
düzenleniyor. Projenin başladığı ağustos
ayından itibaren 523 kurs açarak 27 bin
771 kursiyere ulaştık.
Köy Yaşam Merkezi nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı’nca, köy
okullarının Köy Yaşam Merkezlerine
dönüştürülmesi projesi kapsamında
ilçemizde yer alan Cumalıkızık Köy
Yaşam Merkezi hizmete başladı. Bu
hizmet doğrultusunda Cumalıkızık
halkının talep ve ihtiyaçları
doğrultusunda kurslar düzenleniyor. 
Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi
olarak nasıl bir 2023
planlıyorsunuz?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da
kursiyerlerimizin neye ihtiyacı olduğunu,
hangi alanlarda kendilerini geliştirmek
istediklerini göz önünde bulundurarak
farklı alanlarda daha önce açılmamış
kursları da açıp her kesime, her yaşa
ulaşabilmeyi hedefliyoruz.  Yıldırım
halkımızın eğitimde, öğretimde, sanatta,
sporda, daha birçok alandaki ihtiyaçlarına
yanıt bulacağımız ve mesleki istihdam
sağlayan kurslarla halkımızın hayatın
içinde kendine yer edinebilmesinde
payımızın olduğu bir yıl olmasını
diliyoruz.

Özlem
ATAÇ

Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Korkmaz, bireylerin yaşam kalitesini artırmak için
açtıkları kurslara yoğun talep olduğunu söyledi. Korkmaz, eğitimlerini başarıyla tamamlayan
kursiyerlerinin yüzde 32’sinin mesleğe adım attığını, bir kısmının kendi işini kurduğunu söyledi.

HALKIN EMEGiNE
YILDIRIM ViTRiN! 
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Kestel Belediyesi tarafından ilki
düzenlenen PlayStation PES 2021
turnuvası büyük bir heyecanla
gerçekleşti. 15 Temmuz Kapalı Spor
Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe 350
oyun sever katıldı. Yaş sınırı olmayan
turnuvada, rakipleriyle kıyasıya
mücadele eden oyuncular, dereceye
girmek için adeta ter döktü. Turnuvanın
galibi ise final mücadelesinde rakibini
eleyen Hasan Alparslan oldu. İkinci
Çağdaş Aydın, Üçüncü Mehmet Şahin
ve Dördüncü İbrahim Akkaya da
turnuvanın diğer derece yapan isimleri
oldu. Kestel Belediye Başkanı Önder
Tanır, turnuvanın final müsabakasını
yakından takip etti. Müsabakanın
ardından yapılan ödül töreniyle
katılımcıları tebrik eden Başkan Önder
Tanır, turnuvanın geleneksel hale
geleceğinin müjdesini verdi. 

Kestel Belediyesi’nin düzenlediği PlayStation PES 2021 turnuvası, gençler tarafından yoğun ilgi gördü.
turnuvaya katılan Başkan Önder Tanır, turnuvanın geleneksel hale geleceğinin müjdesini verdi.

KEYİFLİ DAKİKALAR
Başkan Tanır, sözlerine şöyle devam etti; “Futbol hem
gerçek hayatta hem de dijital dünyada en çok sevilen
oyunlardan bir tanesi. Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz
Kestel PES 2021 Turnuvası’na katılan oyuncularımız ile
seyircilerin rekabet ortamını yaşarken keyifli dakikalar
geçirmeleri için her şeyi yaptık. Turnuvanın centilmence
geçmesini sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Turnuva gençlerimizin güzel enerjisi ile çok keyifliydi.
Onların mutlu olacağı eğlenceli, spor, sanat, turizm şehri,
nitelikli iş olanaklarıyla gelecek kaygısı yaşamayacakları
bir Kestel için durmaksızın çalışıyoruz. E-Spor artık
hayatın bir parçası haline geldi. Bu turnuvalarla ilgili asıl
amaçlarımızdan bir tanesi de siz kıymetli gençlerimizin
birer meşguliyeti olması. Eğer gençlerin meşguliyeti
olursa o zaman sokaktaki kötü alışkanlıklarla
uğraşmazlar. Bizim gençliğimiz her şeyden çok önemli.
Bu vesileyle şampiyon olan ve dereceye giren
oyuncularımızı tebrik ediyor, asıl amacın dostluk
olduğunu unutmamak gerektiğini belirtmek istiyorum.”
(HABER MERKEZİ)

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14. grupta
mücadele eden Nilüfer Belediye Futbol Spor
Kulübü (FSK), ikinci yarının ilk maçında
Feriköyspor’la karşılaştı. Yeşil mavi beyazlı
ekip, rakibini 3-0 yenerek, ikinci yarıya
galibiyetle başladı. Nilüfer Belediye FSK bir
aylık devre arasının ardından Feriköyspor’u
evinde konuk etti.
BAL 14. haa
maçında İbrahim
Yazıcı
Stadyumu’ndaki
maçın ilk yarım
saati, iki ekibin orta
saha mücadelesiyle
geçti. 30.
dakikadan sonra
oyuna ağırlığını
koyan Nilüfer
Belediye FSK,
aradığı golü 34.
dakikada yeni
transferi Barış
Bakça’nın
ayağından buldu ve
ilk yarı 1-0 ev

sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. 
FARKLI TABLO
İkinci yarıya da kanatlardan gerçekleştirdiği
etkili ataklarla başlayan Nilüfer Belediye FSK,
yüzde yüzlük üç gol pozisyonundan
faydalanamadı. 65. dakikada  rakip takımın

ceza sahası içinde yaşanan karambolde Barış
Bakça, plase bir vuruşla topu ağlarla
buluşturdu. Bakça, hem takımının hem
kendisinin ikinci golünü attı. Golden sonrada
atak oyununu sürdüren mavi yeşil beyazlı
futbolcular, maçın skorunu belirleyen golü
uzatma dakikalarında buldu. Nilüfer Belediye

FSK takımından Kemal
Ata, 90+7’nci dakikada
güzel bir vuruşla skoru
3-0’a taşıdı. Maçın son
dakikalarında
Feriköyspor teknik
ekibinin, önce
hakemler ardından
Nilüfer seyircisine
yönelik yaptığı
centilmenlik dışı
olaylar nedeniyle maç
bir süre durdu.  Feriköy
karşısında 3 puanı 3
golle alan Nilüfer
Belediye FSK, bu
galibiyetle puanını 21’e
yükseltti. (HABER
MERKEZİ)

Nilüfer Belediye FSK
Feriköy’ü rahat geçti
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Türkiye Futbol
Federasyonu Yönetim
Kurulu gerçekleştirdiği
toplantıda aldığı kararla;
Merkez Hakem Kurulu
Başkanlığı’na Prof. Dr. Lale
Orta’yı getirdi. Kurulda
ayrıca Tolga Özkalfa,
Ahmet İbanoğlu,
Cemalettin Ali Kunak, Prof.
Dr. Ali Kızılet, Süleyman
Abay, Sadettin Güler,
Aynur Aysun Akar ve
Hamza Mısır görev
yapacak. (HABER
MERKEZİ)

MHK Başkanı
Lale Orta oldu

Yeşil-Beyazlılar
deplasmanda
konuk olduğu
Batman
Petrolspor'u 2-1
mağlup ederken
takımın ilk golünü
kaydeden Ertuğrul
Kurtuluş Bursaspor'da
ilki yaşadı. Yeşil Beyazlılar,
Batman Petrolspor'u Ertuğrul
Kurtuluş ve Mustafa Genç'in attığı
gollerle rakibini 2-1 mağlup etti. 20
yaşındaki Bursaspor'un genç defans
oyuncusu Ertuğrul Kurtuluş, A takım ile
çıktığı karşılaşmalarda ilk golünü
kaydetti. Bursaspor'un deplasmanda bu
sezon aldığı ikinci galibiyette pay sahibi
olan Ertuğrul, gol sevinci takım
arkadaşlarıyla yaşadı. Ertuğrul Kurtuluş
geçtiğimiz sezon Isparta 32 Spor
formasıyla 2 gol kaydetmiş ve Batman
Petrol Spor karşısında attığı gol ile
profesyonel liglerdeki üçüncü golünü
kaydetmiş oldu. (HABER MERKEZİ)

Ertuğrul 
ilki yaşadı

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün
sezonunun 17. haftasında Bursa
Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda
Altekma'yı 3-0 mağlup etti. Geride kalan
haftada sahasına Cizre Belediyespor'u
mağlup ederek 4 maçlık galibiyet
hasretine son veren Bursa Büyükşehir
Belediyespor, Tokat Belediye Plevne
deplasmanında kazanarak 10 maç sonra
galibiyete ulaşan rakibi rakibiyle İzmir
Atatürk Voleybol Salonu'nda karşılaştı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin ilk
yarısında 3-0 mağlup ettiği rakibi
karşısında ilk seti 25-20 aldı. 

RAKİP DEVELİ
Ligde oynadığı 16 maçta 9 galibiyet, 7
yenilgi alarak haftaya 7. sırada başlayan
Bursa Büyükşehir Belediyespor, 16 maçta
3 galibiyet, 13 yenilgi ile 12. sırada bulunan
Altekma karşısında ikinci seti de 25-21
kazandı. Üçüncü seti de 25-19 alan Bursa
Büyükşehir Belediyespor, maçtan 3-0 galip
ayrıldı. Bu sonuçla üst üste 2 olmak üzere
17. maçında 10. galibiyetini elde eden
Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 18.
haftasında 4 Şubat 2023 Cumartesi günü
deplasmanda Develi Belediyespor ile
karşılaşacak. (HABER MERKEZİ)

Bursa Efeleri İzmir’i fethetti
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