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TBMM Genel Kurulu'nda, Manisa mil-
letvekilleri MHP Grup Başkanvekili Erkan

Akçay ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
arasında gerginlik yaşandı. MHP Grup
Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan
Akçay’ın TBMM Genel Kurulu’nda "Adayımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleri AK
Parti ve MHP sıraları tarafından alkışlandı.
Buna tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili
ve Manisa Milletvekili Özgür Özel "Depremden
dolayı kırkına kadar kimse kimseyi alkışlamıyor
değil mi? Matemdeyiz" dedi. MHP’li Akçay ise
"Saadet Partisi önünde binlerce kişi müzikli,
alkışlı, sloganlı kutlamaları yapanlar sizler
değil miydiniz?" yanıtını verdi.

MEClİSTE TANSİYON YÜKSElDİ, ORTAM GERİlDİ

2’de

AKIŞTA OLMAK, 
AKIŞI YAŞAMAK

EYÜP Z. KARABULUT
PsİKanaLİz

A

5’te

Cansu MERİÇ
GEnÇ BaKıŞ

ESKİDEN DAHA MI
MUTLUYDUK?

Manisa Olay Gazetesi’nin resmi internet sayfası

18 Mart 2023 Cumartesi www.manisaolaygazetesi.com / www.manisakulishaber.com 3 TL

Manisa Valiliği, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından, bölgede sürdürülen yardım faaliyetleri ve 
desteklerle, Manisa’ya gelen depremzedelere ilişkin bilgilendirme yaptı, depremzedelerin yalnız bırakılmadığı vurgulandı
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5’te

MANiSA’YA 17 BiN 
DEPREMZEDE GElDi

Manisa, hem bölgede yaraları sarmak, hem
de kente gelen depremzedelere sıcak bir

yuva sağlamak için çalışmalarını aralıksız
sürdürüyor. Manisa Valiliği’nce, deprem 

bölgesine gönderilen destekler ve Manisa’da
ağırlanan depremzedelere ilişkin 

bilgilendirme yapılırken, kente şu ana kadar
17 bin 102 depremzede geldiği açıklandı.

14 MaYıs'Ta yapılacak olan
Cumhurbaşkanı ve milletvekili

seçimlerine 58 gün kaldı. 200
bin civarı sandığın kurulacağı
yaklaşık 60 milyon seçmenin
katılacağı seçimin takvimi ve
ayrıntıları belli oldu.

Manİsa’nın Turgutlu
ilçesinde 2 dönem belediye

başkanlığı yapan Mustafa Serhat
Orhan, İYİ Parti’ye katılacak. İYİ

Parti Turgutlu
İlçe Başkanı
Önder Ertaş
sosyal medya
hesabından
açıklamalarda
bulundu. 

Manİsa Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz Ergün, 18 Mart

Çanakkale Zaferi ve Şehitleri
Anma Günü dolayısıyla mesaj
yayınlayarak, başta
Cumhuriyetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk olmak
üzere, aziz şehitlerimizi saygıyla
andı. 18 Mart Çanakkale Zafer-
i’nin 108. yıldönümü ve Şehitleri
Anma Günü dolayısıyla mesaj
yayımlayan Yunusemre Belediye
Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu
zaferin tüm dünyaya
‘Çanakkale’nin geçilmez’
olduğunu gösterdiğini belirtti.

HazİnE ve Maliye Bakanlığı
açıklamasına göre, kentsel

dönüşümde finansman paketi
kapsamında kişi başı kredi üst
limiti 600 bin liradan 1 milyon
250 bin TL'ye çıkarıldı. Hazine
ve Maliye Bakanlığı, kentsel
dönüşüme yönelik destek 
paketini duyurdu. Riskli yapıların
sahipleri ile konut üreticileri için
farklı paketler hazırlandı. Riskli
yapıların sahipleri için alınacak
kredide faiz oranına devlet katkı
yapacak. Pakette konut üretici-
leri için 12 ay ödemesiz toplam
48 ay vadeli finansman
sağlanacak.

Manİsa Futbol Kulübü, Spor
Toto 1. Lig’in 27. hafta

maçında Eyüpspor’u konuk
ediyor. 19 Mart Pazar günü
Mümin Özkasap Stadı’nda oy-
nanacak mücadele saat 13.30’da
başlayacak. Siyah-beyazlılar,
mücadeleyi kazanarak haftayı
galibiyetle kapatmak istiyor.
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Manisa FK’nın konuğu 
Eyüpspor

Manİsa Valiliği, 6 Şubat tarihinde Kahra-
manmaraş merkezli meydana gelen deprem-

lerin ardından Manisa'dan deprem bölgesine
gönderilen yardım ve destekler hakkında bil-
gilendirmede bulundu. Manisa’ya gelerek AFAD
kayıt merkezine kaydı yapılan toplam 17 bin 102
depremzede vatandaşın olduğu kaydedilen
açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi: “De-
premzede vatandaşlarımızdan 1789’u yurt, 
misafirhane vb. yerlere yerleştirilmiştir.“Evim
Yuvan Olsun” projesi kapsamında il genelinde
yapılan değerlendirmeler sonucunda 172 konut-
tan 89 adet konut uygun bulunmuş, 27 
depremzede ailenin konutlara yerleştirilme
işlemi tamamlanmıştır.”

6 DEPREMZEDE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYOR

Manisalı vekillerin ‘alkış’ kavgası

Kentsel dönüşüme 
büyük destek paketi

Başkan Ergün ve Başkan Çerçi’den 
‘Çanakkale Zaferi’ mesajı 

SGK çalışanlarından 
EYT ile artan 
iş yüküne tepki!

EYT mağdurlarının emekli
olması yasallaşmasıyla

birlikte ülke genelindeki SGK
İl Müdürlüklerindeki iş yükü
dört katına çıkarken
hükümetin veya ilgili bakan-
lığın illere gerekli kadro tah-
sisi yapmamasına Birleşik
Kamu İş Konfederasyonuna
bağlı Manisa Büro-İş Şube
Başkanlığı SGK önünde iş
yükü hakkında basın açıkla-
masında bulundu.  

Kazada ağır yaralanan 
genç kız hayatını kaybetti   
Kazada ağır yaralanan 
genç kız hayatını kaybetti   

Manİsa'nın Kula ilçesinde hafif ticari
otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü

genç kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı has-
tanede hayatını kaybetti. Kaza, saat 00.45
sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu 
Hisarkapı Kavşağı'nda meydana gelmişti. 

60 milyon seçmen
oy kullanacak

Serhat Orhan 
İYİ Parti'ye katılıyor
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YUnUsEMRE Beledi-
yesi Muradiye’ye Hanımlar
Lokali ve Meslek Edin-
dirme Kursu kazandırdı.
Açılış kurdelesini hanımlar

ve protokol üyeleriyle be-
raber kesen Başkan Çerçi,
Muradiye’ye hizmetler ka-
zandırmaya devam ede-
ceklerini kaydetti. 

Hanımların hem eko-
nomik hem de sosyal an-
lamda kalkınmasına
katkıda bulunan Yunu-
semre Belediyesi, hanım
lokallerine bir yenisini ek-
ledi. Muradiye Hanımlar
Lokali düzenlenen törenle
açıldı. Açılışa Yunusemre
Belediye Başkanı Dr. Meh-
met Çerçi, AK Parti Ma-
nisa Milletvekili Semra
Kaplan Kıvırcık, Manisa
Büyükşehir Belediyesi
Başkanvekili Mehmet Pa-
labıyık, MCBÜ Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mustafa
Kazaz,  AK Parti yönetim

kurulu üyeleri, MHP Yunu-
semre İlçe Başkanı Cemal
Kutlar, Belediye Başkan
Yardımcıları, Yunusemre
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Yıldıray Demirtaş, Yunu-
semre İlçe Halk Eğitim
Merkezi Müdürü Ayşen
Oğuz, Meclis Üyeleri,
Daire Müdürleri, AK Parti
Manisa Milletvekili Aday
Adayı Şule Uygur, muhtar-
lar ve vatandaşlar katıldı.

Muradiye Mahalle-
si’nin ilçenin en büyük
mahallelerinden biri oldu-
ğunu dile getiren Yunu-
semre Belediye Başkanı
Dr. Mehmet Çerçi, Mura-
diye’ye hanım lokali ka-
zandırmanın mutluluğunu
yaşadıklarını belirterek
“Göreve geldiğimizde Mu-
radiye’nin nüfusu 5 bindi.
Şu anda 40 bin. 

Hızla şehirleşti. Hızla
büyüyor. Altyapısıyla yolla-
rıyla planları projeleri çalı-
şıldı. Buradaki sorunları da
çözeceğiz. Pazaryerini ye-
niden yapacağız. İmar
planlarını bitirdik. Meydanı
çok büyük bir meydan ha-
line getiriyoruz. Bugün de
burada hanımlar lokalimiz-

den birini açıyoruz. Mura-
diye ihmal edildi zannet-
meyin. Göç aldığı için
sorunları biliyoruz ve çöze-
ceğiz” dedi. 

AK Parti Manisa Millet-
vekili Semra Kaplan Kıvır-
cık ise “Başkanımız çok
vizyon sahibi. Bir cami
daha olsa diye talepte bu-
lunuldu, projede 3 cami
var dendi. Lokalleri aç-
maya devam ediyor. Çok
şükür ki yerel yönetimleri-
miz halkın içinde, bölgele-
rin ihtiyaçlarına vakıflar.
Muradiyemiz Manisa’nın
parlayan yıldızı olacak.
Bizde kıymetli Dr. Mehmet
Çerçi’nin Muradiye’ye ka-

zandıracağı bu hizmetlerle
sizlerle sık sık bir araya ge-
leceğiz.  Durmak yok, hiz-
mete devam diyeceğiz.”
şeklinde konuştu.  Açılış

kurdelesini kesen Başkan
Çerçi ve beraberindekiler,
hanımlar lokalini gezerek
kursiyerler ile sohbet etti.
Haber Merkezi

Muradiye’ye yeni hanımlar lokali Muradiye’ye yeni hanımlar lokali 

Psikolojik açıdan kişileri besleyen ve yaşamsal
hazzı arttıran bir kavramdan ‘’akış’’ kavramını duy-
muş muydunuz? Belki ismini değil ama anlamından
bahsettiğimizde aşina olduğunuz bir kavram oldu-
ğunu anlayabilirsiniz.

Akış kavramı; Mihaly Csikszentmihalyi‘nin ortaya
koymuş olduğu bir kavramdır. Pozitif psikoloji alanı-
nın çalıştığı önemli konulardan biridir. 

Akış; yapılan eylem içerisinde tüm benliğiyle kay-
bolma hali olarak tanımlayabiliriz. Kendinden geç-
mek, ortamdan uzaklaşmak, kendini kaptırmak gibi
tanımlarla da halk arasındaki söylemlere benzetebili-
riz. 

Akış yaşadığımız mutlaka başlıklar, eylemler, du-
rumlar vardır. Örnek vermek gerekirse de;

*Sevdiğiniz biriyle vakit geçirirken, yemek yerken,
eğlenirken

*Çok sevdiğiniz bir dersi çalışırken, kitap okurken,
yazı yazarken

*Bir manzaraya bakarken, çok sevdiğiniz bir yere
gittiğinizde

*Müzik dinlerken, dans ederken, sanatla uğraşır-
ken

*Oyun oynarken, futbol maçı izlerken, yarış izler-
ken

*Hayal kurarken 
v.b. konularda muhakkak akış yaşadığımız, akış

içerisinde olduğumuz zamanlar oluyordur. Çevre-
nizde gelişen durumları, kişileri fark etmeksizin tüm
benliğinizle dikkat düzeyinizi en üst seviyeye çıkardı-
ğınız yerler de oluyordur. O an o kadar çok haz ya-
şarsınız ki sanki yaşam durmuş ve siz o anın
içerisinde çokça keyif alıyorsunuz.

Son zamanlarda akış yaşama sıklığı veya akış
yaşanılan konular danışanlarımdan da aldığım dönüt-
ler sayesinde azaldığını gözlemlemekteyim. Sizler bu
konuda ne düşünüyorsunuz hiç düşündünüz mü?

Yaşamdaki zor süreçler, stres veya kaygı düzeyi-
nin fazla olması ve farklı odak noktaları var olan sü-
reçlerde akış yaşamayı zorlaştırmaktadır. Sıkılmak,
dikkat düzeyimizi optimum seviyeye ulaştıramamak
ve kıyaslamalar yapmak da bizleri akış yaşamaktan
alıkoyabilir. 

Akış yaşamak neden önemli peki? Akış yaşama-
mak aşırı derecede olumsuzluk içermemektedir.
Ancak yaşanılan akış; içsel motivasyon ile oluştuğu
için kişilere daha fazla verimlilik sunmaktadır farklı
konularda. Kişinin mutluluk düzeyini arttırmaktadır.
Günlük yaşamadan aldığı hazzı arttırdığı araştırma-
larca gözlemlenmiştir. Akış yaşatan tecrübeler bireyi
bir nebze zorladığı için tecrübeyi, bilgi düzeyini ve ka-
biliyetleri artırırlar.

Akış yaşanma sıklığı insanlar arasında nasıl oldu-
ğunu var olan araştırma ve veriler sonucu şu şekilde
ifade edebiliriz: 6,469 katılımcı ile Almanya’da ger-
çekleştirilen bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Ortaya
çıkan sonuçlar ise: Sıklıkla %23, ara sıra %40, nadi-
ren %25 hiçbir zaman ya da bilmiyorum %12. Benzer
sonuçlar diğer ülkelerde de görülmüştür.

Akış deneyimini nasıl arttırabiliriz? Bunlardan da
bahsetmek gerekirse de:

*Gerçekten becerilerimize, ilgilerimize ve zevkleri-
mize uygun meslekler ve hobiler edinilmesi

*Genel becerilerin olduğu geniş yelpazede dona-
nım sağlamaktansa belirli bir konuda uzmanlaşabil-
mek

*Heves ile veya popülarite olması amacıyla değil
saatlerce, günlerce hatta yıllarca deneyim sağlana-
cak konularda zaman geçirilmesi ve süreçlere başla-
nılması

*Yüksek odaklanma gerektiren ve yeni
yaşanılan/tecrübe edilen konulara yoğunlaşılabilir

Akış; yaşamdaki hazzı arttıran ve geçirilen zama-
nın niteliğini arttıran pozitif psikolojinin ana başlıkla-
rından biridir. Yaşamımızda deneyimlenen akış
sayısını artırmak kişilere olumlu sonuçlar sağlatacak-
tır.

Farkındalık sağlatacak ve yaşamınıza katkı sağla-
yıcı olması temennimle keyifli okumalar dilerim. 

‘’ Zihnini boşalt. Su gibi formsuz, şekilsiz ol. Şimdi,
suyu bir bardağa doldurursan, su bardak olur. Onu
çay demliğine doldur; o zaman su, çay demliği olur…
Su gibi ol dostum.” – Bruce Lee

AKIŞTA OLMAK, AKIŞI YAŞAMAK

Eyüp ZEki 
karabulut

Psikolojik Danışman

psikanaliz

KaHRaManMa-
RaŞ'Ta meydana gelen
ve 11 ilde yıkıma sebep
olan 7,7 ve 7,6 büyüklük-
lerindeki depremlerden
sağ olarak kurtulan ve ar-
dından Manisa'nın Kırk-
ağaç ilçesine getirilen
depremzede ailelerin ço-
cukları için ana sınıfı açıldı.
2 yaşından 7 yaşına kadar
farklı yaş gruplarındaki ço-
cuklar, çeşitli etkinlik ve
aktivitelerle korku dolu
depremin izlerini atlat-
maya çalışıyor. 

Deprem bölgesinden
depremzedelerin gelmesi-
nin hemen ikinci gününde
Kırkağaç Gençlik ve İzcilik
Kampı'nda kalan deprem-
zede çocuklar için İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından oluşturulan ana
sınıfında, 2 yaşından 7 ya-
şına kadar farklı yaş grup-
larındaki öğrenciler hem
yaşadıkları korku dolu
günleri atlatmaya çalışıyor,
hem de el becerilerini ge-
liştirerek ailelerine umut
oluyor. Depremden etkile-
nen küçük öğrenciler ana
sınıfında bir yandan dans

edip oyunlar oynarken,
diğer yandan şarkılar söy-
leyerek el becerilerini ser-
giliyor. Çocukların ana
sınıfındaki mutlu halleri ise
depremzede ailelerin ya-
şadıkları zor günleri unut-
malarına ve acılarını
hafifletmelerine yardımcı
oluyor. 

"DEPREMLER 
sOnRasI BOZULan 
PsiKOLOJiLERini 

DÜZELTMEYE
ÇaLIŞIYORUZ" 

Çocukların durumları-
nın artık daha iyi olduğunu
söyleyen Ana Sınıfı Öğret-
meni Kıymet Kurnaz, "İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından Kırkağaç Gençlik
ve İzcilik Kampı'nda açıl-
mış olan ana sınıfında öğ-
retmenlik yapmaktayım.
Kendi imkanlarımızla ve
yapılan yardımlarla buraya
bir ana sınıfı açtık. Yaş
grubu farklı öğrencilerimiz
var. Burada etkinlikler ya-
pıyoruz, oyunlar oynuyo-
ruz. Depremden etkilenen
çocuklarımızın psikolojile-
rini düzeltmeye çalışıyo-
ruz. Farklı aktivitelerde

yapmaya çalışıyoruz.
Hava güzel olduğu zaman
dışarıya da çıkıyoruz. Ana
sınıfımızda ayrıca boyama
yapıyoruz, dans ediyoruz,
hamur oynuyoruz. Tabii
her yaştan olduğu için
makas tutamayan öğren-
cilerim de var. Henüz dep-
remden dolayı okula
başlayamayan 2 yaşında
da 7 yaşında da öğrencim
var. Zaman zaman giden-
ler oluyor, zaman zaman
gelen yeni öğrencilerim de
oluyor. Bu şekilde devam
ediyoruz. Şu an 10’dan
fazla öğrencim var. İlk za-
manlar çocuklar biraz çe-
kiniyorlardı. Depremin
üzerinden vakit geçtikçe
yavaş yavaş okula, arka-
daşlarına ortama alıştılar.
Hepsi oldukça eğleniyor-
lar. Tek gayemiz bu, ço-
cukların eğlenmesi,
psikolojilerinin değişmesi.
Velilerimizin de çok yar-
dımları oluyor. Sağ olsun-
lar onlar da çocuklarının
ana sınıfına gelmesini, ak-
tivitelere katılmalarını isti-
yorlar. Gelmek
istemeyenleri gönderiyor-

lar. İlk geldiğim zaman
ben de vicdanen çok üzü-
lüyordum. 'Evim yıkıldı'
diyen bir öğrencim vardı,
sürekli boyamalarda ev
resmi çizen öğrencilerim
vardı. Yavaş yavaş öğren-
cilerimizin psikolojilerini
düzeltiyoruz' dedi. 

"ÇOCUKLaR
YaTMIYOR, 
sÜREKLi 

aĞLIYORLaRDI; 
ŞiMDi EsKisi
GiBi DEĞiL" 

Kahramanmaraş’ın
Göksun ilçesinden gelen
depremzede annelerden
olan ve ana sınıfında eği-
tim gören çocuklarının
yaptığı aktiviteleri yakın-
dan takip eden Sevgi

Ünsal ise, "Biz burada ana
sınıfından çok memnunuz.
Yani çocuklarımıza çok iyi
bakıyorlar. Ana sınıfını biz
buraya geldikten 2 gün
sonra açtılar. Her şey çok
güzel, her şey iyi. Geldiği-
mizden beri bize çok iyi
bakıyorlar. Çocuklar eskisi
gibi değiller. Yine deprem
olacak diye korkuyorlardı.
Yatmıyorlardı, ağlıyorlardı.
Şimdi iyiler. Rahat rahat
uyuyorlar" diye konuştu.
Kırkağaç İlçe Milli Eğitim
Müdürü Adem Yalçınkaya
da sık sık ana sınıfını ziya-
ret ederek öğrencilerle
sohbet ederken, yapılan
çalışmalar hakkında ana
sınıfı öğretmenlerinden
bilgi alıyor. iHa

Minik depremzedeler korku dolu
günleri aşmaya çalışıyor 
Minik depremzedeler korku dolu
günleri aşmaya çalışıyor 

Manisa Büyükşehir
Belediyesi, Manisa’yı tu-
rizm açısından ileriye taşı-
mak, şehrin turistik ve
tarihi mekanlarını en iyi şe-
kilde tanıtmak ve seyahat
acentelerinin tur program-
larına Manisa’nın da dahil
edilmesini sağlamak ama-
cıyla TÜRSAB’a bağlı se-
yahat acentelerinin
yetkililerine Manisa gezisi
programı düzenledi.

Türkiye Seyahat Acen-
teleri Birliği’ne (TÜRSAB)
bağlı seyahat acenteleri
yetkilileri, Manisa Büyük-
şehir Belediyesinin organi-
zasyonuyla Manisa
gezisinde ağırlandı. Manisa
Seyahat Acenteleri Yöneti-
cileri Derneği Başkanı
Şakir Can Dinç ve TÜR-
SAB üyesi acente yetkili-
leri, ilk olarak Şehzadeler
Park’ta ağırlandı. Acente
yetkililerini Manisa Büyük-
şehir Belediyesi Genel Se-
kreter Yardımcısı Ergün
Aksoy, Başkan Danışmanı

Nursel Ustamehmetoğlu,
Kültür ve Sosyal İşler Dai-
resi Başkanı Fırat Özcan, İl
Kültür ve Turizm Müdürü
İbrahim Sudak, Şehzadeler
Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürü Ramazan
Şevik ve yetkililer ağırladı.
Burada düzenlenen kahv-
altı programının ardından
heyete Şehzadeler Park
gezdirildi.

Seyahat acenteleri ve
tur şirketleri yetkililerinden
oluşan heyetin sonraki du-
rağı, Sultan Camii, MCBÜ

Hafsa Sultan Tıp Tarihi Mü-
zesi, Muradiye Camii, Yeni
Han ve tarihi Kurşunlu Han
oldu. Tarihi camilerin mi-
mari güzelliğini ilgiyle ince-
leyen heyet, Tıp Tarihi
Müzesi gezisinde de müze
sorumlularından bilgi aldı.
Yeni Han ve Kurşunlu
Han’da tarihi Manisa bezi-
nin nasıl üretildiği ve ne-
rede kullanıldığına ilişkin
bilgilendirilen heyet, şehrin
gelişimine hayran kaldı. 

Heyet, Saray-ı Ami-
re'den (Manisa Sarayı) gü-

nümüze ulaşabilen tek
yapı olan Fatih Kulesi'nin
restorasyon çalışmalarını
da inceledi.

Manisa’nIn TaRiHi 
VE TURisTiK 

YERLERi TanITILDI
Gezinin öğleden önceki

programının ardından
heyet, Yunusemre Beledi-
yesi İrfan Meclisi’nde öğle
yemeğinde ağırlandı. He-
yete Yunusemre Belediye
Başkanı Dr. Mehmet Çerçi,
Manisa Büyükşehir Beledi-
yesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Ergün Aksoy,
Başkan Danışmanı Nursel
Ustamehmetoğlu, Kültür
ve Sosyal İşler Dairesi
Başkanı Fırat Özcan, İl Kül-
tür ve Turizm Müdürü İbra-
him Sudak ve Şehzadeler
Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürü Ramazan
Şevik eşlik etti. Yemeğin
ardından Osmanlı Mü-
zesi’ni de gezen heyete
Başkan Çerçi ve Danış-
manı Kefayettin Öz tarafın-

dan İrfan Meclisi ve Os-
manlı Müzesi hakkında bil-
giler verildi. Ayrıca İrfan
Meclisi’nde seyahat acen-
telerine Manisa’nın tarihi
ve turistik yerleri hakkında
sunum gerçekleştirildi.

ÇanaKKaLE
ŞEHiTLERi anITI VE 

aTaTÜRK KEnT 
PaRK GEZiLDi

Heyetin gezi programı,
Manisa Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından şehre ka-
zandırılan Çanakkale
Şehitleri Anıtı ve Atatürk
Sergi Salonu ile devam
etti. Çanakkale Savaşı’nın
canlandırılması yapılan
diorama salonunda Ça-
nakkale Savaşı’nın detay-
larını yetkililerden
öğrenen heyet, duygu
dolu anlar yaşadı. Gezi
programı, Manisa Büyük-
şehir Belediyesi tarafın-
dan kente kazandırılan bir
diğer eser olan Atatürk
Kent Parkı ile noktalandı.
Haber Merkezi

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’ne (TÜRSAB) bağlı seyahat acenteleri yetkilileri,
Manisa Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla Manisa gezisinde ağırlandı 

Seyahat acenteleri Manisa’yı gezdi
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İl ve ilçe merkezlerinde 
3 günlük hava tahmini

HAVA DURUMU GÜNÜN OLAYI SAYFAHAVA DURUMU

MERTCAN ECZANESİ
02362313085

KURTOĞLU ECZANESİ
02365034047

İPLİKÇİ ECZANESİ
02362370250

18/03/1920 Osmanlı Meclis-i Mebusanı, İstanbul'un işgali üzerine son toplantısını yaptı ve 
çalışmalarına ara verme kararı aldı.
18/03/1915 Çanakkale Deniz Harekâtı: Birleşik Donanma, Çanakkale Boğazı'nda ağır hasar
gördü ve geri çekildi.
18/03/1921 SSCB ile İkinci Polonya Cumhuriyeti arasında Riga Antlaşması imzalandı.
18/03/1953 Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremde 
265 kişi öldü.
18/03/1997 Antonov An-24 tipi bir Rus yolcu uçağının kuyruğu, Türkiye'ye gitmekte olduğu sı-
rada havada koptu. Düşen uçaktaki 50 kişi öldü.
18/03/2010 TRT Haber yayına başladı.

NÖBETÇİ 
ECZANELER

18 Mart 2023 Cumartesi

Manisa'nın Kula il-
çesinde hafif ticari oto-
mobille çarpışan
otomobilin sürücüsü
genç kız, ağır yaralı ola-
rak kaldırıldığı hastanede
hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.45 sıra-
larında İzmir-Ankara
D300 kara yolu Hisarkapı
Kavşağı'nda meydana
gelmişti. Edinilen bilgiye

göre Uşak'tan İzmir isti-
kametine doğru seyir ha-
linde olan Ahmet İ. (40)
idaresindeki 31 AFF 241
plakalı depremzede aile-
nin içerisinde bulunduğu
hafif ticari otomobil ile
kavşaktan şehir içine gir-
mek isteyen Fadime K.
(31) idaresindeki 45 AKB
419 plakalı otomobile
çarpışmıştı. 

Kazanın şiddetiyle
otomobilden fırlayan ve
ağır yaralanan genç kız,
olay yerinde yapılan ilk
müdahalenin ardından
Kula Devlet Hastanesinde
tedavi altına alınmıştı. Ka-
ratepeli, burada doktorla-
rın tüm çabasına rağmen
kurtarılamadı. Olayla ilgili
başlatılan soruşturma sü-
rüyor. iHa

Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti   Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti   

“DaHa temiz bir Ma-
nisa” için il genelinde te-
mizlik çalışmalarını
sürdüren MASKİ Genel
Müdürlüğü, Yunusemre il-
çesine bağlı Sakallı Ma-
hallesinde bulunan derede
200 metrelik temizlik çalış-
ması gerçekleştirdi. Çalış-
malarla birlikte yağışlı
havalarda yaşanabilecek
olası su taşkınlarının
önüne geçildi.

Manisa Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (MASKİ)
Genel Müdürlüğü, Manisa
merkez ve 17 ilçede dere
temizlik çalışmalarını sür-
dürüyor. Çevre Koruma ve
Kontrol Dairesi Başkanlığı

ekipleri tarafından Yunu-
semre ilçesine bağlı Sa-
kallı Mahallesinde bulunan
derede 200 metrelik dere

temizlik çalışması gerçek-
leştirildi. Çalışma kapsa-
mında dere tabanı ve
kenarları temizlendi, de-

rede biriken zararlı mad-
deler toplandı ve suyun
akışı sağlıklı hale getirildi.
Yapılan çalışma ile dere

etrafındaki tarım arazileri-
nin, araç sürücülerinin ve
yayaların taşkınlardan
olumsuz etkilenmemesi
adına önlem alındı. 

Mahalle muhtarı Adil
Keskin, “MASKİ Genel
Müdürlüğünün mahalle-
mizde gerçekleştirdiği hiz-
metlerden genel olarak
memnunuz. İki dönemdir
yürüttüğüm muhtarlık gör-
evim süresince yapılan
dere temizlik çalışmaların-
dan da memnunum. Bü-
yükşehir Belediyesi ve
MASKİ Genel Müdürlüğü
başta olmak üzere emeği
geçenlere teşekkür ederiz”
dedi. Haber Merkezi

Sakallı Mahallesi’nin deresi temizlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen
uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüp-
heliden 3'ü tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı
ekipleri, 10 Kasım 2022'de Avşar Mahallesi mezarlık
yolunda çuval içinde 14 kilo 150 gram eroin bulun-
masıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 5 ay süren planlı çalışma ve teknik taki-
bin ardından önceden belirlenen şüphelilerin ad-
reslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 10
kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye
sevk edilen zanlılardan M.Ç, S.T. ve H.K. çıkarıl-
dıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ser-
best bırakıldı. aa

Uyuşturucu operasyonunda 
3 kişi tutuklandı

MasKi Genel Müdür-
lüğü, Sarıgöl ilçesine
bağlı Karacaali Mahalle-
sinde enerji nakil hattında
meydana gelen arızayı gi-
dererek mahalleye kesin-
tisiz su temin etmeye
devam etti.  

Manisa Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (MASKİ)
Genel Müdürlüğü, il ge-
nelinde enerji nakil hatla-
rında meydana gelen
arızalara da kısa sürede

müdahale ederek, su ke-
sintilerine izin vermiyor.
Bu kapsamda, Elektrik

Makine ve Malzeme
İkmal Dairesi Başkanlığı
bünyesinde Sarıgöl ilçe-
sine bağlı Karacaali Ma-
hallesinde enerji nakil
hattında meydana gelen
arıza giderildi. 

Mahalleye sondajdan
su basılmasını sağlayan
yeraltı kablosu yenilene-
rek Karacaali’ye kesintisiz
su vermek için önemli bir
çalışma daha tamam-
landı. Haber Merkezi

MASKi, kesintisiz su için
mesaisine devam ediyor
MASKi, kesintisiz su için
mesaisine devam ediyor

TUrgUTlU Devlet Hasta-
nesi Başhekimi Murat Özşahin
görevinden istifa etti. Mani-
sa’nın Turgutlu ilçesi Turgutlu
Devlet Hastanesinde görev
yapan Kadın Hastalıkları ve
Doğum Uzmanı Dr. Murat Öz-
şahin’in görevinden istifa ettiği
öğrenildi. 2021 Temmuz
ayında Göğüs Hastalıkları Uz-
manı Dr. Ümit Aksoy'un yerine

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimliğine getirilen
Özşahin’in ailevi sebepler ve yoğunluğundan dolayı
görevinden ayrıldığı ve Manisa Şehir Hastanesindeki
görevine devam edeceği öğrenildi. iHa

Başhekim Özşahin 
görevinden istifa etti   

MasKi Genel Müdür-
lüğünün başarılı bir şekilde
işlettiği Salihli Atıksu
Arıtma Tesisinin, Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişik-
liği İl Müdürlüğü yetkilileri-
nin incelemesinin ardından
‘Enerji Gideri Geri Ödeme
Belgesi’ yenilendi.

Manisa Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (MASKİ)
Genel Müdürlüğü, il gene-
linde atıksu arıtma tesisle-
rini şehrin doğal çevresini
ve ekolojik dengesini ko-
rumak için büyük bir özve-
riyle çalıştırıyor. Bu
kapsamda, Atıksu Arıtma
Dairesi Başkanlığı bünye-
sinde başarılı bir şekilde

işletilen Salihli Atıksu
Arıtma Tesisinin ‘Enerji Gi-
deri Geri Ödeme Belgesi’
yenilendi. Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği İl Mü-
dürlüğü yetkililerinin ince-
lemelerinin ardından
tesisin ilgili mevzuatlara
göre başarılı bir şekilde iş-
letildiği belirlenerek 5 yıl
süre ile geçerli olan belge
kuruma verildi.

TÜM TEsislEr
MEVZUaTlara 

UYgUn Bir ŞEKilDE 
iŞlETiliYOr

MASKİ Genel Müdür
Yardımcısı Gökhan Çevik,
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Cengiz Ergün’ün Ma-

nisa’yı daha yaşanılabilir
bir kent haline getirmek
için büyük yatırımlar yaptı-
ğının altını çizerek, “Gediz
ve Bakırçay havzalarını
kirlilikten arındırabilmek
için tüm tesislerimizi

mevzuatlara uygun bir
şekilde işletiyoruz. Bir
yandan da kurum olarak
yeni tesisler inşa ediyo-
ruz. Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği İl Müdür-
lüğü yetkilileri tarafından

Salihli Atıksu Arıtma Tesi-
sinde yapılan incelemele-
rin ardından 5 yıl
geçerliliği olan Enerji Gi-
deri Geri Ödeme Belge-
sini aldık” diye konuştu.
Haber Merkezi

Salihli AAT’nin ‘Enerji Gideri Geri
Ödeme Belgesi’ yenilendi
Salihli AAT’nin ‘Enerji Gideri Geri
Ödeme Belgesi’ yenilendi

sarıgöl Mes-
leki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi
öğrencilerine öğle
yemeğinde Çanak-
kale'de askerlerin
yediği buğday çor-
bası ve üzüm hoşafı
ikram edildi. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bu sene de
18 Mart Çanakkale Zaferi programını hazırlayan Sa-
rıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Çanak-
kale ruhunun öğrencilere yaşatılması için öğrencilere
öğle yemeği menüsünde üzüm hoşafı ve buğday
çorbası ikram edildi. 

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü
Neslihan Mert, "18 Mart tarihimiz açısından çok
önemli bir gün. Bizde okul olarak öğrencilerimize
Çanakkale'yi unutturmamak adına böyle bir menüyü
çıkartmak istedik. Öğrencilerimiz tarafından çok
olumlu karşılandı. Bizde bu şekilde Çanakkale'de ve
vatan toprağı uğruna canlarını feda eden şehitleri-
mizi anmak istedik" dedi. iHa

Öğrenciler Çanakkale
ruhunu yaşadı   
Öğrenciler Çanakkale
ruhunu yaşadı   

Manisa'nın Akhisar
ilçesi Seğirdim Mahalle-
sinde 24 Eylül 2022 tarihin-
deki orman yangınını
çıkardığı tespit edilen 3
şüpheli şahıs, Akhisar İlçe
Jandarma Komutanlığına
bağlı ekipler tarafından ya-
kalandı.  Akhisar İlçe Jan-

darma Komutanlığına bağlı
ekiplerinin Seğirdim Ma-
hallesinde yangının çıkış
noktasında yaptığı incele-
meler sonucunda olaya
karışan 3 şüphelinin yaka-
landığı ve suçlarını itiraf et-
tiği bildirildi.   

Akhisar Cumhuriyet

Başsavcılığından yapılan
yazılı açıklamada: “Akhisar
İlçe Jandarma Komutanlığı
sorumluluk bölgesinde
olan Seğirdim Mahalle-
sinde 24 Eylül 2022 tari-
hinde tespit edilemeyen ısı
kaynağından çıkan yangın
sonucu, 300 metrekare
çam ormanı zarar görmüş-
tür. Olayın şüpheli veya
şüphelilerinin tespitine yö-
nelik Akhisar Cumhuriyet
Başsavcılığından alınan ta-
limat gereği; Akhisar İlçe
Jandarma Komutanlığı
Olay Yeri İnceleme Timi ta-

rafından yangında zarar
gören ormanlık alanda ya-
pılan incelemede, yangının
başlangıç noktasında; üze-
rinde parmak izi tespit edi-
len materyaller incelenmek
üzere muhafaza altına alın-
mıştır. Toplanan delillerin
kriminal raporuna göre,
olayda elde edilen delillerin
B.A. (E/24), R.S. (E/24),
F.A. (E/21) isimli şahıslar ile
eşleştiği tespit edilmiştir.
Olay ile ilgili Akhisar İlçe
Jandarma Komutanlığı
asayiş ve JASAT ekipleri
tarafından yapılan detaylı

araştırmalar ve kamera in-
celemeleri sonucunda,
Olay Yeri İnceleme Timleri
(OYİT) tarafından tespiti
yapılan şüpheli şahıslar 14
Mart 2023 günü yakalan-
mış ve suçlarını itiraf etmiş-
lerdir. Yakalanan şüpheliler,
B.A. (E/24), R.S. (E/24),
F.A. (E/21) adli makamlara
sevk edilmişlerdir. Kamuo-
yuna saygıyla duyurulur”
denildi.  Olayla ilgili 3 şüp-
heli şahsın sevk edildikleri
mahkeme tarafından ser-
best bırakıldığı bildirildi.
iHa

Akhisar’da orman yangını çıkaran 3 kişi yakalandı   
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Cansu MERİÇ

18 Mart 2023 Cumartesi

MANİSA Valiliği, 6
Şubat tarihinde Kahra-
manmaraş merkezli mey-
dana gelen depremlerin
ardından Manisa'dan dep-

rem bölgesine gönderilen
yardım ve destekler hak-
kında bilgilendirmede bu-
lundu. Yapılan açıklamada
deprem bölgesinde hala 3
bin 224 personelin görev
yaptığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden ya-
pılan açıklamada, "6
Şubat 2023 günü saat
04.17'de 7,7 büyüklü-
ğünde meydana gelen
deprem sonrasında ilimiz-
den 16 Mart 2023 itiba-

riyle bölgeye giden görevli
personel sayısı toplam 9
bin 29 iken 5 bin 805 per-
sonel görevini tamamlayıp
geri dönmüş, 3 bin 224
personel halen sahada
göreve devam etmektedir.
Destek amaçlı 813 araç-
tan 380’i geri dönmüş,
433 araç ise sahada gö-
reve devam etmektedir.
Bölgeye 157 iş makinesi
gönderilmiş olup; 124’ü
dönmüş, 33 araç ise halen
bölgede görevdedir. Ay-
rıca deprem bölgesine;
269 seyyar tuvalet, 166
konteyner, 630 yardım tırı
ve 262 yardım kamyonu

gönderilmiştir.” denildi.
Manisa’ya gelerek

AFAD kayıt merkezine
kaydı yapılan toplam 17
bin 102 depremzede va-

tandaşın olduğu kaydedi-
len açıklamada ayrıca şu
bilgilere yer verildi: “dep-
remzede vatandaşlarımız-
dan 1789’u yurt,

misafirhane vb. yerlere
yerleştirilmiştir. “Evim
Yuvan Olsun” projesi kap-
samında il genelinde yapı-
lan değerlendirmeler
sonucunda 172 konuttan
89 adet konut uygun bu-
lunmuş, 27 depremzede
ailenin konutlara yerleşti-
rilme işlemi tamamlanmış-
tır. Depremzede
vatandaşlarımızdan ilimiz-
deki sağlık kuruluşlarına
başvuran kişi sayısı 3739
olarak gerçekleşirken, 6
vatandaşımız yoğun ba-
kımda, 42 vatandaşımız
ise serviste tedavi gör-
mektedir.

Manisa’ya 17 bin depremzede geldi
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 50 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği depremin ardın-
dan tüm Türkiye ile birlikte Manisa da seferber oldu. Manisa, hem bölgede yaraları sarmak, hem
de kente gelen depremzedelere sıcak bir yuva sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Manisa Valiliği’nce, deprem bölgesine gönderilen destekler ve Manisa’da ağırlanan depremzede-
lere ilişkin bilgilendirme yapılırken, kente şu ana kadar 17 bin 102 depremzede geldiği açıklandı.

YüKSEK Seçim Kurulu'nun
(YSK) seçim kararları ile Cum-
hurbaşkanı ve 28. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçimi'nde
uygulanacak seçim takvimi yü-
rürlüğe girdi. Resmi Gazete'de
yayımlanan seçim takvimine
göre; cumhurbaşkanı adaylığı
için siyasi partilerce YSK'ya ya-
pılacak adaylık başvuruları 19
Mart Pazar günü başlayacak,
23 Mart Perşembe günü saat
17.00'de sona erecek. 31 Mart
Cuma günü, Cumhurbaşkanı
kesin aday listesi Resmi Gaze-
te'de yayımlanacak. Aynı gün
Cumhurbaşkanı seçimi için pro-
paganda dönemi de başlaya-
cak. 

PROPAGANDA
13 MAYIS'TA BİTECEK 

13 Mayıs Cuma günü seçim
propagandası sona erecek. Mil-
letvekili aday listeleri ise 19
Nisan Çarşamba günü Resmi
Gazete'de yayımlanarak kesin-
leşecek. 24 Mart Cuma günü,
ittifak yaparak seçime katılma
kararı alan siyasi partilerin genel
başkanlarının imzalarını ihtiva
eden ittifak protokolünü YSK'ya
teslim etmelerinin son günü. 20
Mart Pazartesi günü, seçmen
listeleri askıya çıkarılacak. Bu
listeler, 2 Nisan Pazar günü as-
kıdan indirilecek. Askıdaki liste-
lere yapılacak itirazlar 3 Nisan
günü karara bağlanacak. 

İKİNCİ TURA KALIRSA
28 MAYIS GüNü TEKRAR 

SANDIĞA GİDİLECEK 
14 Mayıs Pazar günü Cum-

hurbaşkanı Seçimi ile 28'inci
Dönem Milletvekili Genel Seçimi
için oy kullanılacak. Cumhur-
başkanı seçimi için adaylar ilk
turda yeterli oy alamazlar ise
ikinci tur  28 Mayıs Pazar günü
yapılacak. 

YURT DIŞINDA 
YAŞAYANLAR

27 NİSAN-9 MAYIS ARASI 
OY KULLANABİLECEK 

Yurt dışında ve gümrük kapı-
larında oy verme işlemi 27 Ni-
san'da başlayacak. Yurt dışında
oy verme işlemi 9 Mayıs Salı
günü sona erecek. Cumhurbaş-
kanı seçiminin ikinci tura kal-
ması halinde yurt dışında ve
gümrük kapılarında oy verme iş-
lemi 20 Mayıs Cumartesi günü
başlayacak, 24 Mayıs Çar-
şamba günü sona erecek. 

SEÇİME GİRECEK KAMU 
GÖREVLİLERİNİN

İSTİFA TARİHİ 
Milletvekilliği seçiminde

aday adayı olmak isteyen kamu
görevlileri 16 Mart Perşembe
saat 17.00'ye kadar istifa et-
mesi gerekiyor. 

BARAJ YüZDE 7'YE 
DüŞMüŞTü 

31 Mart 2022'de Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nden oy

çokluğuyla geçen yasa netice-
sinde bir partinin meclise gire-
bilmesi için gereken seçim
barajı yüzde 10'dan yüzde 7'ye
düşürüldü. Bağımsız adaylar
için baraj uygulaması bulunmu-
yor. Siyasi partiler, meclise gir-
mek için tek başlarına veya
diğer siyasi partilerle ittifak içine
girerek toplam yüzde 7 oy
almak zorunda. 

TAHMİNİ SANDIK SAYISI 
Bir sandıkta oy kullanacak

seçmen sayısı il ve ilçelerde 360
ila 380 kişi olacak. Köylerde
seçmen sayısının 400'ü aşma-
ması halinde bir sandıkta oy
kullanılabilecek. Tüm ülkede ku-
rulacak sandık sayısının 200 bini
aşacağı tahmin ediliyor. 2018
seçimlerinde sandık sayısı 194
bin idi. 

TAHMİNİ SEÇMEN SAYISI 
Henüz 2023 Türkiye seçim-

leri için kesinleşmiş bir seçmen
sayısı açıklanmadı fakat  seç-
men sayısının 60 milyonu bula-
cağı tahmin ediliyor. 2018
seçimlerinde seçmen sayısı
56,3 milyondu. 31 Aralık'ta
2022 tarihi itibarıyla Türkiye'de
nüfusa kayıtlı toplam
85.279.553 kişi var. 2022 TÜİK
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sis-
temi Sonuçları'na göre; Türki-
ye'de 18 milyon 735 bin 111 kişi
0-14 yaş aralığında; 58 milyon
092 bin 773 kişi 15-64 yaş aralı-

ğında ve 8 milyon 451 bin 669
kişi ise 65 yaş ve üstü. 

SEÇİME KATILACAK 
PARTİLER 

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
kararlarına göre 14 Mayıs'taki
seçimlere 36 siyasi parti katıla-
cak. Adalet Birlik Partisi. Se-
çime girecek partiler şunlar
olacak: Adalet Birlik Partisi,
Adalet Partisi, AK Parti, Anava-
tan Partisi, Bağımsız Türkiye
Partisi, Büyük Birlik Partisi,
Büyük Türkiye Partisi, Cumhuri-
yet Halk Partisi, Demokrasi ve
Atılım Partisi, Demokratik Sol
Parti, Demokrat Parti, Emek
Partisi, Gelecek Partisi, Genç
Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve
Özgürlükler Partisi, Halkın Kur-
tuluş Partisi, Halkların Demokra-
tik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ
Parti, Memleket Partisi, Millet

Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi,
Milli Yol Partisi, Saadet Partisi,
Sol Parti, Türkiye Değişim Par-
tisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye
Komünist Hareketi, Türkiye Ko-
münist Partisi, Vatan Partisi, Ye-
niden Refah Partisi, Yenilik
Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Ye-
şiller ve Sol Gelecek Partisi ve
Zafer Partisi. 

İTTİFAKLAR VE
BAŞKAN ADAYLARI 

14 Mayıs seçimleri, Cumhu-
riyet tarihinde en çok ittifakın

katıldığı seçim olma özelliğini
taşıyacak. Şu ana kadar da dört
cumhurbaşkanı adayı çıktı.  Se-
çimlere Cumhur İttifakı, Millet İt-
tifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı
ve Ata İttifakı adı altında dört
ayrı ittifak katılacak. Cumhur İtti-
fakı Recep Tayyip Erdoğan'ı,
Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nu, Ata İttifakı Sinan Oğan'ı
cumhurbaşkanı adayı olarak
açıkladı. Emek ve Özgürlük İtti-
fakı henüz resmen bir aday gös-
termedi. İHA
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MASKİ Genel Müdürlüğü
bünyesinde Soma ilçesine ka-
zandırılan Atıksu Arıtma Tesisi,
Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı tarafından yü-
rütülen “Sıfır Atık Projesi”
kapsamında “Sıfır Atık Belgesi”
almaya hak kazandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon
İdaresi (MASKİ) Genel Müdür-
lüğü, kaynaklarını verimli kulla-
narak gelecek nesillere daha
yaşanılabilir bir Manisa bırak-
mak adına çalışmalarını sürdü-
rüyor. Bu kapsamda MASKİ
Genel Müdürlüğü bünyesinde
başarılı bir şekilde işletilen
Soma Atıksu Arıtma Tesisi,
Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı tarafından yü-
rütülen “Sıfır Atık Projesi”

kapsamında “Sıfır Atık Bel-
gesi” almaya hak kazandı. 

“GELECEK NESİLLERE 
DAHA YAŞANILABİLİR 

BİR MANİSA
Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Cengiz Ergün’ün liderli-
ğinde Atıksu Arıtma Tesisi
olmayan ilçe kalmayacağı sö-
züne vurgu yapan MASKİ
Genel Müdür Yardımcısı Gök-
han Çevik, “Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sayın Cengiz
Ergün’ün temiz bir Manisa he-
defi ile hareket ederek, Ma-
nisa’da daha önceden
çalışmayan 13 adet atıksu
arıtma tesisinin iyileştirmelerini
yaparak çalışır hale getirdik.  17
ilçemiz var. 

Demirci, Selendi ve Sarı-

göl’de ise inşaat çalışma-
ları devam ediyor. Köprübaşı il-
çemiz için İller Bankasından
onay süreci içindeyiz. Yani şu
an 19 adet atıksu arıtma tesisi-
miz eksiksiz bir şekilde çalışı-
yor. Öncelikle temiz bir çevre ile
gelecek nesillere sağlıklı bir
yaşam ortamı sağlamak adına
yaptığımız bu çalışmaların mey-
vesini de alıyoruz. Soma Atıksu
Arıtma Tesisimiz de Sıfır Atık
Belgesi almaya hak kazandı”
dedi. Haber Merkezi

Soma AAT Sıfır Atık Belgesi
almaya hak kazandı
Soma AAT Sıfır Atık Belgesi
almaya hak kazandı
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Ailemle eski fotoğraflarımızı içeren fotoğraf albü-
müne bakıyorduk. Fotoğraf albümü, anılarımın can-
lanmasına neden oldu. Bu sırada yanı başımda
oturan ablamın sözleri ilgimi çekti: “Eskiden ne kadar
mutluymuşuz!”

Bu sözleri elbette ilk kez duymuyordum. Çevrem-
deki insanlardan eski günlere duydukları özlemi dinli-
yorum. Gözlemlediğim şeylerden çıkardığım sonuç
ise geçmiş günlere özlem duyuyorlar. Doğrusu gün-
delik yaşamımda o sözleri ben de kullanıyorum. Anı-
larda kalan bir yaşam şekline özlem duygusu ağır
basıyor. O anları unutulmaktan kurtarmak için belki
de sürekli eskilerden bahsediyoruz. Yine de konusu
açılmışken, düşünmedim değil: Eskiden daha mı
mutluyduk?

Bu soruya kesin bir yanıt veremem. Öncelikle anı-
larıma ne kadar güvenebilirim, bilmiyorum.  Çünkü
yıllar boyu belleğimde kalan bazı olumsuzlukların ki-
misi hafızamda kimisi de silinmiş olabilir. Sonuçta
geçmişte gözyaşı döktüğümüz bazı olayları, bugün
gülerek anlatabiliyoruz. Sorunlarımız hep vardı ama
onlara yüklediğimiz anlamlar farklıydı. Teknoloji o
kadar gelişmemişti.  Telefon ve televizyon gibi tekno-
lojik aletler çok ilerleyen dönemlerde hayatımıza
girdi. Sadece radyo ve gazetelerden aldığımız haber-
ler vardı. Dünya gelişmelerinden bihaber olduğumuz
gibi etkisini de fazla hissetmiyorduk. Kısacası küçü-
cük dünyamızda yaşantımızı sürdürüyor, küçük şey-
lerden mutlu oluyorduk. 

Radva Aşur, ‘Tanturalı Kadın’ romanında şöyle
diyor: 

“Anılar öldüremez. Dayanamayacağın kadar acı-
tır, belki. Ona direnebilirsek de içine çeken boğucu bir
dehlizden, üzerinde yüzdüğümüz bir denize dönü-
şür.”

Yukarıda sorduğum soruya tekrar dönüyorum:
“Eskiden daha mı mutluyduk?”

Soruya cevaplar aramayalım. Bırakalım bir soru
olarak kalsın. Geçmişe tekrar tekrar dönüp kıyaslayıp
hayıflanmaktansa, şu andan daha çok keyif almaya
bakalım diye düşünüyorum. 

Yani carpe diem!

CANSU
MERİÇ

ESKİDEN DAHA MI MUTLUYDUK?

GENÇ BAKIŞ

TBMM Genel Kuru-
lu'nda, CHP ile AK Parti
ve MHP arasında 'alkış'
tartışması yaşandı. Manisa
milletvekilleri MHP Grup
Başkanvekili Erkan Akçay

ve CHP Grup Başkanvekili
Özgür Özel arasında ger-
ginlik yaşandı.

MHP Grup Başkanve-
kili ve Manisa Milletvekili
Erkan Akçay’ın TBMM
Genel Kurulu’nda "Adayı-
mız Sayın Recep Tayyip

Erdoğan'dır" sözleri AK
Parti ve MHP sıraları tara-
fından alkışlandı. Buna
tepki gösteren CHP Grup
Başkanvekili ve Manisa
Milletvekili Özgür Özel
"Depremden dolayı kırkına
kadar kimse kimseyi alkış-

lamıyor değil mi? Matem-
deyiz" dedi. 

MHP’li Akçay ise "Saa-
det Partisi önünde bin-
lerce kişi müzikli, alkışlı,
sloganlı kutlamaları ya-
panlar sizler değil miydi-
niz?" yanıtını verdi.

MHP Grup Başkanve-
kili Erkan Akçay kapalı
grup toplantısında aldıkları
kararı duyurarak, "14 Ma-
yıs'ta yapılacak olan Cum-
hurbaşkanlığı ve
Milletvekilliği Genel Se-
çimlerinde cumhurbaşkanı
adayı olarak şimdiki Cum-
hurbaşkanımız Sayın

Recep Tayyip Erdoğan'ı
ilan etmiş, karar altına
almış bulunmaktayız.
Cumhurbaşkanı adayımız
Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan'dır" dedi. 

Bunun üzerine; MHP
ve AK Parti sıralarından al-
kışlar yükseldi.

CHP'Li ÖZEL'DEn 
TEPKi

Bunun üzerine CHP
Grup Başkanvekili Özgür
Özel tepki göstererek, "Si-
yasi partilerin İç Tüzük'e,
Anayasa'ya göre böyle ka-
rarlar alması gayet doğal.
Her aday kıymetli, biz

adaylık konusunda hayır-
lısı olsun deriz. Ancak bir
şeyi düşünelim, burada
depremden dolayı kırkına
kadar kimse kimseyi alkış-
lamıyor değil mi? Matem-
deyiz" sözleriyle tepki
gösterdi.

MHP’Li aKÇaY: 
"saaDET PaRTisi 
ÖnÜnDE aLKıŞLı 

KUTLaMa 
YaPanLaR siZ 

DEĞiL MiYDiniZ?"
Erkan Akçay, 6'lı Ma-

sa'da yaşanan 'terk etme
krizini' hatırlatarak, Türki-
ye'nin günlerce bu so-

runla meşgul olduğunu
söyleyerek, "Sayın Özgür
Özel, böyle polemiğe ve
demagojiye çok önem
veren, sıklıkla bunu
yapan bir değerli arkada-
şımız. Şimdi hani açtırma
kutuyu, söyletme kötüyü
misali. Saadet Partisi
Genel Merkezi'nin
önünde binlerce kişi mü-
zikli, alkışlı, sloganlı kutla-
maları yapanlar sizler
değil miydiniz? Deprem
pazartesi, siz salı, parti
tarihini konuşup alkış
yaptınız ya, ertesi günü
yaptınız" dedi.

Seçim yaklaştıkça, siyasi arenada işler iyiden iyiye kızışmaya başladı… CHP ve MHP’nin Manisalı grup başkanvekilleri, Meclis’te birbirine girdi

Manisalı vekillerin ‘alkış’ kavgası
TBMM Genel Kurulu'nda, Manisa milletvekilleri MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve CHP
Grup Başkanvekili Özgür Özel arasında gerginlik yaşandı. MHP Grup Başkanvekili ve Manisa

Milletvekili Erkan Akçay’ın TBMM Genel Kurulu’nda "Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan'dır" sözleri AK Parti ve MHP sıraları tarafından alkışlandı. Buna tepki gösteren CHP Grup
Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel "Depremden dolayı kırkına kadar kimse kim-
seyi alkışlamıyor değil mi? Matemdeyiz" dedi. MHP’li Akçay ise "Saadet Partisi önünde bin-

lerce kişi müzikli, alkışlı, sloganlı kutlamaları yapanlar sizler değil miydiniz?" yanıtını verdi.

EYT mağdurlarının
emekli olması yasallaş-
masıyla birlikte ülke ge-
nelindeki SGK İl
Müdürlüklerindeki iş yükü
dört katına çıkarken illere
gerekli kadro tahsisi ya-
pılmamasına sendikalar
ve çalışanlar tepki gös-
terdi. EYT mağdurlarının
emekli olması yasallaşma-
sıyla birlikte ülke genelin-
deki SGK İl
Müdürlüklerindeki iş yükü
dört katına çıkarken hükü-
metin veya ilgili bakanlığın
illere gerekli kadro tahsisi
yapmamasına Birleşik
Kamu İş Konfederasyo-
nuna bağlı Manisa Büro-İş
Şube Başkanlığı SGK
önünde iş yükü hakkında

basın açıklamasında bu-
lundu. Manisa SGK binası
önündeki eyleme Birleşik
Kamu İş Sendikası Manisa
Şube Başkanı Zeki Dirlikli,
Manisa Büro İş başkanı
Şube Başkanı Salih
Kozan, SGK Büro İş Mali
Sekreter İlkay Gülgen ve
iş yükü altında ezilen
kamu çalışanları katılarak
artan iş yüküne tepki gös-
terdiler.  

“iKi Bin ÇaLıŞanın 
YaPMası GEREKEn 

iŞ YÜKÜnÜ 450 
KiŞinin ÜZERinE
YıKaMaZsınıZ”

EYT emeklilerinin
emeklilik başvurusu yap-
tığı kurum önündeki basın
açıklamasında konuşan

Birleşik Kamu İş Konfede-
rasyonu Manisa Büro İş
Şube Başkanı Salih
Kozan, “Bugün için Mani-
sa’da 70’e dayanan baş-
vuruları kayda girecek
personel yok. İki bin kişi-
nin yapması gereken iş
yükünü 450 kişinin üzerine
yıkarsanız onlarda o yükün
altında kalır. Geldiğimiz
noktada tamda budur.
Duy sesimizi sayın baka-
nım.” dedi.

Birleşik Kamu İş Sen-
dikası Manisa Şube Baş-
kanı Zeki Dirlikli, ülke
genelinde yüz binlerce
EYT’li biran önce emekli
olabilmek ve maaş bağlat-
mak için SGK binalarına
akın ettiğine ancak bu iş

yükü yığılmasının altında
ezilen tarafından emekçi
çalışanlar olduğunu dile
getirdi. Basın açıklamasını
Manisa’daki SGK Büro iş
Mali Sekreter İlkay Gülgen
üstlendi. SGK Büro İş Mali
Sekreter Gülgen SGK İl
Müdürlüğü önünde konu
ile ilgili olarak yaptığı basın
açıklamasında, “Değerli
basın mensupları, saygı-
değer kamu emekçileri,
sizleri Birleşik Kamu-iş
Konfederasyonuna bağlı
sendikamız, Büro İş adına
saygıyla selamlıyorum.
Bu gün burada SGK
emekçilerinin yaşadıklarını
kamuoyuna bir kere daha
duyurmak için toplanmış
bulunmaktayız. Yurt içinde

ve yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızla birlikte
yaklaşık 100 milyon kişiye
hizmet eden SGK çalışan-
larının sorunlarını anlat-
mak için buradayız.
Değerli kamuoyu SGK ça-
lışanları üvey evlat değildir.
Köle hiç değildir.” denildi.

EYT YÜKÜMÜZÜ 
DaHa Da aRTTıRDı

Açıklamada EYT’nin iş
yükünü çok daha fazla

arttırdığını belirterek,
“EYT öncesinde yetersiz
personelimizle fazlasıyla
iş yükünü kaldırmaya ça-
lışırken omuzlarımıza bir
de EYT ile yapılandırma
kapsamında binlerce
evrak yüklendi. Daha
önce söyledik, yine söy-
lüyoruz. Emeklilik bir hak-
tır ve EYT’liler olarak
bilinen vatandaşlarımız
nasıl mücadele ederek

kazandılarsa bu hakkı,
bize de en kısa sürede bu
haklarına ulaşmaları için
çalışmak düşer. Aynı öz-
veri ile çalışacağımızdan
kimsenin şüphesi olma-
sın. Hiçbir arkadaşımız
çalışmaktan gocunmadı,
gocunmuyor. Fakat en
hafif tabirle görmezden
gelinmek de istemiyo-
ruz.” diye konuştu. 

Haber Merkezi

SGK çalışanlarından EYT ile
artan iş yüküne tepki!
SGK çalışanlarından EYT ile
artan iş yüküne tepki!

Manisa Büyükşehir
Belediye Başkanı Cengiz
Ergün, 18 Mart Çanakkale
Zaferi ve Şehitleri Anma
Günü dolayısıyla mesaj ya-
yınlayarak, başta Cumhuri-
yetimizin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, aziz şehitleri-
mizi saygıyla andı. 18 Mart
Çanakkale Zaferi’nin 108.
yıldönümü ve Şehitleri
Anma Günü dolayısıyla
mesaj yayımlayan Yunu-
semre Belediye Başkanı
Dr. Mehmet Çerçi, bu zafe-
rin tüm dünyaya ‘Çanakka-
le’nin geçilmez’ olduğunu
gösterdiğini belirtti. Manisa
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Cengiz Ergün, Çanak-
kale Zaferi’nin yıl dönümü
dolayısıyla yayınladığı me-
sajında şunlara yer verdi:
“3 Kasım 1914–18 Mart
1915 tarihleri arasında Ça-
nakkale Boğazı’nda cere-
yan eden deniz
savaşlarıyla; Gelibolu yarı-

madasında 25 Nisan 1915-
8/9 Ocak 1916 tarihleri
arasında yapılan kara sa-
vaşları, şanlı Türk tarihinin
en şerefli zafer destanların-
dan bir tanesidir. Kahra-
man atalarımızın son
yurdumuz Anadolu’yu ko-
rumak için canlarını seve
seve feda ettiği, cephelerin
bir metreye kadar düştüğü,
Türk’ün gücünün yanı sıra
yardımseverliği, iyiliği ve
fedakarlığıyla da ön plana
çıktığı bu kutlu zaferin
108’inci yılını büyük bir
coşkuyla kutlarken, aziz
şehitlerimizi ve kahraman

atalarımızı da saygıyla anı-
yoruz. Her karışı şehit ka-
nıyla yıkanmış bu toprakları
bizlere vatan yapan kahra-
manlarımızın destanlarını
yaşatmak için üzerimize
düşeni yapıyoruz. Çanak-
kale Şehitleri Anıtı, Kurtu-
luş Kahramanları Anıtı gibi
önemli eserleri şehrimize
kazandırarak, gelecek ne-
sillere yakın geçmişimizi en
güzel şekilde anlatabilme-
nin gayreti içinde olduk.
Cumhuriyetimizin 100. yı-
lında şehrimize kazandıra-
cağımız Kurtuluş Müzesi
projemiz de yine bu anla-
yışla hayata geçirilecek
önemli bir eser olacaktır.
Bu duygularla aziz milleti-
mizin düşmana karşı bir ve
bütün olduğu şanlı Çanak-
kale Zaferimizin 108’inci
yıldönümünü kutluyor;
başta büyük önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, aziz şehitleri-
mizi ve kahraman ataları-

mızı saygı, rahmet ve min-
netle anıyorum. Aziz ruhları
şad olsun.”

BaŞKan ÇERÇi 
ÇanaKKaLE 
ZaFERi’nin 

108. YıLını KUTLaDı 
“Çanakkale Zaferi, mil-

letimizin azmi ve inancı
karşısında hiçbir engelin
duramayacağının timsali-
dir” diyen Belediye Baş-
kanı Çerçi mesajında,
“Birinci dünya savaşı dö-
neminde bütün emperya-
list güçler, dört bir koldan
ülkemize hücum etti. Bo-
ğazlardan geçemeyince
karadan saldırdılar. Aziz
milletimiz, 18 Mart 1915
günü emperyalist güçler
karşısında 'Çanakkale ge-
çilmez' dedirtecek büyük
bir destan yazdı. Bu des-
tanı yazan şehitlerimiz, sa-
vaşa giderken asla geri
dönmeyi düşünmeyerek,
tereddüt etmeden vatan
için, millet için şahadet şer-

betini içmek üzere göğüs-
lerini siper etti. Çanakkale
Zaferi, Türk Milletinin kade-
rini ve dünya tarihinin sey-
rini değiştiren, dünyada eşi
benzeri olmayan bir kahra-
manlık destanıdır. Yüz yıllar
geçse de bu zafer tarihin
yazdığı en büyük zaferler-
den biri olarak anılmaya
devam edecektir. Bu
duygu ve düşüncelerle
başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk olmak üzere ülke-
mizin toprak bütünlüğünü
korumak için canlarını
seve seve veren şehitleri-
mizi ve gazilerimizi rah-
met, minnet ve şükranla
anıyorum”  ifadelerini kul-
landı. Haber Merkezi

Başkan Ergün ve Başkan Çerçi’den 
‘Çanakkale Zaferi’ mesajı 

Manisa’nın Turgutlu
ilçesinde 2 dönem bele-
diye başkanlığı yapan
Mustafa Serhat Orhan,

İYİ Parti’ye katılacak. İYİ
Parti Turgutlu İlçe Baş-
kanı Önder Ertaş sosyal
medya hesabından çar-
pıcı açıklamalarda bu-
lundu. Turgutlu’da 2
dönem belediye başkan-
lığı yapan Mustafa Serhat
Orhan ile fotoğraf payla-
şan İYİ Partili Ertaş, eski
belediye başkanı Orhan’ı

İYİ Parti’ye davet ettiğini
açıkladı. Orhan’ın davete
olumlu yanıt verdiğini
açıklayan İYİ Partili Ertaş,
katılımın önümüzdeki
günlerde gerçekleşece-
ğini de ekledi. İYİ Parti
Turgutlu İlçe Başkanı
Önder Ertaş’ın açıklama-
ları şöyle: “İYİ Parti Tur-
gutlu ilçe Başkanlığı

olarak bugün Turgut-
lu’muzda 2 dönem bele-
diye başkanlığı yapan,
Turgutlu’muzun sevilen
ismi Sayın Mustafa Serhat
Orhan’ı işyerinde ziyaret
ettik. Güzel bir hoş sohbet
yaptık.  Kendisini İYİ Parti
ailesine davet ettim gücü-
müze güç katmasını iste-
dim, bizleri kırmadı.

Önümüzdeki günlerde İYİ
Parti ailesine katılmak is-
tedi. Bizler de kendisine
teşekkür ederiz. İYİ Parti
ailesine katılımlar hızlı bir
şekilde devam ediyor.
Önümüzdeki günlerde
toplu katılım programı ola-
caktır. Biz boşuna söyle-
medik Turgutlu da 1. parti
olacağımızı.”

Turgutlu’nun eski belediye başkanı 
Serhat Orhan İYİ Parti'ye katılıyor
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SAYFA
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KeNTSel dönüşümle
ilgili destek paketi açık-
landı. Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı açıklamasına göre,
finansman paketi kapsa-
mında kişi başı kredi üst li-

miti 600 bin liradan 1 mil-
yon 250 bin TL'ye çıkarıldı.
Finansman maliyetinin 840
baz puana kadar kısmını
Hazine karşılayacak.

Kentsel dönüşüm süre-

cinde konut üreticisi firma-
lara da destek sağlanacak.
Hazine destekli kefalet sis-
temi kapsamında şu ana
kadar uygulanan tazmin
oranı bu paket özelinde

yüzde 7'den yüzde 9'a çı-
karılacak.

12 aY 
ÖDeMeSiZ KreDi

Finansman paketi ile
12 ay ödemesiz toplam 48
ay vade ile 250 milyon
TL'ye kadar finansan im-
kanı sunulacak. Bu kap-
samda 50 milyar TL
kefalet limiti kullanıma
açıldı.

MaliKler iÇiN
5 FarKlI KreDi

PaKeTi
Paket kapsamında

riskli yapıların malikleri için
güçlendirme kredisi, konut
yapım kredisi, konut
edinme kredisi, işyeri
yapım kredisi ve işyeri
edinme kredisi verilecek.

Güçlendirme kredisi 320
bin TL, konut yapım kre-
disi 1 milyon 250 bin TL,
konut edinme kredisi 1
milyon 250 bin TL, işyeri
yapım kredisi 800 bin TL,
işyeri edinme kredisi 350
bin TL limitli olacak. Kredi-
lerde yüzde 1,49 faiz/kar
payı üzerinden farklı oran-
larda destek sağlanacak.
Güçlendirme kredisinde
hak sahibi için faiz yüzde
0,99, devlet katkısı yüzde
0,50 olacak.

Konut yapım kredi-
sinde ilk konut için hak sa-
hibinin ödeyeceği faiz
yüzde 0.79, devlet katkısı
yüzde 0,70 olacak. Daha
sonraki konutlar için en
fazla 3 milyon TL'ye kadar

yüzde 0,89 hak sahibi
ödeyecek, yüzde 0,60
devlet katkısı olacak.

KONUTTa vaDe
10 YIl

Vade, konut kredileri
için 10 yıl, işyeri kredileri
için 7 yıl olacak.

FaiZe DevleT 
KaTKISI

Konut edindirme kredi-
sinde hak sahibinin faizi
yüzde 0,79, devlet katkısı
yüzde 0,79 olacak. İşyeri
yapım kredisinde hak sa-
hibi için faiz yüzde 1,09,
devlet katkısı yüzde 0,40
olacak. 

İşyeri edinme kredi-
sinde yüzde 1,09 hak sa-
hibi, yüzde 0,40'lık kısmı
devlet ödeyecek.

KONUT ÜreTicileri 
iÇiN KreDi PaKeTi

Yüklenici firma ve
konut üreticileri için verile-
cek kredi 12 ayı ödemesiz
toplam 48 ay vadeli ola-
cak. Kredide KOBİ'ler için
azami kredi tutarı 100 mil-
yon TL, KOBİ dışı için 250
milyon TL olacak. Tazmin
üst limiti yüzde 9 olacak
kredide kefalet oranı KO-
Bİ'ler için yüzde 90, KOBİ
dışı için yüzde 85 olacak.

Kentsel dönüşüm fi-
nansman paketine baş-
vurular gelecek hafta
kamu bankalarıyla başla-
yacak. Daha sonra özel
bankaların da sisteme
katılımı bekleniyor. 

haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasına göre, kentsel dönüşümde finansman paketi kapsamında kişi başı kredi üst limiti 600 bin liradan 1 milyon 250 bin TL'ye çıkarıldı 

Kentsel dönüşüme büyük destek paketi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Riskli yapıların sahipleri ile
konut üreticileri için farklı paketler hazırlandı. Riskli yapıların sahipleri için alınacak kredide faiz oranına dev-
let katkı yapacak. Pakette konut üreticileri için 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli finansman sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Riskli yapıların sahipleri ile
konut üreticileri için farklı paketler hazırlandı. Riskli yapıların sahipleri için alınacak kredide faiz oranına dev-
let katkı yapacak. Pakette konut üreticileri için 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli finansman sağlanacak.

Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı
Toplu Konut İdaresi Baş-
kanlığı (TOKİ), Manisa, İs-
tanbul, Ankara ve İzmir’in
de aralarında bulunduğu
50 ilde 575 arsayı açık ar-
tırmayla satışa sundu.   

Muhammen bedeli 6
milyar 118 milyon 378 bin
622 lira olan yaklaşık 13
milyon 884 bin 920 metre-
kare büyüklüğündeki Af-
yonkarahisar, Amasya,
Ankara, Antalya, Artvin,
Aydın, Batman, Balıkesir,

Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa,
Burdur, Çanakkale, Çan-
kırı, Çorum, Denizli, Erzu-
rum, Eskişehir, Giresun,
Gümüşhane, Isparta, İs-
tanbul, İzmir, Karaman,
Kars, Kayseri, Kırıkkale,
Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli,
Konya, Kütahya, Manisa,
Mardin, Mersin, Muğla,
Niğde, Ordu, Sakarya,
Samsun, Siirt, Sivas, Şır-
nak, Tekirdağ, Tokat, Trab-
zon, Van, Yozgat ve
Zonguldak’ta bulunan 575
arsa, TOKİ tarafından açık

artırmayla satılacak. Açık
artırma, 4-5-6 Nisan tarih-
lerinde saat 10.30'da üç
ayrı oturum halinde yapıla-
cak. 

Oturumlar, TOKİ İstan-
bul Hizmet Binası ve An-
kara Çankaya Bilkent
Otel’de gerçekleştirilecek.
Ayrıca internetten de
"www.emlakmuzayede.co
m.tr" teklif verilebilecek. 

KDv’DeN MUaF 
YÜZDe 25 PeŞiNaT, 

48 aY vaDe 
Alıcılar, konut, ticaret,

sanayi, turizm tesis alanı
ve akaryakıt istasyon alan-
ları niteliğindeki arsalara
yüzde 25 peşinat ve 48 ay
vade ile sahip olabilecek.
Ayrıca arsalar KDV’den
muaf şekilde satılacak. 

Satış yapılacak arsalar
içerisinde Ankara’da
konut, plansız ve sosyal
kültürel tesis alanları, An-
talya’da konut ile ticaret
alanları bulunuyor. İz-
mir’de satışa sunulan ar-
salar arasında sanayi ve
depolama, sanayi, günü-

birlik turizm tesis konut
alanları bulunuyor. İstan-
bul’da konut, konut dışı
kentsel çalışma alanları

yer alıyor. 
Satışa ilişkin detaylı

bilgiye “www.toki.gov.tr”
ile “www.emlakmuza-

yede.com.tr” internet ad-
resinden ve 0 212 608 15
00 numaralı telefondan
ulaşılabilecek. iha

TOKi’den 50 ilde 575 arsa satışı   TOKi’den 50 ilde 575 arsa satışı   

TicareT Bakanlığı,
tüketiciler için hak arama
yollarının kolaylaştırılması
amacıyla Tüketici Bilgi
Sistemi'nde revizyona git-
meyi planlıyor. Revizyonla
tüketici hakem heyetlerine
daha basit şekilde baş-
vuru yapılabilmesi ve sü-
reçlerin takibinin
kolaylaştırılması hedefleni-
yor.

Ticaret Bakanlığı'ndan
edinilen bilgiye göre, tüke-
ticiye yönelik işlem ve uy-
gulamalardan doğabilecek
uyuşmazlıklara çözüm
bulmak amacıyla oluştu-
rulmuş alternatif uyuşmaz-
lık çözüm merci olarak
görev yapan tüketici
hakem heyetleri, kurulduk-
ları 1995 yılından bugüne
kadar 16 milyondan fazla
tüketici uyuşmazlığını ka-
rara bağlayarak yargının iş

yükünü önemli ölçüde
azalttı.

Türkiye genelinde hali-
hazırda 211 tüketici
hakem heyeti bulunuyor.
2022 yılında bu heyetler
tarafından 601 bin 961
başvuru karara bağlandı.
Söz konusu başvuruların
toplam uyuşmazlık bedeli
ise yaklaşık 1,5 milyar lira
oldu.

KaNUNla TÜKeTici 
lehiNe DÜZeNleMe
Tüketicinin Korunması

Hakkında Kanun'da geçen
yıl tüketiciler lehine bazı
değişikliklere gidildi. Tüke-
ticilerin hak arama yollarını
genişletici ve kolaylaştırıcı
düzenlemeler yapıldı. Tü-
ketici hakem heyetlerine
başvurularda parasal limit
tüketiciler lehine artırıldı.

Tüketici hakem heyetleri-
nin görev alanını belirleyen
başvuru parasal sınırı 30
bin liraya çıkarılırken, bu
tutar 2023 yılında 66 bin
lira olarak belirlendi. Böy-
lece tüketici hakem heyet-
lerinin görev alanı
genişletilirken daha fazla
sayıdaki uyuşmazlık için
buralara başvuru imkanı
getirildi. Tüketici hakem
heyetlerine başvurularda il
ve ilçe ayrımı kaldırıldı. Tu-
tarı 66 bin liranın altında
olan uyuşmazlıklarda tü-
keticinin yerleşim yerinin
bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki
il veya ilçe tüketici hakem
heyetine başvuru imkanı
sağlandı.

iTiraZ YOlU 
GeNiŞleTilDi

Tüketici hakem heyeti
kararlarına karşı tebliğ tari-

hinden itibaren 15 gün
içinde tüketici hakem he-
yetinin bulunduğu yerdeki
tüketici mahkemesine iti-
raz imkanı bulunuyor. Ya-
pılan yeni düzenlemeyle
tüketicinin yerleşim yerinin
bulunduğu yerdeki tüketici
mahkemesine de itiraz im-
kanı getirildi.

Tüketici hakem heyet-
lerinin tüm iş ve işlemle-
rinde kullanılması zorunlu
bir çevrim içi sistem haline
gelen Tüketici Bilgi Siste-
mi'nde (TÜBİS) ile 2017
yılı itibarıyla tüketiciler,
elektronik ortamda e-Dev-
let Kapısı uygulaması üze-
rinden başvurularını
kolaylıkla iletebiliyor. TÜ-
BİS'in Ulusal Yargı Ağı
Projesi Bilişim Sistemi,
Kamu Alacakları Tahsilatı
Platformu Bilişim Sistemi
ve Kurumsal Elektronik

Tebligat Sistemi ile enteg-
rasyonları sayesinde tüke-
tici hakem heyetlerinin
süreçleri kısaltıldı.

Uyuşmazlık konusuna
ilişkin bilgi ve belgelerin
hızlı ve kolay şekilde tüke-
tici hakem heyetlerine
elektronik ortamda sunul-
ması amacıyla bu heyet-
lere Kayıtlı Elektronik
Posta (KEP) adresleri
temin edilerek kullanımı
sağlandı.

Tüketici hakem heyet-
lerine şahsen veya avukat
aracılığıyla, elden, posta

yoluyla veya elektronik
ortamda e-Devlet üzerin-
den TÜBİS kullanılarak
başvuru imkanı bulunu-
yor. Elektronik ortamda
başvuru ortamı tüketiciler
açısından kolaylık sağlar-
ken tüm il ve ilçe merkez-
lerinde bulunan başvuru
noktalarından da başvuru
imkanı bulunuyor.

Tüketici hakem heyet-
lerine yapılan başvurula-
rın yüzde 62'si 2022
yılında elektronik ortamda
TÜBİS üzerinden yapıldı.
aa

Tüketicilerin hak araması daha da kolaylaşacak

Genel Yayın Yönetmeni

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

ERTAN KORKMAZ

ESRA KALE

Yönetim Merkezi : Merkezefendi Mh. Mimar Sinan Bulvarı No:107/A Manisa
İletişim Numarası : 0 (236) 211 53 45 - 0542 211 53 45
e-mail : manisaolaygazetesi45@hotmail.com
web: : www.manisaolaygazetesi.com

www.manisakulishaber.com

ABONE 
ÜCRETLERİ

3 Aylık: 250 TL 6 Aylık: 450 TL
Yıllık   : 800 TL ZAYi iLANI: 200 TL

Yerel süreli yayın

Basım Yeri       : İHLAS GAZETECİLİK A.Ş
Adres : Fatih Mah. 1199 Sokak No: 1/7 Sarnıç-Gaziemir/ İZMİR 
Tel    : 0.232.281 45 30
LİDER AJANS 
VE DAĞITIM   : 0.236.238 46 41

: Burhan AKDEMİR
: Neslihan AKÖZGÜR

: Pelin UĞURLU YILMAZ
: Evren KASIRGA

Muhabir
İstihbarat     

Sayfa tasarım
Magazin

Yazar : Onur YILMAZ
: Cansu MERİÇ

BOYUT SİYAH-BEYAZ RENKLİ
ÇEYREK 1000 TL   + KDV 1400 TL  +KDV
YARIM 1400 TL   + KDV 2000 TL + KDV
TAM 2100 TL   + KDV 3500 TL + KDV

SÜRMANŞET
1700 TL + KDV

LOGO YANI
700 TL + KDV

LOGO ALTI
1000 TL + KDV
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*1 Ocak 2023 tarihi itibari ile geçerli olacak reklam ücretleridir.

MEDİ Medya Reklam Yönetim Danışmanlık İletişim Hizmetleri 
San. ve Tic. Ltd.Şti. adına

İMTİYAZ SAHİBİ
MEVLÜT AKTAN

Yıl: 13

RESMi iLAN
Sütun/cm. 70,00 TL

Salihli Belediyesi ta-
rafından tamamlanan Gü-
müşçayı semt pazar yeri,
dualar eşliğinde esnafların
ve vatandaşların hizmetine
açıldı. Yeni pazar yerinde
ilk defa tezgah açan esnaf-
lar ile alışveriş yapan va-
tandaşlar, yapılan
hizmetten dolayı Salihli Be-
lediye Başkanı Zeki

Kayda’ya teşekkür etti.   
Salihli Belediye Başkanı

Zeki Kayda’nın Kırveli,
Güneş, Gümüş ve Sarıpı-
nar mahallelerine söz ver-
diği Gümüşçayı semt
pazar yeri, İlçe Müftüsü
Adem Karakelebek'in oku-
duğu dualar eşliğinde
açıldı. Salihli Belediyesi ta-
rafından ilçeye kazandırılan

yeni pazar yerinin esnaflara
ve vatandaşlara hayırlı ol-
masını dileyen Belediye
Başkan Yardımcısı Metin
Durmaz, pazarcı esnafları-
nın geçen hafta 106 tezgah
için noter huzurunda kura
çekerek yerleri belirlediğini
söyledi. 

Açılışa katılan Salihli
Belediye Başkan Yardımcı-
ları Metin Durmaz, Mah-
mut Süreyya Karaoğlu ve
Serkan Sözer, Kırveli Ma-
hallesi Muhtarı Mehmet
Emin Kanat, Güneş Mahal-
lesi Muhtarı Bayram Ali
Ergin, Gümüş Mahallesi

Muhtarı Faruk Bayram, Sa-
rıpınar Mahallesi Muhtarı
Öner Karabulut, Yörük Ma-
hallesi Muhtarı Hamdi
Aksoy ile Manavlar ve Pa-
zarcılar Odası Başkanı İdris
Özer, pazar yerinde ilk defa
tezgah açan esnaflara ha-
yırlı işler diledi. iha

Gümüşçayı semt pazar yeri hizmete girdi   
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Hayat standartlarınızı yükseltmek is-
teyebilirsiniz. Bunun yolunun iyi ve
sürekli kazanç elde etmek oldu-
ğunu biliyorsunuz. Tekliflere açık olun,

kafa karışıklığı yerine ne istediğinizin
farkına vararak karar verin.

Fiziksel ve psikolojik olarak kendinizi güçlü
hissedebilirsiniz. Özgüveninizin ve gerek-
çelerinizin de bu şekilde olması maddi
yeterliliğinizi sağlamak, geleceğinizi garanti-

lemek için sizi destekleyebilir. Sosyal çevre-
nizde bir araya geldiğiniz insanlara ve onlarla

ne paylaştığınıza dikkat etmenizde fayda var.

Sosyal bir gün olabilir. Yorgunlukları,
sorumlulukları kenarda bırakıp ha-
yattan nasıl keyif alacağınızı ve sür-

dürülebilir hale getirmeyi
düşünebilirsiniz. Kime, neye hizmet etti-

ğinizi ve bunun sınırlarını doğru bir şekilde
çizdiğinizde süreç sizin daha kolay olabilir.

Kariyerinizde taşların yerine otur-
ması, bir standart oluşturmuş
olmak rahat bir nefes almanızı sağ-
layabilir. Çalışma ortamınızda daha

rahat ve keyifli vakit geçirirken sorum-
luluklarınızı da ihmal etmemelisiniz. 

Sizin için radikal sayılabilecek, mev-
cut düzenin dışında kararlar alabilir-
siniz. Fikirlerinizi hemen
uygulamaya almasanız bile bunlar-

dan emin olmak, kendinizi nerede ve
ne şekilde mutlu hissedecekseniz onu kur-

mayı kolaylaştıracaktır.

Sizi maddi ve manevi açıdan yavaşlatan, mo-
tivasyonunuzu düşüren konulara dikkat çe-
kebilir ve tam tersi yönde bir tarz
kurabilirsiniz. Kendinizi güvende ve mutlu his-

setme ihtiyacınız ağır basabilir. Parasal açıdan
bereketli ve uzun vadeli sonuçlar alabilirsiniz.

İlişkilere yön veren kalıcı kararlar
alırken sadece kendi bildiğinizi, his-
settiğinizi baz almamalısınız. İş ko-
nuları ve parasal gündemlerde

kazançlı çıkacağınız gelişmeler gün-
deme gelebilir. Hayallerinize doğru yatı-

rımlar yapın.

Bireysel alanlarda rahat etmek, kendinize
molalar oluşturmak isteyebilirsiniz. Bunu ya-
parken ekonomik rahatlığınızı da düşünebi-
lir, geleceğe dönük birtakım yatırım fikirlerine

zaman ayırabilirsiniz. Eksikliğini hissettiğiniz bazı
duygular sizi yavaşlatsa da elinizdeki imkanları ve

hak ederek kazandıklarınızı düşünün.

İşinize, yeteneklerinize ve hayatınıza bir
düzen getirmek isteyebilirsiniz. Bunların
sizin için değerli olduğunu daha çok düşü-

nerek maddi ve manevi açıdan daha iyi ko-
şulları kurmak isteyebilirsiniz. Duygusal ve dalgın

tavırlarınızı evle ilgili sorunlarınızı hallederek dağıtabiliriz.

Yaratıcı fikirleriniz kalıcı ve elle tutulur
sonuçlar alacağınız görüşmeleri bera-
berinde getirebilir. Bu görüşmeleri iş

dışındaki etkinlikleri gerçekleştireceğiniz
seyahatlere dönüştürebilirsiniz. Hareket

etmek ve iletişim kurmak size avantaj sağlayacaktır.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI
Hayatınızın arka planına odaklan-
manız gerekebilir. İçsel huzuru-
nuzu yakalamak ve bunu korumak
için üzerinize düşen sorumluluklar

karşısında sıkılgan ve isteksiz olma-
malısınız. Fikrinizi, hissinizi önce kendi-

nize sonra da çevrenize beyan edin.

Aile içindeki problemleri, küslük-
leri geride bırakıyorsunuz. Ken-
diniz için ve ailedeki diğer

herkes için huzurlu bir ortam
oluşturmak, bunun gerekleri için

maddi destekler sağlamak gerekebilir. 

Cumhuriyet tarihinin ilk kilisesi 
açılış gününü bekliyor

TüRkiYE Cumhuriyeti tarihinde inşasına başla-
nan ilk kilise olan ve Kahramanmaraş merkezli dep-
remler nedeniyle açılışı ertelenen Yeşilköy'deki Mor
Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, açılış için
resmi programın belirlenmesini bekliyor.

Süryani cemaatinin talebi üzerine yer tahsis edil-
mesinin ardından 2019'da Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle temeli atılan
kilise açılış için hazır.

Yeşilköy'de Latin Katolik Mezarlığı'nın bulun-
duğu alanın boş bölümüne beş katlı olarak proje-
lendirilen kilisenin bir katı, ayin bittikten sonra
cemaatin toplanacağı, vaftiz, taziye ve düğün gibi
törenler ile toplantı ve konferansların yapılacağı kül-
tür salonuna ayrıldı. Giriş katında, ayinlerin yapıla-
cağı bölümün bulunduğu kilisede, metropolitlik
yaşam alanı, misafir odaları ve otopark yer alıyor.

Açılış tarihi Kahramanmaraş merkezli depremler
nedeniyle ertelenen ve kentte yaşayan yaklaşık 17
bin Süryani'ye ait ikinci kilise olacak yapının ta-
mamlanmış hali görüntülendi.

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Sait Susin,
Kahramanmaraş merkezli depremler ve bölgede
yaşanan sel felaketinin sevinçlerini yarıda bıraktığını
söyledi.

Kiliseyi, 19 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın katılacağı bir törenle açmayı planla-
dıklarını ancak yaşanan depremler nedeniyle açılışın
ertelendiğini anlatan Susin, "Açılışa Cumhurbaşka-
nımız da teşrif edeceklerdi. Temelini de atmışlardı
çünkü.Yaşadığımız deprem felaketi ortamında açılış
yapmamız söz konusu değildi. Erteleme kararı
aldık. Şu anda Cumhurbaşkanımızdan haber bekli-
yoruz. Onun uygun olacağı bir zamanda açılışı ger-
çekleştirmeye hedefliyoruz. Tabii hem seçim arifesi
hem de yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok
yoğun bir program içindeler." diye konuştu. aa

Antakya'da depremde tamamen yıkılan 
İhsaniye Camisi için sanat tarihçileri devrede

afET Bölgesi Kazı Başkanlığı, Kahramanmaraş
merkezli depremlerde moloz yığınına dönüşen Ha-
tay'ın merkez Antakya ilçesindeki İhsaniye Cami-
si'nde kurtarma çalışması başlattı.

Osmanlı döneminde 16. yüzyılın sonlarına doğru
inşa edilen ve önünde üç kemer gözlü son cemaat
yeri bulunan tek kubbeli tarihi cami, 6 Şubat'taki Pa-
zarcık ve Elbistan merkezli depremlerde tamamen yı-
kıldı. Avlusunun içinde mezarlar da bulunan caminin
sütun, kitabe, mihrap ve minber süslemeleri de afetin
etkisiyle enkaza dönüştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan
Afet Bölgesi Kazı Başkanlığına bağlı ekipler, tarihi ya-
pının parçalarını enkazdan kurtarmaya çalışıyor.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan
başkanlığında titizlikle yürütülen çalışmalarla caminin
yeniden ayağa kaldırılması planlanıyor.

Doç. Dr. Arslan depremlerin İhsaniye Camisi'nde
büyük hasara yol açtığını söyledi. Caminin kent için
önemli tarihi yapılardan biri olduğunu vurgulayan Ars-
lan, "İhsaniye Camisi'nin avlu taçkapısında, güney
cephesinde ve son cemaat yerinde kitabeleri var. Bu-
rada Osmanlı özgününe ait sütunlar ve sütun başlık-
ları bulunuyor." dedi. Arslan, şöyle konuştu:

"Kitabeleri, sütun ve sütun başlıklarını, mermerden
yapılmış oldukça süslemeli mihrap ve minberi maale-
sef parçalanmış durumda. Amacımız tarihi yapıları
enkazdan sağlam olarak çıkarabilmek. Sağlam de-
ğilse parçalı halleriyle envanterlendirilecek, Kültür ve
Turizm Bakanlığının ilgili birimleri tarafından restore
edilerek tekrar kullanılabilir hale getirilecek." aa

Cansu MERİÇ

Manisa Lisesi Mü-
dürü Ziya Çiçek ve okul
idarecileri, Manisa Lise-
si'ne yapılan hizmetler ve
deprem bölgesindeki dep-
remzedelere yönelik ger-
çekleştirilen çalışmalar
nedeniyle Şehzadeler Be-
lediye Başkanı Ömer
Faruk Çelik'i kahvaltıda
ağırlayarak, teşekkür etti.   

Manisa Lisesi Müdürü
Ziya Çiçek ve okul idareci-
leri, Şehzadeler Belediye
Başkanı Ömer Faruk Çe-
lik'i kahvaltıda ağırladı.
Başkan Çelik'e ziyaretinde
Şehzadeler Belediye Mec-
lis Üyesi Yenal Yıldırım ve
Belediye Başkan Yardım-
cısı Atilla Efendioğlu da

eşlik etti. Şehzadeler Bele-
diyesi'nin deprem bölge-
sinde depremzedelere
yönelik hizmetleri için te-
şekkür etmek istediklerini
ifade eden Okul Müdürü
Ziya Çiçek, "Deprem böl-
gesindeki hizmetlerinizden
dolayı şahsım ve kuru-
mum adına teşekkür edi-
yorum. Gururlandık.
Oradaki hizmetleriniz çok
güzel. Kurumların yaptık-
ları hizmetlerin görülebile-
ceğini, görüldüğünü
hissettirmek istedik. Bu
vesileyle bölgede hizmet
veren diğer kurumlarımızı
da ziyaret ettik. Belediye-
mize de çok teşekkür edi-
yoruz." dedi. 

"OkULUMUZUn 
HER ZaMan 
YanInDaYIZ" 

Şehzadeler Belediye-
si'nin Manisa Lisesi'nin ih-
tiyaçları için de seferber
olduğunu kaydeden
Çiçek, "Maddi manevi her
türlü yanımızda oldunuz.
Okulumuzun fiziki görünü-
münün güzelleştirilmesi,
çok ihtiyacımız olan gü-
venlik kulübemizin yapımı
ve diğer tüm hizmetleriniz
için size ve ekibinize te-
şekkür ediyorum." diye
konuştu. 

"HiZMETLERiMiZE 
DEVaM EDECEĞiZ" 

Okul idarecilerine te-
şekkür eden Şehzadeler

Belediye Başkanı Ömer
Faruk Çelik, "Bizi kahval-
tıya davet ederek teşekkür
ettiler, bundan çok mutlu
olduk. Biz bir teşekkür
beklemeden, bir görev
olarak; bu ülkenin bir ev-
ladı olmanın gereği olarak
ilk günden beri deprem
bölgesinde yaraları sara-
bilmek, acıları hafifletebil-
mek için çaba ve gayret
sarf ediyoruz. Bundan
sonra da ihtiyaç oldukça
hizmetlerimize devam
edeceğiz. Bu noktada da
desteklerini, hayır duala-
rını esirgemeyen her bir
vatandaşımıza da teşek-
kür ediyorum" dedi. 

Manisa Lisesi'nin

Şehzadeler'in en köklü
okullarından olduğunu
dile getiren Başkan Çelik
şunları söyledi: "Şehza-
deler Belediyesi olarak
kurulduğumuz günden
beri Manisa Lisemize
desteklerimizi hiç eksik
etmedik. Yaptığımız spor
tesisleriyle, okulun fiziki
yapısı, boyası badana-
sıyla. Okul aile birliğimiz
ve okul idarecilerimiz biz-
den ne talepte bulun-
duysa buradaki
çocuklarımız, geleceğimi-
zin teminatı gençlerimiz
için yerine getirmeye
çaba ve gayret sarf ettik,
etmeye de devam edece-
ğiz." Haber Merkezi

Manisa Lisesi Müdürü Ziya Çiçek ve okul idarecileri, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i kahvaltıda ağırladı 

Manisa Lisesi'nden Başkan Çelik'e teşekkür   

Manisa İl Sağlık Mü-
dürlüğü tarafından yürütü-
len ve Avrupa Birliği Sivil
Düşün Programı çerçeve-
sinde desteklenen “Birlikte
El Ele Yarasız Günlere”
adlı projede kronik yara
bakımına ilişkin sempoz-
yum, 15-16 Mart tarihle-
rinde Manisa Merkez
Efendi Devlet Hastane-
si’nde gerçekleştirildi.   

Manisa’da 8-9 Şubat
tarihlerinde yapılması
planlanan fakat meydana
gelen deprem felaketleri
sebebiyle ertelenen sem-
pozyumun önemi felaket
sebebiyle arttı. Türkiye’de
Avrupa Birliği Programı fi-
nansmanıyla desteklenen
ilk yara bakımı sempoz-
yumu olan “Kronik Yara
Bakımı Sempozyumu”,

Manisa Celal Bayar Üni-
versitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi ve Manisa Aile
ve Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürlüğü iş birliğiyle yakla-
şık 450 katılımcıyla
tamamlandı. 

Sempozyumun açılış
konuşmasını yapan Ma-
nisa İl Sağlık Müdürü
Uzm. Dr. Erol Karaca, yara
bakımının Sağlık Bakanlı-

ğı’nın rehberliğinde artık
daha çok önem verilen bir
konu olduğunu belirtti.
Manisa Şehir Hastanesi ve
bazı ilçe devlet hastanele-
rinde açılan ‘Kronik Yara
Bakım Poliklinikleri’ ile
projenin amacına uygun
hedeflere yönelik çalışma-
larda bulunulduğunu dile
getiren Karaca, yara konu-
suna sahip çıktıklarını söy-

ledi. Karaca, “Kronik yara;
iyileşme süreci yavaş ve
zorlu olan veya iyileşme-
yen ya da tekrar eden ya-
ralardır. Sadece deprem
felaketi yüzünden değil,
dünya nüfusunun yaşlan-
masıyla da kronik yara
bakımı konusunda bilgi-
lenme ihtiyacı tüm dün-
yada artmaktadır. Bu
ihtiyacı karşılamaya hiz-

met etmek üzere sem-
pozyum çıktıları derlenip;
proje ortağı kurumlar,
özel hastaneler ve huzu-
revlerinin kronik yara ba-
kımı ile ilgili birimlerine
dağıtılacaktır. Yaşlı ve en-
gelli bireylere ve yakınla-
rına dağıtılmak üzere iki
buçuk dakikalık dört adet
animasyonlu video oluş-
turuluyor. 

Bu videoların içinde
kronik yara bakımı ve
pansuman ile ilgili hayat
kurtaran bilgiler olacak ve
videolar proje ortağı ku-
rumların internet sitele-
rinde ve sosyal medya
hesaplarında kitlelerin eri-
şimine sunulacak. Ayrıca
sempozyum sunumları
Manisa İl Sağlık Müdür-
lüğü resmi Youtube hesa-
bından yayınlanacaktır”
dedi. 

Manisa’da Avrupa Birliği destekli sempozyum  

Uşak Kızılay Kan Mer-
kezi tarafından Manisa'nın
Selendi ilçesinde düzenle-
nen kan bağışı kampanya-
sında 50 ünite kan
toplandı. Selendi Eski
Cami Mahallesi'ndeki De-
mokrasi Meydanında Kızı-
lay kan bağışı aracında
düzenlenen kan bağışı
kampanyasına vatandaş-
lar yoğun ilgi gösterdi.
Bağış kampanyasına katıl-

mak isteyen vatandaşlar,
bir dizi tahlilden geçtikten
sonra kan verdi. Gönüllü-
ler kan vermenin yanında,
ücretsiz sağlık kontrolün-
den de geçmiş oldu. Gün
boyu süren çalışmada
toplam 50 ünite kan top-
landığı açıklandı. Özelikle
yaşanan afet günlerinde
hastanelerin kan ihtiyacı
için Selendi halkının du-
yarlılığından mutlu olduk-

larını ifade eden Kızılay
Uşak Kan Merkezi'nden
Dr. Qasem Ghafari,
"Özellikle kanamalı acil
hastalar için toplanan kan
bağışına vatandaşlarımız
yoğun ilgi gösteriyor. Bu
bizleri çok memnun edi-
yor. Kan acil ihtiyaç değil,
sürekli ihtiyaç. Kan bağış-
larını bundan sonra da
her daim kabul edeceğiz"
dedi. iHa

Selendili vatandaşlar kan bağışına yoğun ilgi gösterdi   

Manisa Su ve Kanali-
zasyon İdaresi (MASKİ)
Genel Müdürlüğü, su kay-
naklarının korunması ve
suyun bilinçli kullanımına
yönelik eğitim ve bilgilen-

dirme çalışmalarını Hedef
Koleji’ndeki öğrencilere de
ulaştırdı. ‘Su Tasarrufu
Eğitim Projesi’ kapsa-
mında öğrencilere eğlen-
celi materyallerle suyun

önemi ve tasarruf yöntem-
leri anlatıldı. Abone İşleri
Daire Başkanı Talip
Akbaş’ın da katıldığı eği-
tim programında şube
müdürü Yalçın Güney,
okul müdürü, öğretmen ve
öğrenciler yer aldı. Eğitim
sonunda öğrencilere hedi-
yeler dağıtıldı. Okul ida-
resi, MASKİ’nin su
tasarrufu konusundaki
öğretici etkinliğine ev sa-
hipliği yapmaktan dolayı

mutluluk duyduklarını
ifade ederek, teşekkür
etti.

Daire Başkanı Talip
Akbaş, “MASKİ Genel
Müdürlüğü olarak, su
kaynaklarımızı koruyarak
geleceğimize sağlıklı bir
şekilde aktarmak ama-
cıyla çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. Bu kapsamda
geleceğimizin teminatı
olan evlatlarımızda erken
yaşta bilinç oluşturmak

için okullarımızda su ta-
sarrufu eğitim programları
düzenlemeye devam edi-
yoruz. 

Son olarak Hedef Ko-
leji öğrencilerimizle bir
araya gelerek suyun öne-
minden bahsettik. Günü-
müzde bir damla suyun
bile büyük önem arz etti-
ğinin bilincinde olarak
eğitimlerimize ara verme-
den devam edeceğiz”
dedi. Haber Merkezi

Yeni nesillere su tasarrufu bilinci
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manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta ma-
çında Eyüpspor’u konuk ediyor. 19 Mart Pazar günü Mümin
Özkasap Stadı’nda oynanacak mücadele saat 13.30’da başla-
yacak. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi kazanarak haftayı galibi-
yetle kapatmak istiyor.

KARŞILAŞMADA BURAK ŞEKER DÜDÜK ÇALACAK
Manisa Futbol Kulübü ile Eyüpspor arasında oynanacak mü-

cadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek. Karşılaşmada Burak Şe-
ker’in yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Oğuz Terzi yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Dursun.

EYÜPSPOR MAÇININ BİLET SATIŞI DEVAM EDİYOR
Eyüpspor ile oynayanacak karşılaşmanın bilet satışı

www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden
devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen ta-
raftarları www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile bi-
letlerini temin edebilecek. 

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle; Kategori-1 (Kapalı
Tribün): 30 TL, Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL, Kate-
gori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL.

Manisa FK’nın konuğu EyüpsporManisa FK’nın konuğu Eyüpspor

manisa Futbol Kulübü,
Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta
maçında sahasında Eyüps-
por’u konuk edecek. Müca-
dele 19 Mart Pazar günü saat
13.30’da Mümin Özkasap Sta-
dı’nda oynanacak. Siyah-be-
yazlılar, Eyüpspor maçının
hazırlıklarını gerçekleştirdiği
antrenmanla sürdürdü. 

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde
Teknik Direktör Yalçın Koşuka-
vak yönetiminde yapılan an-
trenman ısınma hareketleriyle
başladı. Oyuncular pas çalış-
masının ardından 5’e 2 top
kapma oyunu oynadı. Siyah-
beyazlılar, bugün yapacağı an-
trenmanla hazırlıklarını
sürdürecek. spor servisi

Onur YILMAZ

Siyah-beyazlılar pas çalıştıSiyah-beyazlılar pas çalıştı

Yunusemre Belediyes-
por Büyük Erkek Basketbol
Takımı, final müsabakasında
karşılaştığı Akhisar Belediyesi
Basketbol Spor Kulübü'ne
64-61 mağlup olarak Manisa
2'ncisi oldu.

Manisa Büyük Erkekler
Basketbol Ligi'nde mücadele
eden Yunusemre Belediyes-
por, final müsabakasında Ak-
hisar Basketbol'a 64-61
mağlup olarak il ikincisi oldu.
Çok Amaçlı Spor Salonu'nda
yoğun ilgiye sahne olan final
müsabakasında ilk devreyi
34-32 önde kapatan Mavi Be-
yazlılar, uzun süre önde götür-
düğü maçtan son iki dakikada

üst üste yediği basketlerle
mağlup ayrıldı. Heyecanlı
geçen karşılaşmayı Yunu-
semre Belediyespor Kulüp
Başkanı Arif Alkan, Yunu-

semre Belediyesi Gençlik ve
Spor Hizmetleri Müdürü Ab-
dullah Can, Genel Kaptan
Aladdin Erdoğan, Genel Koor-
dinatör Güliz Onater, Spor
Salonları Sorumlusu Özlem
Narinç ve çok sayıda taraftar
izledi. Dev adamlara kupa ve
madalyalarını Kulüp Başkanı
Arif Alkan ve Yunusemre Be-
lediyesi Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürü Abdullah Can
takdim etti. Kulüp Başkanı
Arif Alkan, basket bolsever-
lere son saniyeye kadar seyir
zevki yüksek müsabaka izle-
ten her iki takım oyuncularını
tebrik etti. spor servisi

Yunusemreli dev adamlar
il ikincisi oldu

Yunusemreli dev adamlar
il ikincisi oldu


