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Gemlikli 63 sebze- meyve satıcısı pazarcı esnafı, yapılan ihale ile yerlerini 10 yıllığına satın aldı.

Mis korumasında ihale
kapalı Pazar Yeri’nde, Gemlikli meyve ve sebzeci esnafı için yapılan ihale nedeniyle dün Gem- 
k Belediyesi’nin çevresinde OLAĞANÜSTÜ HAL vardı. Bursa’dan takviyeli polis, Belediye’ye 
îiden bütün yolları kapatarak, ihaleye girenler dışında kimseyi Belediyeye sokmadı. Belediye 
«nünde Torna bekledi. Olay çıkmadan ihale yapıldı. İhalede 63 yer sahibini buldu.

temlik Belediyesi’nin 24 milyon liraya yaptırdığı Kapalı Pazaryeri, 10 yıllığına dün kiraya çıkarıldı. Kiralama işlemine öncelikle Gem- 
k’te ikamet eden sebze ve meyve satıcısı pazarcı esnafı ile başlandı. 70 e yakın esnafın 63’ü dün yapılan ihalede, açık arttırma usulü 

yerlerinin sahibi oldular. Bugün ve yarın ise balıkçı, konfeksiyoncu ve ayakkabıcılar için ihale yapılacak. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış VerırOairesinılesoDgiinsoiunlunı
Böyle ihale görülmedi

Gemlik’te bir ilki daha yaşadı.
Belediyenin yaptırdığı Kapalı Pazar Yeri’ 

nin 10 yıllığına kiraya verilmesi nedeniyle 
t dün Belediye Kent Konseyi Toplantı Sa-

Jonu’nda ihale yapıldı.
Gemlikli sebze ve meyve satıcısı 70 ka 

dar esnafın katılması beklenen ihaleye 63 
işi katılarak işyerlerini 10 yıllık sahibi 

oldular.
İhale saati gelmeden önce, Belediye 

çevresinde, Bursa’dan gelen polisler, bir 
Torna aracı, bütün sokakların Belediyeye 
girişlerini kapattı. Devamı sayfa 4’de

Maliye Bakanhğı’nca 
hazırlanan Vergi 
Barışı ödemesinde 
birinci taksidi yatır 
manın son gün olma 
sı nedeniyle, dün 
Gemlik Vergi Daire 
si’nde büyük 
yoğunluk yaşandı. 
Vergi Dairesinin 
açılmasıyla başlayan 
yoğunluk, mükellef 
terin, kamu kurum 
larına olan borçları 
nın ödenmesi için 
sabahın erken saat
lerinde sıra almak 
için dairenin açılma 
sini beklediler.

Vergi Dairesinde 2 
tane olan vezne sayı 
sı arttırılarak tahsi 
tatların hızlan

dırılması sağlandı. 
Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürü mükelleflerin 
vergi ödemelerini

son güne bıraktıkları 
için saat 21.oo kadar 
veznelerin açık 
kaldığını söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikli 63 sebze- meyve satıcısı pazarcı esnafı, yapılan ihale ile yerlerini 10 yıllığına satın aldı.

Polis korumasında ihale
Kapalı Pazar Yeri’nde, Gemlikli meyve ve sebzeci esnafı için yapılan ihale nedeniyle dün Gem
lik Belediyesi’nin çevresinde OLAĞANÜSTÜ HAL vardı. Bursa’dan takviyeli polis, Belediye’ye 
giden bütün yolları kapatarak, ihaleye girenler dışında kimseyi Belediyeye sokmadı. Belediye 
önünde Torna bekledi. Olay çıkmadan ihale yapıldı. İhalede 63 yer sahibini buldu.

DIŞARIDAN 
GELENLER

Gemlik Belediye
since yaptırılan 
Kapalı Pazar Yeri’nin 
Gemlikli sebze ve 
meyve satıcısı 
esnafa yönelik ilk 
ihalesi dün polis ve 
tornalar gözetiminde 
Bursah esnafın iha
leyi boykot için iki 
kez Sah Pazarı’nda 
tezgah açmaması 
ve Bursa Hali’nden 
Gemlikli esnafa mal 
çıkartmaması, 
Çevre yolu otobanını 
trafiğe kapaması 
üzerine gergin 
anların yaşandığı 
ihale sürecinde dün 
sabah erken saatler 
de Bursa’dan toplum 
polisleri otobüslerle 
ilçemize gelerek, 
ihalenin yapılacağı 
Gemlik Sosyal 
Yaşam Merkezi’ndeki 
Kent Konseyi Salonu 
çevresinde geniş 
önlem aldı.
Gemlik polisiyle bir
likte Belediye’ye 
giden tüm yollar 
bariyerlerle kapatıla 
rak, çevrede görül 
memiş bir güvenlik 
şeridi oluşturuldu.

İLK İHALE YAPILDI

Polisler, ihaleye gire
cek olan Gemlik 
esnafından başka 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Yönetim Ku
rulu üyeleri dışında 
Belediyeye kimseyi 
almadı.
Saat 9.00 da encü
men üyeleri ve ihale 
komisyonu huzu
runda yapılacak olan 

yer belirleme ihale
sine katılacak 
pazarcı esnafının 
daha önce belediye
den aldıkları işgaliye 
makbuzları ve kimlik 
bildirimlerinin kont 
rolünden sonra açık 
arttırma suretiyle 
yapıldı.
İhaleyi, Belediye 
Başkan vekili Kadir 
Erol yönetti. 
İhlaleye pazarcılar 
birer birer alınarak, 
talep ettikleri birin 
üzerinde fiyat 
artırarak ihale 
sonuçlandırıldı. 
9.oo da başlayan 
satışlar, saat 11.30 
de son buldu.
İhale sonunda 63 
esnafın 10 yıl 
süreyle kullanacak 
lan pazar yerleri 
belli oldu.
Yarın ve öbür gün 
diğer Gemlikli 
pazarcı esnafı için 
ihale yapılacak.

önümüzdeki hafta 
6-7-8 Aralık 2016 
günleri ise Gemlik’te 
ikameti olmayan 
pazarcı esnafı için 
kalan 338 yer için 
ihale yapılacak. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 
ve Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol Başkanlığında 
toplanan ihale 
komisyonunda 
encümen üyeleri ve 
Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Başkanı İsmail

Beki’de yer aldı.

24 MİLYONA 
MAL OLDU

Bursa’nın en büyük 
ve en modern 
kapalı Pazar yerini 
tamamladıklarını 
belirten Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, bu haftaki 
ihale sürecinde üç 
gün boyunca ilçede 
ikamet eden pazarcı 
esnaflarının yer 

kiralayabileceğini 
söyledi.
Kamuoyuna yönelik 
yanlış bilgilendirme 
lere de yanıt veren 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Yönetmelik gereği 
tahsis değil, ki
ralama yapılacak” 
dedi. Hükümetin 
2017 yılı içinde 
sokak pazarlarının 
kaldırılmasına yöne
lik bir çalışması 
olduğunu da anlatan

Refik Yılmaz, 
“Gemlik’e güzel ve 
modern bir 
kapalı Pazaryeri 
kazandırdık. Hem 
bu önemli yatınm, 
hem de yapılan 
ihaleler ilçemize 
hayırlı uğurlu olsun” 
diye konuştu.
Gemlik Belediyesi 
Kapalı Pazar yerinde 
10 dönüm otopark, 
yürüyen merdiven
ler, mescit, tuvalet 
ler, duş kabinler, be 

bek emzirme kabin
leri, kafeterya ve 
lokanta gibi tesisler 
de bulunuyor.
24 milyon liraya 
mal olan Gemlik 
Belediyesi Kapalı 
Pazar Yeri Tesisleri, 
Sah ve Cumartesi 
günleri ilçe halkına 
hizmet verecek. 
Kapalı Pazar yerinin 
Kurban Bayramların 
da Kurban Kesim 
Merkezi olarak da 
değerlendirileceği, 
ayrıca deprem 
toplanma merkezi 
olarak da planlandığı 
açıklandı.
Bursah, Orhangazi 
ve Yalovah pazarcı 
esnafının 6-7-8 
Aralık 2016 günleri 
yapılacak olan 10 
yıllık süreli kapalı 
pazar yeri kira ihale
sine katılıp 
katılmayacaktan 
konusu hala netlik 
kazanmadı.
Bursa Pazarcılar 
Derneği’nin Gemlik 
Belediyesinin 
gerçekleştirdiği 
ihalenin iptali için 
Bursa İdari 
Mahkemesi’nde 
dava açtığı 
öğrenildi.
6-7-8 Aralık 2016 
günlerinde yapılacak 
olan ihaleye katılan 
olmaması halinde 
Gemlik Belediye
si’nin nasıl bir yol 
izleyeceği de 
açıklanmadı.
İhale gününün 
gelmesinin duruma 
göre davranılacağı 
öğrenildi.
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Taciz cinayeti! Kayıımederini öldürdü
Orhangazi de 
kendisine sahip 
olmaya çalıştığı 
iddiasıyla kayınpe 
derini öldüren 
kadının yargılan 
ması karara kaldı. 
Orhangazi ilçesinde 
geçtiğimiz şubat 
ayında meydana 
gelen olayda 
Meryem B. (24), 
kendisine sahip 
olmaya çalıştığı 
iddiasıyla aynı

evde yaşayan 
kayınpederi 
Çetin B.’yi (58) 11 
bıçak darbesiyle 
öldürdü. Hakkında 
‘kasten adam 
öldürmek’ suçun
dan ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası istenilen 
genç kadının 
yargılanmasına 
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
devam edildi.

önceki ifadesini 
tekrarlayan Meryem 
B., “Olay günü 
kahvaltı ettik.
Kayınpederim 
kahveye, eşim S.B. 
saat 15.00’te işe 
gitti. Akşam 
üzerine evde kimse 
olmadığı sırada 
banyoya girdim. 
Elektrik kesildi. 
Elbiselerimi 
giyerek çıktım. 
İçeriden tıkırtılar 

geliyordu. Kim 
var diye seslendim. 
Ses gelmedi.
Birisi saçlarımdan 
tutarak beni 
sürükleyen 
kayınpederimdi. 
Küfrederek bana 
sahip olmaya 
çalışıyordu.
Elinden kurtularak, 
salona geçtim. 
Peşimden geldi. 
Yine saçlarımdan 
tutarak beni 

mutfağa sürükledi. 
Üzerime abandı. 
Kendimi kurtardım. 
Karanlıkta elime 
geçirdiğim bıçağı 
rast gele 
salladım. Şoka 
girdim. Kendimi 
evden dışarıya 
attım. Bağırdım ve 
kimse çıkmadı.
Yeniden içeriye 
girdim. Eşimi 
aradım. Daha 
önce de 155 imdat 

polisi kayınpe 
derim beni rahatsız 
ediyor diye 
aramıştım” 
dedi.
Mahkeme heyeti 
şahitlerin 
ifadelerini 
dinledikten sonra 
müşteki avukatı 
gelmediği için 
davayı karara 
bağlamak üzere 
önümüzdeki haf
taya erteledi.

UçuncutezMliye'de
Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) 
15 Temmuz darbe 
girişimine ilişkin 6 
ilde 409'u tutuklu 
634 sanığın il
erleyen günlerde 
yargılanmasına 
başlanacak. 
FETÖ'nün darbe 
girişimine ilişkin 
soruşturmalarını 
tamamlayan İstan
bul, Muğla, 
Balıkesir, Bursa, 
İzmir ve Denizli'de 
cumhuriyet 
savcılıklarınca 
hazırlanan iddi
anameler, 
mahkemeler 
tarafından kabul 
edildi. Böylece söz 
konusu 6 ilde 
409'u tutuklu 634 
şüpheli hakkında 
darbe girişimine 
ilişkin dava açıldı. 
İstanbul'da "anaya 
sal düzeni ortadan 
kaldırmaya, 
Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ile 
Türkiye Cumhu 
riyeti hükümetini 
ortadan kaldırma 
ya veya görevini 
yapmasını engelle
meye teşebbüs" 
suçlarından 28'i tu
tuklu 62 şüpheli 
hakkında İstanbul 
23. Ağır Ceza 
Mahkemesinde, 
24'ü tutuklu 29 
zanlı hakkında da 
İstanbul 22. Ağır 
Ceza Mahkeme 
sinde dava açıldı. 
Bursa'da 30, 
Balıkesir'de 139 
sanık yargılanacak 
Balıkesir'de de 
"anayasal düzeni 
ortadan kaldırma 
ya teşebbüs ve

silahlı terör 
örgütüne üye 
öı mâ" Süç/ârmdan 
74'ü tutuklu 115, 
"anayasal düzeni 
ortadan kaldırma 
ya teşebbüs, 
silahlı terör örgütü 
ne üye olma ve 
6415 sayılı Teröriz 
min Finansmanının 
Önlenmesi Hakkın 
da Kanunu'na 
muhalefetten" 20'si 
tutuklu 24 sanık, 
Balıkesir 2. Ağır 
Ceza Mahkeme 
sinde hakim 
karşısına çıkacak. 
BURSA'DA DA 
DAVA AÇILDI 
Bursa'da 30 tu
tuklu hakkında 
"silahlı terör 
örgütüne üye 
olma, kurma ve 
yönetme, anayasal 
düzeni ortadan 
kaldırmaya 
teşebbüs, Türkiye 
Büyük Millet 
Meclisi ile Türkiye 
Cumhuriyeti 
hükümetini or
tadan kaldırmaya 
veya görevini 
yapmasını engelle
meye teşebbüs" 
suçlarından 2. Ağır 
Ceza Mahkeme 
sinde dava açıldı. 
İzmir'de 152'si tu
tuklu 267 sanık 
İzmir 2. Ağır Ceza 
Mahkemesinde, 

darbe girişimine 
ilişkin ilk davanın 
açıldığı Denizli’de 
ise 37'si tutuklu 60 
sanık Denizli 2. 
Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
"anayasal düzeni 
ortadan kaldırma 
ya teşebbüs, 
Türkiye Büyük Mil
let Meclisi ile 
Türkiye Cumhu 
riyeti hükümetini 
ortadan 
kaldırmaya veya 
görevini yapmasını 
engellemeye 
teşebbüs ve silahlı 
terör örgütüne üye 
olma" suçlarından 
yargılanacak.
Cumhurbaşkanına 
suikast girişimi 
Darbe girişimi 
sırasında 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan'a yönelik 
suikast girişimine 
ilişkin aralarında 
Çiğli 2. Ana Jet Üs 
Komutanlığının 
"üs imamı" olduğu 
belirtilen Astsubay 
Kıdemli Başçavuş 
Zekeriya Kuzu'nun 
da bulunduğu 44'ü 
tutuklu 47 şüpheli 
hakkındaki iddi
anamenin Muğla 2. 
Ağır Ceza Mahke 
meşince kabul 
edilmesiyle dava 
açıldı.

Bursa’da narkotik 
polisi tarafından 
yapılan uyuşturucu 
operasyonunda 73 
gram bonzai ele 
geçirildi. Daha 
önceden 
uyuşturucu suçun
dan cezaevinde 
yatan 31 yaşındaki 
N.Ç, isimli kadın, 
üçüncü kez adli 
yeye sevk edilirken 
"Ne yaptıysam 
fakirlikten" dedi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile Mü
cadele Şubesi'ne 
bağlı ekipler, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Vatan Ma- 
hallesi'nde daha 
önceden teknik 
takip yapılarak

»KHlMlMlIllllIllIlHlİMlIİI
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
geri dönüşüm işiyle 
uğraşan bir kişinin j 
çöp konteynerinde 
bulduğu kutunun 
içinden havan topu 
mermisi çıktı.
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
geri dönüşüm işiyle 
uğraşan bir kişinin 
çöp konteynerinde 
bulduğu kutunun 
içinden havan topu 
mermisi çıktı. 
Alınan bilgiye göre,

Gemlik KD’fez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

uyuşturucu ticare
tinin yapıldığı belir
lenen eve baskın 
yaptı. Evde yapılan 
aramada 73 gram 
bonzai maddesi 
ele geçirildi.
Üzerinde 15 gram 
bonzai yakalanan 
31 yaşındaki N.Ç. 
isimli kadın 
gözaltına alındı. 
N.Ç.'nin uyuştu 
rucu satmak suçun

geri dönüşüm işiyle 
uğraşan Mehmet 
Eraslan, Nilüfer 
ilçesindeki çöp 
konteynerlerinden 
toplandığı atık 
malzemeleri kamyo
nete yükleyerek 
Soğanlı Mahallesi 
Şehit Samet Saraç 
Sokak'taki depoya 
getirdi.
Kamyoneti 
boşaltırken bir kutu
nun içinde askeri 
malzeme olduğunu 
fark eden Eraslan, 

dan cezaevinde 
yatıp kısa bir süre 
önce çıktığı 
öğrenildi. Öte yan
dan, emniyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen 
N.Ç., gazete 
çilerin "Neden 
satıyorsunuz?" 
sorusuna, 
"Fakirlikten" 
diye cevap verdi.

durumu polise 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
uzman ekipler, 
askeri malzemenin 
havan topu mermisi 
olduğunu tespit etti. 
Yeşil-beyaz renkte 
olan merminin üzer
ine bir isim ve "68/2 
Konya" ibaresinin 
yazıldığı belirlendi. 
Mermiyi imha etmek 
üzere beraber
lerinde götüren 
ekipler, olayla ilgili 
soruşturma başlattı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com


1 Aralık 2016 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 4

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2016 yılında satışların 373 milyonu aştığını söyledi

Zeytin iiretlcislne’kar patf müldosi!
Böyle ihale görülmedi

Sabah çarşıya çıktığımda, esnaf bele 
diyenin çevresinde tornalar ve çok sayı 
da polis olduğunu söyleyince, ihale için 
Bursa’dan takviye polis geldiğini anla 
dım.

Günlerdir ilçe gündemine oturan 
Pazar yerlerinin kiraya verilmesi, esnafın 
tezgah açmaması, Bursa Halinde yaşa 
nan olaylar, otobanın kapatılması, 2 kez 
Salı Pazarının açılmaması, Perşembe 
pazarında Salı pazarının açılması gibi 
olaylar vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Gemlik Belediyesi’nin 24 milyon lira 
harcayarak yaptırdığı Kapalı Pazar Yeri, 
yönetmelik gereği, öncelikle Gemlik’te 
ikamet eden esnafa ihale ediliyor.

Belediyeler yasası, belediyelere kapalı 
ve açık pazaryeri açma ve işletme görev
leri veriyor.

Gemlik Belediyesi de buna göre hara 
ket ediyor.

Ancak, Gemlik’te ikameti bulunmayan 
bilhassa BursalI pazarcı esnafı bu önceli 
ğe karşı çıkıyor. Oysa, Bursa da bir pazar 
yeri dağıtımı yapılsa ilçelerden gelenleri 
içeri bile almazlar.

Bunu Yalova ve Orhangazi pazar yer
lerinde gördük.

Sorun bu olmamalı. Herhalde yer 
sayısının esnaf sayısına göre fazla olması 
ihalede çıkacak rekabet, belirlenen fiyat
lar BursalI esnafın tepkisine neden 
oluyor.

Sonuçta bu ihale yapılacak ve Gem
lik’te binlerce Gemlikliyi ilgilendiren, 
halkın ucuz sebze ve meyve edinmesi için 
kurulacak pazarlardan alışveriş etmeleri 
sağlanacaktır.

Bu boykot uzun sürmez.
Süreç ise dün başlatıldı.
Başlatıldı da Gemlik böyle bir ihale 

görmedi.
Sanki ilçenin belli bir cadde ve 

sokaklarında sıkı yönetim ilan edildi.
Dün Belediyeye girebilmek için birçok 

kapanan bariyerden geçmeye çalıştım. 
Sonunda Sarı Basın kartımı göstererek 
ihalenin yapıldığı salona ulaştım.

İhaleye giren esnaftan çok polis vardı 
dün Gemlik’te.

İhalenin güvenlik içinde yapılması için 
olağanüstü hal ilanı var gibiydi.

Belediye’nin tam giriş kapısı karşısında 
bir Torna bekliyordu. Yüzlerce polis her 
köşeyi tutmuş, belediyeye yalnız ihaleye 
giren esnaf alınıyordu.

Kendi kendime "Bunları da mı görecek
tik” dedim.

Gemlik’e pazaryeri yapanlar, neden 
bunların yaşandığını düşünsünler.

Pazaryeri yapacak, 24 milyon lira 
harcayacaksın, ama yerlerin dağıtımı 
konusunda sorun yaşânacaıcr

Olacak iş mi?
İhale ile yerler kiraya verilmesi için 

ilçede olağanüstü durum yaşanacak!
Görülmüş, yaşanmış değil.
Bunu da başardılar, belediyenin olumlu 

hanesine yazıyorum.
Bu durumu 2-3- 6-7-8 Aralık günleri de 

sürecek.
Ondan sonra biz Bursa’nın en modern, 

en büyük pazar yerini yaptık diye sevine 
çeksiniz, hava atacaksınız.

Yaptınız da bu esnaf niye isyanlarda?
900’ün üzerinde esnafa, 400 yer yaptı 

nız, ayda 8 gün çalışacak, kapalı pazar 
yeri 22 gün boş kalacak.

Bu mu başarı?

Marmara Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifleri 
Birliği (Marmarabir
lik), ürün teslimatı 
yapan aktif ortakları 
na 2017 yılında 
yapılacak ilk genel 
kurulda alınacak 
kararla kar payı 
dağıtacak. 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, yaptığı 
açıklamada, Türkiye* 
nin en güçlü 500 sa 
nayi kuruluşu ara 
sında yer alan birli 
ğin, 8 kooperatif ve 32 
bin üretici ortağından 
aldığı güçle dünyanın 
en büyük sofralık 
siyah zeytin üreticisi 
olduğunu belirtti. 
Asa, göreve geldiği 
2010 yılından bu yana 
geçen 6 yıllık süreçte 
yeni yatırımlar ve 
artan satış rakamları 
ile günlük üretimin 90 
tonlardan 200 ton se
viyelerine yükselen 
birliğin, 2009'da 18 
ülkeye ihracat ger 
çekleştirirken, bugün 
dış satım yapılan 
ülke sayısının 49'a 
çıktığını anlattı. 
rvrarmarabı'rıTk m, yun 
içinde ambalajlı zey 
tin pazarının yüzde 
90'ına hakim olduğu 
nu, siyah zeytin 
ihracatının ise yüzde 
25'ini gerçekleştirdi 
ğini ifade eden Asa, 
birliğin, sahip olduğu 
ihracat başarısıyla 
Türkiye ihracatçılar 
Meclisi'nin (TİM) ihra
cat şampiyonları lis
tesinde zeytin ve 
zeytinyağı sektöründe 
4 kez ihracat şampi 
yonu olduğunu 
söyledi.

KARLILIKTA 
150’NCİ
Asa, sanayi devlerinin 
başı çektiği ISO 500 
listesinde de yükseli 
şe geçen birliğin, 
karlılıkta 150, öz kay
nakta 182'nci sırada

olduğunu, üretimden 
satışlarda ise 36 
basamak birden yük
selerek 382'nci sırada 
yer aldığını kaydetti.

REKOLTE 
BEYANIYLA ALIM 
Son 5 yıllık dönemde 
kapasite artırımı dahil 
olmak üzere ürün 
araştırma geliştirme 
ve diğer yenilikçi 
çalışmalara yapılan 
yatırımların tutarının 
toplam 50 milyon li
raya ulaştığını be
lirten Asa, son 6 yılın 
ürün bedellerini kredi 
kullanmadan ödeyen 
birliğin, 2016-2017 
kampanya dönemi 
için ayrıca kotasız 
alım planıyla yola 
çıktığını aktardı.

ÖDEMELER PEŞİN 
Asa, 19 Kasım'dan 
itibaren alınan ürün 
bedellerinin tamamını 
kampanya döneminde 
peşin olarak ödeme 
kararı aldıklarını be
lirterek, şöyle 
konuştu: "Bu tarihten 
önce alınan ürün be
delle rinin yüzde 6O'ı 
pe şin ödenecek olup, 
kalan yüzde 4O'ı kam
panya bitiminden 
hemen sonra öde 
necektir. Kampanya 
kapsamına bugüne 
kadar üreticiye 44,7 
milyon liralık ürün be
deli ödemesi yapılmış 

tır. 2 Aralık Cuma 
günü yapılacak 25,6 
milyon liralık üçüncü 
dilim ödeme ile bir
likte toplam yapılan 
ödem miktarı 70,3 
milyon liraya 
ulaşmış olacak. 
Unutulmamalıdır ki, 
2010'dan önce zarar 
eden ve öz kaynakla 
rı eriyen Marmarabir
lik, son 6 yıldır hiç 
zarar etmemiştir. 
Oluşan karlılıkla bir
likte ürün bedellerini 
neredeyse peşin öde 
yen Marmarabirlik, 
zarar etmesi duru
munda alamaz, sata
maz ve ortaklara ürün 
bedellerini ödeye
mez.” 
Marmarabirlik'in, ürün 
bedellerinin yanı sıra 
2007'de alınan 60 mil 
yon lira Destekleme 
ve Fiyat istikrar Fonu 
(DFİF) kredi borcunu, 
2013 *te yapılandırdı 
ğım ve halen taksitler 
halinde ödemeye 
devam ettiğini anlatan 
Asa, şu bilgileri verdi: 
"2009 yılında Mar
marabirlik'in öz kay 
nakları 111 milyon lira 
iken 2015 yılı sonun 
da 265 milyon lira 
olmuştur. Satıştan net 
cirosu 2009 yılında 
177 milyon lira iken 
2015 yılı sonunda 314 
milyon lira satış mikta 
rina ulaşılmıştır. 
Ayrıca aktif toplamı

201 milyon liradan 
2015 yılında 395 mil 
yon liraya yüksel 
mlştir. 2016 yılının 11 
aylık döneminde öz 
kaynaklarımız 301 
milyon lira, aktif 
büyüklüğümüz ise 
404 milyon liraya 
ulaşmıştır. Satış ciro
muz da 2016 yılı so
nunda 373 milyon 
lirayı aşmıştır."

KAR PAYI 
DAĞITILACAK 
Birliğin, her geçen 
yıl büyüyen, yatırım 
yapan, daha çok 
alan, daha çok satan, 
ortaklarının ürün be
dellerini kredi kullan
madan ödeyen bir 
kurum haline geldiği 
ni ifade eden Asa, 
"Marmarabirlik'in 
2010 yılından bu güne 
kadar kaynaklarının 
düzenli kullanılması 
ve özellikle popülist 
fiyat politikaları 
uygulanmamasından 
dolayı güzel bir öz 
kaynak birikimimiz 
oldu ve bu öz 
kaynaklarımızı da 
yine ortaklar için 
kullanıyoruz, "dedi. 
Bugün peşin alıma 
geçilmesinin öz 
kaynakların düzenli** 
kullanılmasından 
kaynaklandığını dile 
getirerek, "Kaldı ki 
diğer kooperatiflerde 
öz kaynak sıkıntısın 
dan dolayı, peşin alım 
kesinlikle yapı Ima- 
makta ve yapıla 
mamaktadır. Mar
marabirlik'in alımla 
nnı peşin olarak 
yapmış olması tari
hinde bir ilktir. Mar
marabirlik'in ürün 
satışından elde etmiş 
olduğu karlılık 2017 
yılında yapılacak 
ilk genel kurulda 
alınacak kararın 
ardından üretici 
ortaklarımıza kar 
payı dağıtmayı 
hedefliyoruz."
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

VEFALILAR DP’Yİ YAŞATIYORLAR

Demokrat Parti 
Gemlik İlçe 
Başkanı Gülsen 
Canlı ile yönetim 
kurulu üyesi Safiye 
Çevik her etkinlikte 
Demokrat Partiyi 
layıkıyla temsil 
ediyorlar.
Çünkü onlar 

davaya gönül 
vermiş demokrat
lar, demokrasi 
aşıkları.
Çok partili siyasi 

hayata geçişte 
CHP’den başkan 
Nuri Demirağa’nın 
genel başkanı 
olduğu Milli 
Kalkınma Partisi, 
Dr. Remzi Oğuz 
Arık’ın köylü par
tisi ve Genel 
Başkanı Celal 
Bayar’ın olduğu 
Demokrat Parti.

Halk kendine 
yakın bulduğu DP 
yi tercih ederek 14 
Mayıs 1950 tari
hinde iktidara ge
tirdi. On yıl süre ile 
devleti yönetti. 27 
Mayıs’ta iktidardan 
uzaklaştırıldı. 
Sonrası Adalet Par
tisi, Doğruyol Par
tisi kadroları 
Demokrat Par
tililere teşkil edildi.

Bugün nerede o 
demir kıratız diyen
ler? Partide 
aldıkları görevle 
gururlanıp 
şişinenler? 
Meydanları doldu
ran yüzbinler? 
Nerede Belediye 
Başkanlığı, 
Belediye Meclis 
üyeliği, İl Genel 
Meclis üyeliği', 

senatör milletvek
ili, hatta son DP 
Genel Başkanı 
görevini yapanlar?
Tüydüler, kirişi 

kırdılar. Güçlü 
neresi ise oraya 
takım ettiler, 
yeraldılar. Makam, 
mevkii kaptılar.
Çünkü BP, AP, 

DYP tarihi misyo 
nunu 
tamamlamıştı. 
Birşey beklene
mezdi onlar için.
Hep almaya 

alışkın olanların 
tabii işi olamazdı 
güçsüzleşen DP 
de...
Partiler yalnız 

iktidarda oldukları 
sürede güçlü 
olmazlar, 
geçmişteki 
uıüsuna yaptıkları 

olumlu hizmetler
den güç alırlar, 
anılınırlar.
Kemiyet değil, 

kedfiyet önemlidir. 
İşte Gülsen Canlı 
ve arkadaşları bu 
inançladır ki 
davaya sahip 
çıkarak DP yİ 
yaşatıp var 
kılıyorlar.
Almadan, edin

meden hep ve 
rerek...
Kendilerini kut

luyor, başarılar 
diliyorum, takdir
lerimi sunuyorum.
Bu takdir bir 

başka takdirdir. 
Tam 65 yıldır. 
Karşınızda siyaset 
yapan bir CHP linin 
takdiri.
Demokrasi 

amacınız, 
fedakarlığınız ahde 
vefanız için...
Siyasetin 
amazonları 
olduğunuz için... 
çıkarcı olmadı 
ğımz için...
Çok partili par- 

lementer 
demokrasi mü
cadelesi verdi 
yı'nfz ıÇiif...

Zemheri Çengileri Dönsün 
hiç duymadığım şarkıyı üflüyor 
dudaklarım 
şafağın şakağını soğutuyor nefesim 
göz yumup gök gürültülerine 
hicaz bir zaman örtüsü örtülüyor 
gün doğumuna 
seni sevmek geliyor içimden yine 
derleyip kış çiçeklerini 
ıhlamur renkli güneşe 
anlatmak istiyorum 
derdimden alıkoyan iç 
çekişlerimi 
gel sevgili 
gel 
sol yanıma sal saçlarını 
dilensin omzumdan aşağı akan 
yağmurlar 
kurak bir güvercini 
uçuşalım yarım kanatlar giyinip 
son vapur çıkıntısına 
sigara dumanı gibi dağılalım 
gök kuşağı yamacına 
yedi renkler kuşanalım 
şubat ‘a inat 
zemheri çengileri dönsün bu gece 
o meczup âyimen...

MUHTARLARA MADDE BAĞIMLILIĞI ANLATILDI
“Madde Bağımlılığın 
da Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yanınız 
da” sloganıyla 
çalışmaları başlatan 
Gençlik ve Aile 
Destek Merkezi 
(GADEM) Gemlik 
Belediyesi ile 
işbirliği çerçeve 
sinde Mahalle 
Muhtarlarına Madde 
Bağımlılığı semineri 
düzenledi. Sosyolog 
Gökhan Öztürk’ün 
konuşmacı olarak 
katıldığı seminer 
Mehmet Akif Ersoy 
Kültür Merkezi 
salonunda yapıldı. 
Bursa'da Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
açılan ve İl Emniyet 
Müdürlüğü'yle 
ortaklaşa yürütülen 
programlar kapsa 
mında faaliyet 
gösteren GADEM,

düzenlenen eğitim 
çalışmalarıyla bir
likte madde bağımlı 
lığıyla mücadele 
noktasında sosyal 
rehabilitasyon 
sürecine destek 
veriyor.
FomaraDoğanbey'de 
ki Kiremitçi Mahalle- 
si'nde bulunan 
GADEM merkezinde 
hizmet veren kuru 
luş, son yılların en 
önemli sorununun 
madde bağımlılığı ve 

uyuşturucu 
olduğuna dikkat 
çekiyor.Sosyolog 
Gökhan Öztürk, Bu 
konuda Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
diğer tüm kurum ve 
kuruluşlarla ortak 
çalışmalar 
gerçekleştirdiklerini 
belirterek, başta 
uyuşturucuyla mü
cadele olmak üzere 
madde bağımlılığı 
konusunda İl Em
niyet Müdürlüğü'yle 

birlikte faaliyet 
gösterdiklerini 
vurguladı. Bu 
kapsamda Bursa'da 
GADEM'i açtıklarını 
ve merkezde 
uyuşturucu ile 
madde bağımlılığına 
bulaşan gençlere ve 
ailelerine her türlü 
desteği sağladıkla 
rını ifade eden 
Öztürk, "Onlar 
burada rehabilitas 
yona tabi tutuluyor. 
Bir irade ortaya 

koymaları, 
bu iradeyle 
uyuşturucudan 
kurtulabilmeleri 
sağlanıyor" dedi. 
Merkezin hizmete 
açıldığı günden bu 
yana her geçen gün 
güçlenerek yoluna 
devam ettiğini, sosy
olog ve psikologlarla 
madde bağımlılığı 
bulunan kişilerin bu 
rahatsızlıklarından 
bir bir kurtarıldığını 
kaydeden Gökhan 
Öztürk, "Bunlardan 
bir kısmı hemen bir 
kısmı da belli bir 
süre sonra normal 
hayata dönüyor. Bu 
tür rahatsızlıkları 
bulunan herkesi 
GADEM'e davet 
ediyorum. Kiremitçi 
Hamamı'nın 
hemen karşısında 
yer alan ve ücretsiz 

hizmet veren 
merkezimiz kolay 
ulaşılabilirliğe 
sahip" diye 
konuştu. 
Muhtarlara da 
mahallelerindeki 
madde bağımlı 
larının tanısında 
önemli 
bilgiler veren ve 
mücadele yöntemleri 
konusunda da 
çarpıcı açıklama 
larda bulunan 
Öztürk, aileler ile 
bire bir temasın 
önemini vurguladı. 
GADEM çalış 
malarını daha önce 
de İnegöl, M.K.P ve 
Orhanga zi’de de 
yaptı. Çalışmaların 
17 ilçenin 
tamamında peri 
yodik hale 
getirileceği 
ifade edildi.

KAŞEDE VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

SAATTE TESLİM EDİLİR 
ölsr. ajzvms



1 Aralık 2016 Perşembe İGemlik Körfez Sayfa

'Öl BİL OKULLARI 
^iAz ^eç/vûA^e/v, "

IF dik Ders'Lifi Çalar ||

Jlaya/ BİL 9 </e jSa^hr../.^



1 Aralık 2016 Perşembe Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

eden Mukaddes 
Serim Başkanlığın 
daki Kent konseyi 
Yürütme Kurulu 
üyeleri, daha sonra 
Bursa Vali Yardım 
cısı ve Gemlik

Kent Konseyi’nin 
ağır topları, 24 
Kasım Öğretmenler 
Günü nedeniyle tüm 
öğretmenler adına 
Mehmet Duran’a 
tebriklerini ilettiler.

Kaymakam Vekili 
Mustafa Altıntaş’ı 
makamında ziyaret 
ettiler. Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’ı da makamın 
da ziyaret eden

Kent Konseyi 
Yürütme Kurulu 
üyelerinin protokol 
üyelerine yönelik 
ziyaretlerinin 
devam edeceği 
bildirildi.

Mukaddes Serim 
Başkanlığında 
yeniden seçilerek 
güvenoyu alan 
Gemlik Kent Konseyi 
yürütme kurulu 
üyeleri teşekkür

ziyaretlerini 
sürdürüyor. 
İlk olarak Ticaret 
Borsası Başkanı 
Özden Çakır ve 
Yönetim Kurulu 
üyelerini kabul

•-■i»*
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Adana’da meydana 
gelen yurt yangını 
faciası sonrası 
Bursa MAG-DER den 
yazılı açıklama 
yapıldı.
Açıklamada, 
"Aylar önce Konya 
şimdide Adana, 
nasıl bir Ülkeyiz ki 
biz tedbirsizlik, 
ihmal, denetimsizlik, 
menfaatler yüzünden 
savaşlardan daha 
çok insanımızı, 
yangınlar trafik 
kazaları, maden 
kazaları vb olaylarda 

hayatlarını 
kaybediyor, 
Sorsanız her 
şeyle ilgili kesin 
yasa var, ancak 
denetim 
mekanizması ve 
ceza yaptırımları 
neredeyse yok. 
Bizlere aslında 
bu konularda çok 
iş düşüyor bizler 
Afet Gönüllüleri 
olarak Afet Risk
lerini azalt mak için 
bulundu ğumuz 
bölgelerde sürekli 
tespitler yapıp

OÖNCI(7

MAG

yetkililere 
bildirmeliyiz. 
Hatta bildirmekle 
kalmayıp takibini de 

yapmalıyız ki 
kuruluş amacı 
miza hizmet 
etmiş olalım. 
Adana daki 
yangında 
kaybettiğimiz 
11 evladımız ve 
1 eğitmenimize 
Allahtan rahmet 
ailelerine sabırlar 
yaralılarımıza acil 
şifalar dileriz.

Bizlerin dışında 
vatandaşları mızında 
duyarlı olup Risk 
olarak gördükleri 
durumları yetkililere 

bildirirlerse Riskleri 
büyük ölçüde 
azaltmış oluruz. 
Ayrıca Devletin ve 
Belediyelerin dene
timlerini arttırması 
gerekmektedir. 
Şehrimizde şuana 
kadar ciddi bir risk 
tarama çalışması 
yapıldığını zannet
miyoruz. Avm, toplu 
alış veriş merkezleri 
kamu binaları, okulla 
rımız, büyük ve orta 
ölçek iş yerlerininde 
ciddi anlamda göz
den geçirilmesi

gerekmektedi. 
Aksi halde bu 
gün ki acının adı 
Adana yarın Gemlik 
olması içten bile 
değildir.
Bizler Gönüllü ekip
leri olarak kamu 
tarafından verilecek 
görev olursa, 
yapmaya hazırız. 
Birkez daha basın 
yoluyla diyoruzki 
gelin şehrimizin 
Afet durumu anal
izini hep birlikte 
çıkaralım ” 
denildi

düştü. Kar yağışının

Türkiye’nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ’da kar 
kalınlığı 15 
santimetreye 
ulaşırken, sıcaklık

Uludağ’da iki 
gündür etkili olan 
kar yağışı, aralıklarla 
devam ediyor. Bu 
sabah Oteller Bölge- 
si’nde yapılan 
ölçümde kar kalınlığı 
15 santimetreye 
ulaşırken, hava 
sıcaklığı sıfırın

aralıklarla Pazar 
gününe kadar 
devam etmesi 
bekleniyor. 
Gün içersinde 
hava sıcaklığının 
2 dereceye kadar 
düştüğü Bursa 
kent merkezinde 
akşam saatlerinde 
kar yağışı bek
leniyor.

dereceye düştü. 
Otellerin kayak 
sezonu hazırlıklarını 
sürdürdüğü
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Turist navluna Rus freni
Ekim ayında 
Türkiye’ye gelen 
turist yüzde 25.8 
düşüşle 2.4 milyon 
oldu. Daralma son 
7 ayın en düşüğü 
olurken, bu frende 
Rus turist etkili oldu 
Türkiye’ye gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı ekimde yüzde 
25.8 azalışla 2.4 mi
lyon kişi oldu. Turist 
sayısındaki daralma 
son 7 ayın en düşük 
seviyesinde 
gerçekleşti. Turist 
sayısındaki 
daralmanın 
azalmasında 
Rusya ile düzelen 
ilişkileri takiben Rus 
turistin yavaş yavaş 
geri dönmesi etkili 
oldu. Daha önce 
yüzde 80’lere 
varan düşüş 
kaydeden Rus 
turist sayısındaki 
düşüş yüzde 2.8’de 
kaldı. Rus turist 
sayısı eylül ayında 
yüzde 61 daralmıştı. 
Ekim ayında ise artış 
yüzde 7 oldu. Ocak-

ekim döneminde 
Türkiye’ye gelen 
yabancı ziyaretçi 
sayısı yüzde 31.3 
azalışla 22.7 milyon 
kişi olarak 
gerçekleşti.
Ekim 2016’da Türki 
ye’ye en çok ziyaret 
çi gönderen ülkeler 
sıralamasında 
Almanya yüzde 20 
(491 bin 59 kişi) ile 
birinci, Rusya yüzde 
9 (222 bin 719 kişi) 

ile ikinci, Gürcistan 
yüzde 7.2 (178 bin 
386 kişi) ile üçüncü 
sırada yer aldı. 
Rusya böylece 
Türkiye’ye en çok 
turist gönderen 
ülkeler sıralama 
sında ilk 3’e geri 
dönmüş oldu. Ancak 
ekim ayındaki 
düzelme ilk 10 ayın 
sıralamasını düzelt
meye yetmedi, ilk 10 
ayda Türkiye’ye en 

çok ziyaretçi 
gönderen ülkeler 
Almanya, Gürcistan 
ve Ingiltere oldu.

RUS TURİST 
EYLÜLE GÖRE % 7 
ARTTI

Eylülde Rus turist 
geldi 207.987

Ekimde Rus turist 
geldi 222.719

Milyoner sayısı 
100 hini geçti

Hesabında 1 milyon 
lira veya üzeri 
parası olan yurt içi 
yerleşik mudi 
sayısı Ekim 2016 
itibarıyla 100 bin 
974'e yükseldi 
Hesabında 1 milyon 
lira veya üzeri 
parası olan yurt içi 
yerleşik mudilerin 
sayısı 100 bini 
geçti.
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
verilerinden 
derlediği bilgilere 
göre, Ekim 2016 
itibarıyla Türkiye'de 
hesabında 1 mi
lyon lira ve üzeri 
parası olan mudi 
sayısı 100 bin 974 
olarak gerçekleşti. 
Bu mudilerin banka 
hesaplarındaki 
tutar 656 milyar 328 
milyon lira olarak 
kaydedilirken, yurt 
içi yerleşik mudi
lerin bankalardaki 

toplam mevduatı 
ise 1 trilyon 271 
milyar lira oldu. 
Buna göre 
bankalardaki 
paraların yarısının 
milyonerlerin 
olduğu görüldü. 
Geçen yılın aralık 

sonu itibarıyla 
bakıldığında, 
hesabında 1 milyon 
lira ve üzeri parası 
bulunan mudi 
sayısı 93 bin 8 iken, 
bu kişilerin 
hesaplarındaki 
tutar ise 594 milyar 
661,1 milyon lira 
olarak 
gerçekleşmişti 
Böylece milyoner 

sayısı bu yılın ekim 
ayında 2015 so
nuna kıyasla 7 bin 
966 kişi daha ar
tarken, söz konusu 
kişilerin banka 
hesaplarındaki 
tutar da 61 milyar 
667 milyon lira 
yükseliş kaydetti.

43 yıtnh tecrübemiz ite 
hizmetinizdeyiz....

....^klamcukorgan^syonv^n^^

DAVETİYE • 
FATURA • 

SEVK İRSALİYESİ • 
TAŞIMA İRSALİYESİ ® 

GİDER MAKBUZU • 
TAHSİLAT MAKBUZU • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA • 
NİKAH ŞEKERİ • 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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Dış ticaret rakamları açıklandı
Dış ticaret açığı 
Ekim ayında 4.16 
milyar dolar oldu 
Türkiye'nin ihracatı, 
ekimde, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 3 azalarak 12 
milyar 841 milyon 
dolar, ithalatı yüzde 
0,5 artarak 17 milyar 
4 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Dış ticaret açığı ise 
yüzde 13,2 artarak 
4 milyar 164 milyon 
dolara çıktı.
Türkiye İstatistik

Kurumu (TÜİK) ile 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı tarafından 
oluşturulan ekim 
ayına ilişkin geçici 
dış ticaret istatistik
leri açıklandı. 
Buna göre, ihracat 
ekimde geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 3 düşüşle 12 
milyar 841 milyon 
dolara geriledi. Aynı 
dönemde ithalat ise 
yüzde 0,5 artışla 17 
milyar 4 milyon 
dolara çıktı.

DIŞ TİCARET 
AÇIĞINDA ARTIŞ

Bu dönemde, dış 
ticaret açığı ise 
3 milyar 678 
milyon dolardan 
yüzde 13,2 artışla 
4 milyar 164 milyon 
dolara yükseldi. 
İhracatın ithalatı 
karşılama oranı, 
geçen yılın ekim 
ayında yüzde 78,3 
iken, bu yılın aynı 
ayında yüzde 
75,5'e geriledi.

HiikümetdıiğıııeyeaasDlTalısitveindirinıoelivor
Zorda kalan 
mükellefe taksit 
imkanı getirilecek. 
Geriye dönük dene
tim süresi 3 yıla in
dirilecek. Karnesi iyi 
olan mükellefe in
dirim yapılacak 
Milyonlarca kişiyi 
borcundan kurtaran 
yapılandırmayı 
tamamlayan 
hükümet, 3 önemli 
müjdeyi gündemine 
aldı. Takvim'de yer 
alan habere göre 
Hükümet; vergisini 
zamanında 
ödeyene zor 
gününde uzun 
vadelerde taksit 
imkanı ve borcuna 
sadık mükellefe in
dirim getirmek için 
düğmeye basarken; 
geriye dönük dene
tim süresini de 5 
yıldan 3 yıla 
düşürmek için 
çalışmalara başladı. 
Maliye Bakanı

Naci Ağbal, 
hazırlıkların ileri bir 
aşamaya geldiğini 
belirterek, "Ne 
oranda bir vergi- 
indirimi yapılacağı 
ve kimleri 
kapsayacağı 
yönünde teknik bir 
çalışma yapıyoruz" 
dedi. Ağbal, daha 
önce yaptığı 
açıklama ile, 3 müjde 
içeren düzenlemeler 
ile ilgili şunları 
söylemişti:

ZOR DURUMDAKİ 
ESNAFA DESTEK: 
Vergi yapılandır 
malarına olan 
ihtiyacı azaltmak 
için, vergisini 
düzenli ödeyen 
mükelleflerin, her
hangi bir nedenle 
zor durumda 
kalmaları ile ver
gisini ödeyememesi 
halinde kolaylık 
sağlayacağız.

'Vergiyi daha düşük 
oranda öde' 
diyeceğiz. Taksit 
imkanı getireceğiz. 
Yapılandırma ka
nununda olan 
düzenlemeler 
çerçevesinde, hatta 
belki ondan daha iyi 
düzenlemelerle 
yardımcı olacağız.

DENETİM
SÜRESİ 3 YIL: Vergi 

kanunlarımıza göre, 
mükellefin geçmiş 5 
yıla ilişkin hesapları 
incelenebiliyor. Bu
rada diyoruz ki 
'Maliye Bakanlığı 
eğer bir mükellefin 
defter ve vergisini 
inceleyecek ise bu 
en çok 3 yıl olsun, 5 
yıl olmasın'.
2017'den itibaren 
başlayan dönem
lerde vergiinceleme 

süresi artık 3 yıl ola
cak. Düzenleme şu 
andaki mevcut 
süreleri öne çek
meyecek. Örneğin 
2011-2012'ye ilişkin 
inceleme sürelerinde 
kısalma meydana 
getirmeyeceğiz, o 
haksızlık olur. Bunu 
gelecek yılın 
başından itibaren 
başlatacağız.

KARNESİ İYİ OLAN 
YAŞADI

Zaman zaman 
çıkarılan 
yapılandırma 
kanunları hakkında 
itirazlar da geliyor. 
'Ben vergi 
borçlarımı 
süresinde ödedim. 
Bana hiçbir 
şey yapmıyor 
sunuz ama borcunu 
zamanında öde
meyenlerin 
faizlerini, 
cezalarını siliyor
sunuz' şeklinde 
seslenişler oluyor. 
Bu kişilere de bir 
düzenleme 
getireceğiz.
Mükellef geçmişteki 
borçlarını düzenli 
ödediyse, geçmiş 
3 yılında karnesi 
pekiyi ise diyeceğiz 
ki 'Vergiyi daha 
düşük oranda 
ödeyin.'.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENll OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 00
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 54
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 1 a 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPÜR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (228) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlsar (282) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

R
Psmukkal* 612 OO 2®
DENİZ UÇAĞI «13 ®® *13
Pegasus Akmla Seyahat 614 ®3 «2
METRO 313 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
sour Turtam 312 1O 72
KanberoQlu-Eaadaf 314 43 40

Kamil Koç 312 O1 33

DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygez 613 12 95
Habeş 513 16 37
Mogez 513 75 58
Ergez 613 88 43
Milangaz 613 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev, Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 55
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

RELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

l flC TAKSİLER
Körfez Tekel 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 87
Güven Tekel 613 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Menastır Tekel 517 33 04|i

Akcan Petrol a13 1O 7e
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 45
Boysa Petrol 613 01 03

Gemlik Karfez
^^^OHILİrlinLI^ÛllLÛOhMİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5641 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Câcf Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEIIİKSİNEIAGİİNIİİÖÜ
VENÜS SİNEMASI
Çakallarla dans 4: 
11:15-13:30-16:00-

18:15-20:30...
İkinci şans:

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:45...
Dag2:15:30- 
18:00-20:30...

Lanetli ev: 
11:30-13:30...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GOOD^YEAR

İIRELLÎ

TAKSİT
ÜZKAYA

MICHELini\

*ystarmaxx

Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 
Hisar Malı. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
■ İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

■ TERCİHEHÜHİVERSİTEJVI.Y.D.VE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
-25-30 YAŞLARI ARASI

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA

YİĞİT

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

r

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Bugün yapılacak ihaleye peynirciler, bakliyatçılar ve balıkçılar katılacak

MMttlİ
Saat 9.oo da başlayacak olan ihaleye 43 peynirci, bakliyatçı ve balık satıcısı 
katılacak. Bugün sona erecek olan ihalelerden sonra Gemlik dışında ikamet eden 
pazarcı esnafları kalan yerler için 6-7-8 Aralık günleri açık arttırmaya girecekler.

Marmarabırlik'ten 
gökyüzünde 
zeytinyağı serilisi

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Kapalı Pazar yerin 
deki ihaleler 
bugün bitiyor.
Dün, saat 9.oo da 
başlayan ihalede, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasına 
kayıtlı 17 tuhafiyeci
den 11 kişi katılarak 
yapılan açık arttırma 
usulü 10 yıllığına 
yerlerini kiraladılar.
Haberi sayfa 2’de

Bursa merkezli Marmarabirlik, Türk Hava 
Yolları'na (THY) 2017 yılı içinde 22 milyon küçük 
şişe ve Easy Snap ambalaj da zeytinyağı ürete
cek. 'Katla yağla sos' adı verilen ambalajdaki 
zeytinyağları, müşterilere tek elle kullanım kolay 
ligi sağlayacak. Marmarabirlik THY'na ayrıca, 
zeytin ve zeytin ezmesi de veriyor. Sayfa 2 de

Hüne Bakış GemlikKavnıalıaiîilığınafiiirtıijzKaralıusataııılı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Gemlik’e yeni Kaymakam
Gemlik’e Palandöken Kaymakamı Gür

büz Karakuş’un atandığını sabah Kayma 
kamlık makamına gittiğimde öğrendim.

Haberin güzeli de kötüsüde çabuk 
yayılır.

Bu arada birkaç dost da arayarak, Gem
lik’e yeni kaymakam atandığını duyurdu.

Bunun üzerine Kaymakam vekilimiz 
Mustafa Altıntaş’ın makamına giderek, 
kendisinin de Gölcük Kaymakamlığına 
atanmasını kutladım.

Gemlikli Mustafa Altıntaş’ı sevmişti.
Devamı sayfa 4’de

Gemlik Kaymakam 
lığı görevine Palandö 
ken Kaymakamı Gür
büz Karakuş atandı. 
Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’ın FETÖ/ 
PYD örgütü davası 
nedeniyle görevin
den atılmasından 
sonra, İlçemiz Kay
makam vekilliğine 
Bursa Vali Yardım 
cısı Mustafa 
Altıntaş getirilmişti. 
Bir süre Gemlik 
Kaymakamlığı da 
yapan Altıntaş’ın 
Gemlik Kaymakam 
lığına asaleten

atanması beklenir 
ken, Erzurum Palan 
döken Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş’un 
ilçemize atandığı 
İçişleri Bakanlığınca 

yapılan atama karar
namesiyle öğrenildi. 
Karakuş, 1954 yılında 
Artvin Ardanuç Saray 
köy doğumlu.
öte yandan, Gemlik 

kaymakam vekili 
Mustafa Altıntaş da 
Gölcük Kaymakam 
lığına atandı. 
Kaymakam vekili 
Altıntaş, Gemlik ile 
kısa zamanda kaynaş 
tığını ve sıcak iliş 
kiler kurduğunu be
lirterek, “Devlet me 
murluğu böyledir. Bi 
ze nerede görev veri 
lirse biz orada devle
timiz için görev yapa 
rız. Gemliklilerin kişi 
ligime karşı göster
dikleri ilgi ve yakın 
lık nedeniyle teşek 
kür ederim” dedi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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iMiaHlM zeytinyağı servisi
Bursa merkezli Marmarabirlik, Türk Hava Yolları'na (THY) 2017 yılı içinde 22 milyon küçük şişe ve Easy 
Snap ambalaj da zeytinyağı üretecek. 'Katla yağla sos' adı verilen ambalajdaki zeytinyağları, müşterilere 
tek elle kullanım kolaylığı sağlayacak. Marmarabirlik THY'na ayrıca, zeytin ve zeytin ezmesi de veriyor.
THY, 2017 yılında 
müşterilerine 
Marmarabirlik'te 

I yapılan ve daha 
kolay kullanımı 
olan zeytinyağı 
ikram edecek. 
Anlaşmaya göre, 
Marmarabirlik 
THY'ye, ‘Easy Snap’ 
ambalajda olan ve 
‘Katla yağla sos’ adı 
verilen 8 gramlık 20 
milyon adet ve 2 mil 
yon adet de 11 gram 
lık küçük şişelerde 
tek kullanımlık olan 
zeytinyağı ikram 
edecek.
Türk Hava Yolları'na,

6 yıldır zeytinyağının 
yanı sıra zeytin ve 
zeytin ezmesi de 
sattıklarını söyleyen 
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, şöyle 
dedi:
FARKLI SUNUM 
"Bu hava yolu ile 
çok iyi çalışmamız 
var. Türk Hava 
Yollan ile seyahat 
eden yolculara, 
Marmarabirlik'in 
ürünleri olan zeytin, 
zeytin ezmesi ve 
zeytinyağı tattın 
yoruz. Güzel geriye 
dönüşler de alıyoruz. 2017 yılı için de hedefimiz Türk Hava Yollan'nın menüsüne

daha önce 
verdiğimiz 
zeytinyağını farklı 
bir şekilde sunmak. 
Önümüzdeki yıl bu 
ambalajlanmızla 
THY'yi tercih eden 
yolculara toplam 
140 ton zeytinyağı 
ikram edeceğiz."

1 MİLYONLUK 
YATIRIM 
Marmarabirlik, THY* 
na yapacağı 'katla 
yağla sos' ambalajı 
ile 20 gramlık zeytin 
ambalajlan için 1 mil 
yon lira tutarında 
yatınm yaptı.

Bugün yapılacak ihaleye peynirciler, bakliyatçılar ve balıkçılar katılacak

MMIkmI Kapalı ta Hı ııılml illi
Saat 9.oo da başlayacak olan ihaleye 43 peynirci, bakliyatçı ve balık satıcısı katılacak. 
Bugün sona erecek olan ihalelerden sonra Gemlik dışında ikamet eden pazarcı 
esnafları kalan yerler için 6-7-8 Aralık günleri açık arttırmaya girecekler.
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Kapalı Pazar 
yerindeki ihaleler 
bugün bitiyor. 
30 Aralık 2016 
Çarşamba günü 
polisin aldığı büyük 
güvenlik önlemleri 
ile yaş sebze ve 
meyve satıcısı 
Gemlik esnafın 
katıldığı ihalede, 63 
esnaf açık arttırma 
usulü ile işyerlerine 
kavuşmuştu.
Dün yapılan ihalede 
polis yine Belediye 
çevresinde sıkı 
güvenlik önlemi 
almayı sürdürdü. 
Yollar bariyerlerle 
kapatıldı, ihaleye 
girmek isteyenler 
dışında kimse 
belediye çevresinde 
bulunamadı.
Saat 9.oo da 
başlayan ihalede, 
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odasına 
kayıtlı 17 tuhafiyeci
den 11 kişi katılarak 
yapılan açık arttırma

usulü 10 yıllığına 
yerlerini kiraladılar.

PEYNİRCİ, 
BAKLİYATÇI VE 
BALIKÇILAR 
BUGÜN YERLERİNE 
KAVUŞACAK

İkametleri Gemlik’te 
olan esnafların gire 
bileceği son ihale 
bugün yapılacak. 
Gemlik Belediyesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Kent Konse 

yi Salonu’nda 
yapılacak olan 
ihalede önce peynir 
satıcıları yerlerine 
kavuşacak.
Peynirci, bakliyatçı 
ve balık satıcısı 43 
esnafın ihaleye 
girmesi bekleniyor. 
Sonra bakliyatçılar, 
ardından da balık 
satıcıları ihaleye 
katılacaklar.
Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 

3 gün süren Kapalı 
Pazar Yeri ihaleleri 
sonunda Oda’ya 
kayıtlı Gemlikli 
pazarcı esnafının 
yerlerinin bugün 
yapılacak ihale ile 
tamamlanacağını 
söyledi.
Beki, bundan sonra 
Kapalı Pazar yerinde 
Gemlikli esnaf için 
sorun yaşanmaya 
cağını, 6-7-8 Aralık 
2016 günleri ise 
kalan yerler için

Gemlik dışından 
ilçemizde gelerek 
tezgah açan 
pazarcılar için ihale 
yapılacağını belirtti. 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı 
İsmail Beki, 
"İhalelerin sorunsuz 
bir şekilde tamamlan 
ması esnafınız 
açısından önemlidir. 
Yaşananlar geçmiş 
günlerde unutula 
çaktır.
Gemlik dışından 

gelenler için 
yapılacak ihalede de 
sorun çıkmaması 
dileğimizdir. Herkes 
ekmeği için çalışıyor. 
Kapalı Pazar Yeri 
ihalesi hukuk çerçe 
vesinde yapılmıştır. 
Böyle de tamamlana 
çaktır. İhalelere 
katılan ve yerlerini 
alan esnaf arkadaş 
lanmıza işyerlerinin 
hayırlı olmasını, bol 
kazançlar getirme 
sini dilerim” dedi.
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Pilavın itatili hakini karşısına çıktı
Bolu’nun Gerede 
ilçesinde üniversite 
öğrencisi 21 
yaşındaki Gemlik 
CHP Gençlik Kolu 
üyesi Dilay Gül’ü 
bıçaklayarak 
öldüren okul 
arkadaşı Uğur A. 
ilk kez hakim 
karşısına çıktı. 
Sanık mahkemede 
savunma yapmak 
istemezken, “Daha 
fazla beklemeye 
gerek yok, ne ola
caksa olsun" dedi, 
eştiğimiz yıl Ekim 
ayında Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi 
Gerede Meslek 
Yüksekokulu Kimya 
Bölümü 1’inci sınıf 
öğrencisi Dilay Gül, 
okul çıkışı yurda 
giderken, iddiaya 
göre yanına gelip

arkadaşlık teklif 
eden ve reddedilen 
okul arkadaşı Uğur 
A. tarafından 
bıçaklanarak 
öldürüldü. Olayın 
ardından 'tasarla
yarak öldürme, 
canavarca hisle 
veya eziyet çekti 
rerek öldürme’ 
suçlarından 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası 

istemiyle tutuklu 
yargılanan Uğur A. 
ilk kez hakim 
karşısına çıktı. 
Duruşma salonun 
da gergin olduğu 
görülen Uğur A. 
mahkeme başka 
mmn “Savunma ya' 
pacak mısın?” 
sorusuna, “Konuş 
mak istemiyorum" 
şeklinde cevap 
verdi.

BEKLENEN RAPOR 
GELDİ

Sanık Uğur A. . 
hakkında olayın 
işlendiği gün akıl 
sağlığının yerinde 
olup olmadığına 
dair adli tıptan bek
lenen rapor geldi. 
İstanbul Adli Tıp 
Kurumu 4. İhtisas 
Kurulunca, sanığın 
olay günü akıl 
sağlığının yerinde 
ve cezai ehliyetinin 
olduğu şeklinde 
rapor verildiği 
öğrenildi.

“NE OLACAKSA 
OLSUN ARTIK" 
Mahkeme başkanı 
mn beklenen ra
porun geldiğini 
söylemesi üzerine 

söz alan Uğur 
A.’nın avukatı,' 
“Rapor bizim eli 
m ize henüz ulaştı. 
Hem raporu incele
nmek hem de 
gerekirse1 yazılı 
savunma yapmak 
için süre talep 
ediyoruz” dedi. 
Avukatının süre 
talebine karşı Uğur 
A., “Bence bunlara 
gerek yok. Süre 
falan istemiyorum. 
Ne olacaksa olsun 
artık” diyerek tepki 
gösterdi.
Duruşma sonunda 
mahkeme heyeti, 
Uğur A.’nın 
tutukluluk halinin 
devamına ve bir 
sonraki 
duruşmanın 9 Ocak 
2017 tarihinde 
görülmesine karar

verdi, p

“BAHARIM 
GELİYOR" 
Mahkeme sonra 
sında açıklama 
yapan Dilay Güi’üh 
annesi Tülay Tun- 
cel, adaletin yerini 
bulacağını ifade 
ederek, “Daha 
önceden de dedi 
ğim gibi kendisinin 
deli olmadığı adli 
kurumlarda belli 
oldu. Kızım eve 
geldiğinde, kış ayı 
da olsa ‘cıvıl cıvıl 
kuşlar uçuyor, 
çiçekler açmış, 
bahar mı geldi’ 
derdim. Baharım 
geliyor. Adalet 
yerini bulacak ve 
onun ceza alması 
benim baharım ola
cak” dedi.

HiBilıınıtuliiıiiMriferMiıısısailaınısar
Bursa’da 
uyuşturucu ile 
mücadele şube 
müdürlüğü ekiple 
rince düzenlenen 
operasyonda 136 
kilo uyuşturucu 
esrar maddesi ile 
toplam 370 adet ex- 
tacy tablet ele geçi 

rildi. Şüpheli olarak 
gözaltına alınan 3 
kişi ise adliyeye 
sevk edildi.
Uyuşturucu ile 
mücadele şube 

müdürlüğü 
ekiplerince yapılan 
çalışmalar 
kapsamında,

Bursa’nın Os- 
mangazi ilçesi 
Hacıilyas Mahallesi 
Tezcan Sokak 
Arslantaş İş Merkezi 
kalorifer dairesinde 
ve 16 NH plakalı 
araçta yapılan ara
mada toplamda 136 
kilo 475 gram 

uyuşturucu esrar 
maddesi ve 370 adet 
uyuşturucu tablet 
ele geçirildi.
E.K., F.S. ve R.Y. 
isimli şahıslar bugün 
gerçekleştirilen 
operasyonla 
yakalanarak 
gözaltına alınırken,

“Uyuşturucu Madde 
Ticareti Yapmak” 
suçundan düzenle

nen tahkikat evrakı 
ile birlikte adliyeye 
sevk edildi.

FETO'den 32 kişi tutuklandı
FETÖ/PDY'ye yöne
lik Bursa merkezli 15 
ayn ilde eş zamanlı 
yapılan operasyon
larda 57 şüpheli 
gözaltına alınırken, 
32 şüpheli tutukla
narak cezaevine 
gönderildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
tarafından yapılan 
yazılı açıklamada şu 
ifadelere yer verildi:

“Emniyet Müdürlü 
ğümüz Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğümüzce 
FETÖ/PDY Terör 
örgütüne yönelik 
düzenlenen op
erasyonda, Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcılığı koordi
nesinde Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Orga 

nize Suçlarla Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü Mali 
Suçlar Büro 
Amirliğince 
FETÖ/PDY Silahlı 
Terör Örgütüne 
yönelik yürütülen 
soruşturma 
kapsamında 
soruşturmanın odağı 
konumunda bulunan 
ve bünyesinde 16 
özel Eğitim Kuru

ntunu barındıran 
Silm Eğitim Hizmet
leri A.Ş' ne yönelik 
11.11.2016 günü 
Bursa merkezli 15 
ayrı ilde 84 farklı 
adrese eş zamanlı 
operasyon yapılmış 
olup, yapılan op
erasyon kapsa 
mında 57 şüpheli 
gözaltına alınmıştır. 
Şüphelilerin 
yapılan işlemlerine

müteakip sevk 
edildikleri adli mer
cilerce, 32 şüpheli 
tutuklanarak ilimiz 
ceza infaz kurumuna 
teslim edilmiş, 21 ' 
şüpheli hakkında 

mahkemece adli 
kontrol tedbiri uygu
lanarak serbest 
bırakılmış, 4 
şüpheli ise savcılık 
makamınca serbest 
bırakılmıştır.”

Dereye ucan araçta feci ölüm
Bursa’da dere 
yatağına uçan oto
mobili kullanan 23 
yaşındaki Mahir 
Aktaş öldü, yanında 
bulunan arkadaşı, 22 
yaşındaki Tolga Arı 
yaralandı.

Kaza Merkez 
Yıldırım İlçesi Veysel 
Karani Mahallesi 
Murat Hüdaven 
digar Caddesi'nde 
meydana geldi. 
Mahir Aktaş, iddiaya 
göre aşırı hızla

kullandığı
16 MDH 98 plakalı 
otomobilin 
kontrolünü yitirince 
sürüklenen araç 
bariyerleri aşarak 
dere yatağına 
uçtu.

Hurda yığınına 
dönen otomobilde 
sıkışan sürücü 
Mahir Aktaş öldü, 
yanında bulunan 
arkadaşı Tolga 
Arı yaralandı. Tolga 
Arı araç içinden 

çıkarılıp ilk müda
halesi yapılırken 
ekiplere "Arkadaşım 
nerede sakın bana 
öldü demeyin" dedi. 
Ekipler tarafından 3 
metre aşağıdan halat 
kullanılarak çıkarılan

Tolga Arı hastaneye 
kaldırıldı. Ari'nin 
hayati tehlikesi 
bulunduğu 
öğrenildi.
Kazayla ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.
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CemliMinıinıarMnanOaıec'ilıaMlı
Gemlik’e yeni Kaymakam
Meslek yaşamıma başladığım 1973 

yılından bu yana, kaç kaymakam gördüm 
şimdi anımsamıyorum.

Ancak, bazılarını unutmam mümkün 
değil.

Demek görev yaptıkları sırada iz 
bırakanlar unutulmuyor.

Kendi kendinize kamuda görev yapmış 
Kaymakam veya Belediye Başkanı gibi 
üst düzey görevlileri düşünün.

Kaç tanesini anımsarsınız.
Kaç kaymakam, kaç belediye başkanı, 

kaç garnizon komutanı, kaç hakim, kaç 
savcı, kaç emniyet müdürü, mal müdürü, 
milli eğitim müdürü, baştabip 
hatırlarsınız.

Sanıyorum ki birkaçından başkasını 
anımsamazsınız.

Ama ilkokul, ortaokul öğretmenlerinizi 
unutmazsınız.

Kamuda çalışanlar halkla kaynaşarak 
görevlerini yaptıklarında, tabana indik
lerinde ve giderlerken arkalarında 
hizmetler bıraktıklarında unutulmazlar.

Bir yandan kafalarımızda yer ederler, 
kiminin adı caddelere, meydanlara verilir.

Kimi ise, emekliliklerini Gemlik’te 
geçiriler ama, sıradan bir kişi olarak 
kalırlar.

Saygı ve sevgi göremezler.
Bu türlerini gördük.
Ama, Gemlik’ten gittikleri halde, 

arananlar, geldiklerinde bir çok kapıyı 
rahatlıkla çaldıklarında saygı ve sevgi 
görenlerini de vardır.

Örneğin Mehmet Baygül bunlardan 
biridir.

Mustafa Altıntaş da Gemlik’te uzun 
süre göre yapmadı ama, kısa zamanda 
kimlik ve kişiliği ile Gemlikliler tarafından 
sevildi.

Dünkü görüşmemizde, atamasının 
Gemlik’e yapılacağını umduğunu ancak, 
kararnamenin Gölçük olduğunu söyledi.

Kamu çalışanları verilen görev yerine 
gitmek zorunda.

Mustafa Altıntaş Kaymakamımıza yeni 
görev yerinde başarılar diliyorum.

İlçemize tecrübeli bir kaymakam 
atanmış. Palandöken Kaymakamlığının 
internet sitesinden özgeçmişini okudum.

Bir kez Artvin Kökenli, Ardanuçlu.
Gemlik’te Artvinliler oldukça çok. 
devineceklerini umuyorum.
Belki de tanış çıkacaklar.
Siyasal bilgiler Fakültesini bitirmiş, bir 

çok yerlerde çalışmış.
Dikkatimi çıraklık yıllarında bir mat- 

bada çalışmış olması çekti.
Çeşitli ilçelerde görev yapmış, Türkiye 

riın ûbftVıryamna g'ımış.
İstanbul’dan Palandöken’e gitmek 

kolay mı?
Dilerim Gemliklilerle kaynaşır, ilçemi 

zin çıtasını daha yükseklere çıkarmak için 
çaba harcar ve unutulmayan kaymakam
lar arasına girer.

Uzun yıllar kamuda kaymakamlık 
yapmış tecrübeli birinin bunu başara 
cağını umuyorum. Kendisine ilçemize 
hoşgeldiniz diyorum.

Gemlikli mimar 
Adnan özgeç(64) 
hayatını kaybetti. 
İstanbul Devlet Güzel 
Sanatlar Fakültesi 
Mimarlık bölümünü 
bitiren Adnan Özgeç, 
meslek yaşamına 
Gemlik’te başladı. 
Manastır da kendi 
çiziminl yaptığı bir 
binanın müteah 
bitliğini de yapan 
özgeç, daha sonra 
İstanbul ve değişik 
yerlere çalıştı.
Tirilye’de bir işyeri 
açan ve güzel 
sanatlarla uğraşan Adnan Özgeç, önceki gün işyerinde başı

dönerek düştü. 
Başından yaralanan 
özgeç, kaldırıldığı 
hastanede 
yaşamını yitirdi. 
Dün, öğle 
namazından sonra 
Merkez Solaksubaşı 
camiminde kılınan 
cenaze namazı 
ardından ilçe 
mezarlığında 
toprağa verildi. 
Adnan özgeç 
merhum Turgut 
özgeç ile müzisyen 
ve besteci 
Ömer özgeç’in 
kardeşiydi.

Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Diyetisyeni Okan 
Kıran tarafından 
Şehit Etem Yaşar 
İlkokulu 4. Sınıf 
öğrencilerine 
dengeli ve düzenli 
beslenme alışkanlığı 
kazandırmak için 
seminer düzenlendi. 
Diyatisyen Okan 
Kıran, okula giden 
çocukların nasıl 
beslenmeleri 
gerektiğini anlatarak, 
konu ile ilgili 
eğitim verdi.

Okul Müdürü Mehmet Devlet Hastanesi
Yavuz, verimli yönetimine ve
seminerden dolayı semineri veren

diyetisyen Okan 
Kıran’a teşekkür 
etti.

lursa'JiıllıSeMıftlIliiiısı'Miıtirtıifff
BURSA Büyükşehir 
Belediyesi'nin, 
Bursa'nın daha yaşa 
nabilir bir kent haline 
gelmesi hedefiyle 
gerçekleştirilen 'akıllı 
belediyecilik' uygula 
malarını da kapsayan 
'Akıllı Şehirler Yol 
Haritası', Bursa'da 
tanıtıldı. Türkiye'de 
artık şehirlerin

yarıştığını, şehirlerin 
ise ancak vatandaşla 
rımn yaşamlarını 
kolaylaş tiran uygula
malarla daha 
yaşanabilir olacağına 
dikkati çeken Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, kentin altyapı 
sıyla teknolojide de 
öncü olarak 'Akıl

Şehir Yol Haritası'na 
yön vereceğini 
söyledi.
Türkiye'nin en kap 
samlı 'Akıllı Şehir Yol 
Haritası'nın açıklan 
dığı basın toplantısı, 
Bursa Hilton Otel'de 
gerçekleştirildi. Mar
mara Belediyeler 
Birliği ve Bursa 
Büyükşehir Belediye

Başkanı Recep . 
Altepe, Bursa'nın 
her alanda örnek 
olduğunu söylediği 
konuşmasında, 
yerel yönetimlerin 
akıllı belediyecilik 
uygulamalarıyla 
vatandaşlara 
daha yaşanabilir bir 
kent sunacağına 
işaret etti

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğm?S 
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: O 538 569 20 88 GEMLİK
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lıllicnlıaf ahisarlılar Oemeği'nien iicrttsiz giz taraması
Gemlik'te, 
Afyonkarahisarlılar 
Sosyal Yardımlaşma, 
Dayanışma ve Kültür 
Derneği ile özel bir 
göz sağlığı merkezi 
iş birliğiyle vatan 
daşlara ücretsiz göz 
taraması yapıldı. 
Afyonkarahisarlılar 
Sosyal Yardımlaşma, 
Dayanışma ve Kültür 
Derneği binasında 
yapılan göz 
taramasına çok 
sayıda vatandaş 
katıldı. Tedavi 
olmak isteyen 
hastaların, her

perşembe İstanbul'
daki göz sağlığı 
merkezine ücretsiz 
taşınacağı öğrenildi. 
Afyonkarahisarlılar 
Sosyal Yardımlaşma, 
Dayanışma ve 
Kültür Derneği 
Başkanı Hıdır Erdem, 
"Bizleri kırmayarak 
dernek binamızda 
göz taraması yapan 
Özel Veni Vidi Göz 
Merkezi'ne çok 
teşekkür ediyoruz. 
Kendileri 
vatandaşlarımızın 
göz sağlıkları için 
oldukça duyarhlar.

Bugün yaklaşık 150 
kişi göz taramasına 
girdi, bunların 30 
kadarında bazı 
görme problemleri 
tespit edildi.
Tedavi ve detaylı 
muayene olmak is
terlerse göz sağlığı 
merkezine ücretsiz 
olarak Gemlik Çarşı 
Camii önünden 
kalkacak servislerle 
gidebilecekler. 
Önümüzdeki 
günlerde tekrar 
bir göz taraması 
yapmayı 
planlıyoruz." dedi.

Oonerci Kemal açıldı
30 yıllık döner ustası 
Kemal Topaloğlu 
(Kemal Usta) 
'Dönerci Kemal' 
isimli işyerini törenle 
açtı. Açılışa özel 
döner dağıtıldı. 
Gemlik Hamidiye Ma
hallesi Irmak Sokak 
Dereboyu Mevkii 
Furma karşısına 
açılan Dönerci Ke

mal'in açılışı öncesi 
kurban kesildi.
Dua ile birlikte 
yapılan kurdele kes
imi sonrasında 
Dönerci Kemal, 
açılışa özel 
döner dağıttı. 
Öte yandan ani
masyon ekibinin 
düzenlediği 
gösteriyi vatandaşlar

ilgiyle izledi. 
Dönerci Kemal'in 
menüsünde 
bulunanlar ise şu 
şekilde; et porsiyon, 
et İskender, et 
dürüm, et tombik, et 
ekmek, tavuk 
porsiyon, tavuk 
İskender, tavuk 
dürüm, tavuk 
tombik, tavuk

ekmek, köfte por
siyon, köfte dürüm, 
köfte tombik, köfte

ekmek, ezo gelin 
çorbası, işkembe 
çorbası, mercimek

çorbası, kelle 
paça çorbası ve 
pideli köfte.

Uludağ Uniuersitesi zinıeıe damga »urdu
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) akademisyen
leri ve öğrencileri 
tarafından 
geliştirilen Ar-Ge ve 
inovasyon projeleri 
İstanbul’da düzenle
nen 1. Ar-Ge, ino
vasyon Zirvesi’nde 
tam not aldı.
Mimar ve Mühen 
dişler Grubu’nun 
(MMG) öncülüğünde, 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
himayelerinde 
düzenlenen 1.Ar-Ge, 
inovasyon Zirvesi ve 
Sergisi, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve 
Milli Savunma 
Bakanlığı'nın destek
leri ile İstanbul 
Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirildi. 
Bursa Eskişehir

Bilecik Kalkınma 
Ajansı’nın (BEBKA) 
da katkı koyduğu zir
veye toplam 14 
Ar-Ge ve İnovasyon 
projesi ile katılan 
Uludağ Üniversitesi, 
katılımcıların yoğun 
ilgisi ile karşılaştı. 
Çok sayıda üniver
site ve Ar-Ge 
merkezinin katıldığı 
zirvede akademisyen 
ve öğrencilerinin 
geliştirdiği 14 proje 
ile damga vuran

Uludağ Üniversitesi 
heyetinde, Rektör 
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 
Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Aslı Hock- 
enberger, Proje 
Yönetim Merkezi 
Koordinatörü Yrd. 
Doç. Dr. Şehnaz 
Baltacı Göktalay, 
proje sahibi 
akademisyenler 
ve öğrenciler 
yer aldı. ’ 
Uludağ Üniversite- 
si'nin sergilediği tüm 

projeleri tek tek in
celeyen Bakan Faruk 
özlü, akademisyen 
ve öğrencileri tebrik 
etti. Zirveyi gezen 
Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK) 
Başkanı Prof. Dr. A. 
Arif Ergin de, Uludağ 
Üniversitesi’nin 
açtığı stantlar ile 
yakından ilgilendi. 
TÜBİTAK olarak 
verdikleri destekler 
ile sektörlerin 
ihtiyaçlarına çözüm 
olabilecek inovatif 
projelerin ortaya 
çıkmasından dolayı 
büyük mutluluk 
duyduklarını belirten 
Ergin, Uludağ Üniver 
sitesi akademisyen 
ve öğrencilerine 
teşekkür etti. 
UÜ Proje Yönetim

Merkezi’nin organi
zasyonu ile 1. Ar-Ge, 
İnovasyon Zirvesi’ne 
katılan akademisyen 
ve öğrencileri yalnız 
bırakmayan Rektör 
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 
hedeflerinin gelece 
ğin üniversitesini 
oluşturabilmek 
olduğunu söyledi. 3. 
Nesil Üniversite 
vizyonu ile hareket 
ettiklerini vurgulayan 
Rektör Yusuf Ulcay, 
“Günümüzde üni 
versiteler artık 
teknolojide yarışır 
hale geldi. Bizler de 
yeni vizyonumuz 
doğrultusunda 
teknoloji üreten ve 
ürettiği teknolojiyi 
ekonomiye 
kazandıran bir 
üniversite anlayışı ile 
hareket ediyoruz.

Uludağ Üniversitesi 
akademisyenleri 
artık Ar-Ge ve ino
vasyon projeler 
üretiyor. Özel sektör 
ile inovatif projelerde 
ortaklık yapıyor. 
Üniversite yönetimi 
olarak bizler de bu 
gelişmelerin destek
lenmesi adına 
Ar-Ge projelerine 
verdiğimiz destekleri 
arttırdık. Proje 
üretmek isteyen 
akademisyenleri 
mizin önünü açmış 
olduk. Bugün de 
buraya TÜBİTAK 
tarafından destek 
alan 14 önemli pro
jemiz ile katıldık. 
Zirveyi ziyarete ge
lenlerin stantları 
miza gösterdiği ilgi
den çok memnun 
kaldık” diye konuştu

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NUFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR 

SERPİL KARDEŞTUNCER

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NUFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR 

GİZEM KARDEŞTUNCER
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Zorunlu taş lastiği uygulaması haşladı
Şehirler arası yük ve 
yolcu taşıyan ticari 
araçlar için kış 
lastiği takma 
zorunluluğu ne
deniyle kış lastiği 
kontrolleri başladı. 
Şehirler 
arası yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçlar 
için kış lastiği takma 
zorunluluğu ne
deniyle KIrklareli 
Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Tescil ve 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
kış lastiği kontrol 
lerine başladı.

KONTROLLER 
BAŞLADI 
Tekirdağ ve İstanbul

istikametine açılan 
Pınar Mahallesi Rauf 
Denktaş Bulvarında 
uygulama yapan 
ekipler, Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme

Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve 
2012'de yürürlüğe 
giren yönetmelik 
uyarınca, kış 
şartlarına uygun 
olmayan, kar lastiği 

takılmayan araçları 
kontrol etti.

2 SÜRÜCÜYE 
603'ER LİRA CEZA 
Kurala uymayan 2 
sürücüye 603'er lira 

ceza uygulandı. 
Sürücülerden 
Mustafa Eser, 
kış lastiği 
uygulamasının 
önemli oldu 
ğunu söyledi. 
Vatandaşların 
can ve mal güvenliği 
için kış lastiklerini 
taktırması gerekti 
ğini aktaran Eser, 
kendisinin de 3 hafta 
önce aracına kış 
lastiği taktırdığını 
ifade etti. 
Bu arada 
Emniyet Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklamada ise 
kış lastiği olarak 
geçen lastik

ürlerinin, üzerinde 
"M+S" veya "kar 
tanesi" (snovvflake) 
işareti bulun 
duğu, 7 derecenin 
altındaki 
sıcaklıklarda 
yol tutuşunu 
artırmak amacıyla 
bileşimi özel 
olarak belirlenen, 
sırt yüzeyinde 
özel olarak 
tasarlanmış 
desenleri bulunan 
lastik türü olduğu 
belirtildi.
Açıklamada, sadece 
buzlu zeminlerde 
kullanılabilen çivili 
lastiklerin de bu 
kategoriye girdiği 
ifade edildi.

Uludağ’da trafik karmaşası çözülüyor
Türkiye’nin en 
önemli kış turizm 
merkezi olmasına 
rağmen özellikle 
kayak sezonunda 
otopark bulunma 
ması nedeniyle 
büyük bir trafik 
karmaşasının 
yaşandığı Uludağ’da, 
parklanma sorunu 
Büyükşehir Belediye 
si tarafından 
çözülüyor.
Büyükşehir Belediye 
si tarafından 1. ve 2. 
Oteller Bölgesi’ne 
kazandırılan toplam 
bin 400 araç kapa
siteli 3 ayrı açık 
otopark ile bu sezon 
otel önlerine ve 
cadde üzerine park
lanma sorunu or
tadan kalkacak.
Başkan Altepe, otele 
gelen araçların 
sadece indi bindi 

yapmasına müsaade 
edileceğini ve tüm 
araçların otoparklara 
yönlendirileceğini, 
böylelikle Uludağ’da 
ki trafik karmaşa 
sının da önüne 
geçileceğini söyledi. 
Bursa’nın sahip 
olduğu en önemli 
doğal değerlerden 
biri olan Uludağ’ın 
sadece kış mevsi
minde değil, yılın 12 
ayı turizme hizmet 
vermesi için 
altyapıdan ulaşıma, 
seyir teraslarından 
spor alanlarının 
düzenlemesine 
kadar her alanda 
önemli yatırımlar 
yapan Büyükşehir 
Belediyesi, özellikle 
kayak sezonunda 
yaşanan parklanma 
sorununu da çözüme 
kavuşturdu. Otopark

olmaması yüzünden 
tatilcilerin araçlarını 
otel önlerine ve 
cadde üzerine park 
etmesi bir taraftan 
kayak yapmak 
isteyen 
vatandaşların yolda 
yürümesine engel 
olurken, bir taraftan 
da Uludağ’a 
yakışmayan görüntü 
kirliliğine yol 
açıyordu. Bu soru
nun çözümü için 
düğmeye basan

Büyükşehir 
Belediyesi, 2. 
Bölgedeki teleferik 
istasyonunun 
karşısına 800 araçlık, 
Oteller Camii’nin 
yanında bulunan 
alana 400 araçlık ve 
Alkoçlar Otelin üze 
rine de 200 araçlık 
otopark alanı 
kazandırdı. Bu alan
lar otopark olarak 
düzenlenirken, BUR- 
BAK tarafından 
işletilecek bu park 

alanları sayesinde 
otel önlerine ve 
cadde üzerine park 
edilmesine de müsa 
ade edilmeyecek. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe, Büyükşehir 
Belediyesi 
bürokratları ve Bur- 
bak yöneticileri ile 
birlikte bu sezon 
hizmete alınacak 
otopark alanlarında 
incelemelerde bu
lundu. Yaşanan trafik 
ve parklanma karma 
şasinin Uludağ’a 
prestij kaybettir 
diğini hatırlatan 
Başkan Altepe, 
“Uludağ’ın tam 
anlamıyla turizm böl
gesi olması yönün
deki çalışmalarımız 
devam ediyor. Böl
genin en önemli 
sorunlarından biri de 

otopark bulunma 
ması. Yeterli alan 
olmadığı için 
otel önlerindeki 
parklanmalarla 
birlikte sıkıntı 
yaşanıyordu. 
Bu yüzden Uludağ 
değer ve prestij 
kaybediyor. Sayın 
Valimizin de girişim 
İeriyie Büyük 
şehir Belediye 
miz ve tüm 
kurumlarımızla 
işbirliği içinde 
Uludağ’ın tekrar 
cazibe merkezi 
olması için 
çalışmaları 
hızlandırdık. Acil 
olarak belli alanları 
düzenledik. İkinci 
bölgede teleferik 
istasyonunun 
karşısına 800 araç 
parklanma 
yapabilecek.

Bmilanla fiolMluhraılan ilçiilılii
İstanbul'daki bara
jlarda doluluk yüzde 
37,01, Ankara'da 
yüzde 28,56 olarak 
kayıtlara geçti, 
su ve kanalizasyon 
idarelerinden 
derlediği bilgiye 
göre, İstanbul'daki 
barajlardan 
Istrancılar yüzde 
59,92, Kazandere 

yüzde 43,60, Darlık 
yüzde 42,90, Terkos 
yüzde 42,24, Ömerli 
yüzde 41,31, Alibey 
yüzde 38,29, 
Sazlıdere yüzde 
31,95, Büyükçek- 
mece yüzde 30,77, 
Pabuçdere yüzde 
18,86, Elmalı yüzde 
0,52 dolulukla 
hizmet veriyor.

İl genelindeki 
barajların doluluğu 
ise yüzde 37,01 
ölçüldü. 
Ankara'daki baraj 
lardan Kurt boğazı 
yüzde 64,05, 
Eğrekkaya yüzde 
63,56, Çubuk yüzde 
43,50, Akyar yüzde 
32,89, Çamlıdere 
yüzde 23,34,

Kavşakkaya yüzde 
11,98, Elmadağ 
Kargah yüzde 2,16 
doluluğa sahip 
bulunuyor. 
Başkentteki 
barajların doluluk 
oranı da yüzde 
28,56 olarak kayıtlara 
geçti.
İzmir'deki barajlar 
Güzelhisar yüzde

70,36, Tahtalı yüzde 
49,87, Ürkmez yüzde 
41,83, Alaçatı Kutlu 
Aktaş yüzde 15,66, 
Balçova yüzde 11,47 
dolulukla hizmet 
veriyor.
Doluluk oranı, Bur-

sa'daki Doğancı 
Barajı'nda yüzde 
44,64, Nilüfer 
Barajı'nda yüzde 
21,64; Konya'daki 
Altınapa Barajı ise 
yüzde 10,2 olarak 
ölçüldü.
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Alkollü içki, kola ve 
sigara ürünlerinden 
alınan Özel Tüketim 
Vergişi'ne yüzde 10 
ile 27;5’arasında 
zam yapıldı.
Sigaraya ve alkolün 
kendisine zam 
gelmeden vergisine 
zam geldi.
Resmi Gazete'de 
yayınlanan yeni 
'karara göre. alkollü 
içkilerin ÖTVsi ürünlerinin ÖTV'siyüzde 10, tütün

de yüzde 27,5 
oranında artırıldı. 
Kolalı gazozların 
vergisine de yüzde 
25 oranında zam 
geldi.
Reuters'a bilgi veren 
bir yetkili, düzen
leme sonrası sigara 
fiyatlarına 50 kuruş 
civarında bir artış 
olmasının 
gerekeceğini 
bildirdi.

Banka 
Şikayetleri için 
e-Devlet yolu 

acildi

Ililllfclillllllllilllilllllillillllllll
Ekimde dış ticaret açığı, 
yüzde 13,2 artarak 4 milyar 
164 milyon dolara çıktı. 
Türkiye'nin ihracatı, ekimde 
geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 3 azalarak 12 milyar 
841 milyon dolar, ithalatı 
yüzde 0,5 artarak 17 milyar 
4 milyon dolar olarak ’.' 
gerçekleşti. Ekimde dış 
ticarei.açıgi, yüzde İ.3,2 ar- 
tarak4milyar, 164milyon 
dolara çıktı, *

43 yıllık, tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

Türkiye Bankalar 
Birliği Bireysel 
Müşteri Hakem 
Heyeti başvuruları 
e-Devlet üzerinden 
yapılabilecek. 
Türkiye Bankalar 
Birliği'nden (TBB) 
yapılan açıklamaya 
göre Bireysel 
Müşteri Hakem 
Heyeti 
başvurularına 
ilişkin e-Devlet 
Kapısı test

uygulamasına 
açıldı. Bireysel 
Müşteri Hakem 
Heyetine 
e-Devlet Kapısı 
üzerinden de 
başvuru 
yapılabilecek. 
Uygulamaya 
www.turkiye. 
gov.tr internet 
sitesinde yer 
alan "e-Hizmet 
ler" alanından 
erişilebilecek.

DAVETİYE e 
FATURA > 

SEVK İRSALİYESİ • 
TAŞIMA İRSALİYESİ S

GİDER MAKBUZU • 
TAHSİLAT MAKBUZU •

TAKVİM & KİTAP © 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA e

MADALYA e 
NİKAH ŞEKERİ e 
BEBEK ŞEKERİ • 

HEDİYELİK EŞYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83

http://www.turkiye
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Kredi çekecekler dikkat!
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkanı 
Şahin, tüketicileri 
uyardı: 
Dolandırıcıların 
tuzağına düşmeyin, 
20 kuruşluk kağıda 
100 lira ödemeyin 
Tüketiciler Birliği 
Genel Başkam Mah
mut Şahin, 
bankaların haksız 
tahsil ettiği paraları 
geri alabileceklerini 
söyleyen dolandın 
cıların, tüketicilere 
20 kuruşluk 
başvuru formlarını 
100 liraya 
sattıklarını be
lirterek, tüketicilere 
dolandırıcıların 
tuzağına 
düşmemeleri 
konusunda uyardı. 
12 BANKA 
HERKESİ ZARARA

UĞRATTI 
Şahin, yaptığı 
açıklamada,12 
bankanın 21 Ağus 
tos 2007 ile 22 Eylül 
2011 arasında 
yaptıkları bankacılık 
işlemlerinden 
dolayı tüketicileri, 
şirketleri ve kamu 
kuramlarını zarara 
uğrattıklarını 
söyledi.
FAİZLER İÇİN CEZA 
KESİLDİ
Bu bankaların 
aralarında 
anlaşarak, kartel 
oluşturarak mevdu
atlara düşük 
faizverdiklerini, 
kredilere de yüksek 
faiz uyguladıklarını 
aktaran Şahin, "Bu 
Rekabet Kurulu 
tarafından 2011'de 
tespit edildi ve

2013'te ceza kesildi. 
Mahkeme ve itiraz 
süreçleri 
sonuçlandı.
Danıştay da bu 
cezayı onayladı. 12 
bankaya 1 milyar 
117 milyon lira gibi 
büyük bir ceza ke
sildi. Tüketiciler, 
kamu kurumlan ve 
tacirler için güzel 
bir geri dönüş ola
cak. Haksız 
ödemeleri 3 katına 

kadar tazminatla 
geri alabilecekler" 
diye konuştu.
"TÜRKİYE'DE YENİ 
YENİ ÇAĞRI 
MERKEZLERİ 
ARACILIĞIYLA 
DOLANDIRICILIK 
BAŞLADI" 
Şahin, her zaman 
olduğu gibi bu 
aşamadan sonra 
devreye 
dolandırıcıların 
girdiğine dikkati 

çekerek, şunları 
kaydetti: 
"Türkiye'de yeni 
yeni çağrı merkez
leri aracılığıyla 
dolandırıcılık 
başladı. Çok basit 
de bir dolandırıcılık 
yöntemi. Banka 
larda o 4 yıl 1 aylık 
dönemde 33 milyon 
işlem yapılmış. 
Dolayısıyla 
aradıkları telefon 
numarasındaki 
kişinin bu tarz bir 
işlem yapma ihti
mali çok yüksektir. 
Arıyorlar, 'bu 
konuyu biliyor
sunuz* diyorlar. 'Biz 
bunu alacağız, size 
iade ettireceğiz' 
diyorlar. 'Ne kadar 
kredi kullandınız' 
diye soruyorlar. 30 
bin lira kredi

kullanmışsa 'size 9 
bin lira geri ödeye
cekler' diyor. 
Tüketici 'ne yap
mam gerek' diyor.

100 LİRA ÖDEME 
YAPIYOR AMA... 
Söyledikleri çok 
basit. 'Size bir 
evrak göndere 
ceğiz, onu doldurup 
bize geri gönderin' 
diyorlar. Evrak 
geliyor, tüketici 9 
bin lira alacağım 
diye 100 lira ödeme 
yapıyor. Zarfı 
açtığında boş bir 
kağıtla karşılaşıyor. 
Tekrar arıyor bu 
çağrı merkezini. Bu 
defa da 'O kağıdı 
doldurup tüketici 
hakem heyetlerine 
vereceksiniz' 
diyorlar.

Emeililere Banta Promosyonu Ocal’ta Başlanacak
11.6 milyon emekliye 
ödenecek banka 
promosyonu için 
yapılan görüşmeler 
son aşamaya geldi. 
Emeklilere aldıkları 
maaşa göre; 330 lira 
ile 450 lira arasında 
para Ocak'ta 
hesaplarına yatabilir. 
Emeklilerin banka 
promosyonuna 
kavuşmasına sadece 
1 adım kaldı.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı, 
bankalarla bir araya 
gelerek hazırladığı 
çalışmayı Başbakan 
Binali Yıldırım'a 
sundu. Başbakan

Yıldırım da Türkiye 
Bankalar Birliği ile 
bir araya gelerek 
promosyona son 
noktayı koyacak. 
TUTARLAR DEĞİŞTİ 
Yıldırım'ın 
bankacılarla 
yapacağı 
görüşmenin tarihi 
henüz açıklanmadı. 
Ancak buluşmanın 
kısa süre içerisinde 
yapılması bek
leniyor. Bu 
buluşmada 
Başbakan Yıldırım, 
bankalardan 
emeklilere yönelik 
promosyon tek
liflerini artırmalarını

isteyecek. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, pro
mosyonda 3 yıllık 
dönem için, maaşı 
bin liranın altında 
olanlara 120 lira, bin-

2 bin lira arasında 
olanlara 250 lira, 2 
bin liranın üstünde 
olanlara ise 450 lira 
rakamının ortaya 
çıktığını açıklamıştı. 
330-450 LİRA 
ARASINDA OLACAK 

Ancak bankaların 
daha sonra bu 
tutarları artırdığı, 
son teklifin de 
'maaşı bin liraya 
kadar olan emekliler 
için 330 lira, maaşı 
bin-2 bin lira 
arasında olan 
emekliler için 400 
lira, aylık maaşı 2 bin 
liranın üstünde bulu
nanlar için ise 450 
lira' şeklinde olduğu 
ifade ediliyor. 
Başbakan ile 
yapılacak buluş 
mada bankaların bu 
rakamları da 
artıracağına kesin 
gözüyle bakılıyor.

OCAK'TA 
BAŞLAMASI 
BEKLENİYOR 
Promosyonun yıl so
nuna kadar karara 
bağlanıp 
ödemelerinin 
Ocak'ta başlaması 
bekleniyor.
Başbakan Yıldırım, 
daha önce promosy
onla ilgili "Çalışma 
bize geldiğinde devr
eye girip, kararımızı 
vererek sorunu çöze 
ceğiz. Olabilecek en 
iyi şartları emekliler
imizin lehine sağla 
mak için gerekli 
gayreti gösteriyoruz" 
açıklaması yapmıştı

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

L 
i 
K

VAPUR-FERİBOTKAYMAKAMLIK
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

OLASIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)R

Psmukksl* »12 OO 2®
DENİZ UÇ Adi ® 1 3 ® ® 1*
Pcgasus Akmls Seyahat »14 «3 »2
METRO ®13 *12 *12
Aydın Turizm ®13 20 77
SOzer Turizm »12 1O 72
KanberoOlu-Eaadao 014 4» 40
Anıttır »14 47 71
Kamil Koç 012 0103

DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mer.8ağ.Ocağı 513 10 55
Tomokıy Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

RELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

t
R

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

I Akcan Petrol 10 70
MAR-PET »13 30 33
Tuncay Otogaz »13 1»4S
Beyza Petrol »13 01 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5641 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel = 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacıhk-Yayıncılık-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Câd7 Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

Hlımııi
VENÜS SİNEMASI
GÖRÜMCE: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:45...
Çakallarla Dans 4: 
11:15-13:30-16:00- 

18:15-20:15...
İkinci Şans: 11:30- 

14:00-18:15...
Dağ 2:16:00- 

20:15...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
■ İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

- TERCİHEN ÜNİVERSİTEJVI.Y.O. VE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
-25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA

Tel: 0 224 586 00 05

GOODYEAR
İIRELLI

^starmaxx

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

OZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

YİĞİT İNŞAAT
I 987

YAPI MALZGMGLGRİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LA M İN AT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

ia&FAX0224517 3310 CP 052743313 EW manastiranlak@xıtmicom
^mv.mare$frem^iiibin(len.a)(iı■ yıwiaaconır/manasfrernİ3k

Bakanlar Kurulunca alınan kararla, ilçemizdeki FETÖ’cü olduğu için kapatılan Emir Buhari Erkek 
Yurdu ve Ali Sanca Kız Yurdu YURTKUR yerine Bilal Erdoğan’ın yönetici olduğu yurda verildi Gemlikli esnafın 

Kanalı Pazar Yeri 
ihaleleri sona erdi

15 Temmuz’da Fetullah Gülen Cemaati mensubu askerlerce düzenlenen kanlı darbe 
girişiminin ardından Gemlik’te de tartışma yaratacak 2 eski cemaat yurdunun devletin işlet 
tiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
çocuklarının yönettiği Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)’e devredildi. Emir 
Buhari Yurdu, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş, Ali Sarıca Kız Öğrenci 
Yurdu ise Celal Bayar Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu yapılmıştı. Haberi sayfa 2’de

Gemlik Belediyesi tarafından 24 milyon lira 
harcanarak yaptınlan Kapalı Pazar yerinin 
Gemlikli esnafa 10 yıllığına kiralanma 
sındaki son ihale dün yapıldı.
Peynirci, bakliyatçı ve balıkçı esnafı ihale 
komisyonu önünde yapılan açık arttırma da 
yerlerine kavuştular. Üst katta bulunan 
Köylü pazarından yer almak isteyen küçük 
esnafın yerleri belirlendi. 6-7-8 Aralık gün
leri Gemlik dışından gelen esnaf için ihale 
yapılacak.

Güne Bakış ftmiütltfılafciverlivalıancıtotfgasıılıırıısnıasılıaslaılı
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

FETÖ’cü Yurtlar TÜRGEV’e
40 yıldır Said’i Nursi’nin nurcu öğretile 

rini yaymaya çalışan ve “Altın nesil” 
yetiştirmek için devlet içindeki kurulu
lara sızan Fetullah Gülen Cemaatinin 
Gemlik’teki Yurtlan, bu kez AKP’ye 
yakınlığı ile bilinen Nakşibendi tarikatın 
dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu 
Bilal Erdoğan ile kızı Esra Albayrak’ın 
da yöneticisi oduğu “dindar nesil" 
yetiştirecek, Türkiye Gençlik ve Eğitime 
Hizmet Vakfı (TÜRGEV) na devredildi.

Devamı sayfa 4’de

Yalova’ya bağlı Ar
mutlu ilçesinde geç 
tiğim iz yaz aylarında 
ilçeye sonra gelen 
doğu kökenliler ile 
Armutlulu yerli halk 
arasında çıkan tartış 
maların kavgaya 
dönüşmesi üzerine 
yaşanan olaylarda tu- 
tuklananlar dün Gem 
lik Adliyesinde hakim 
karşısına çıktılar.
Yargılama nedeniyle 
Armutlu’dan tutuklu 
ların çok sayıda 
yakını ilçemize 
gelerek Adliye Sarayı 
önünde duruşmayı

beklediler. Bu arada, Bursa’dan Gemlik bir TOMA da Adliye
Gemlik polisi Adliye Belediyesi’ndeki önüne gelerek
Sarayı önünde geniş ihale için gelen Çelik çıkabilecek olaylar 
güvenlik önlemi aldı. Kuvvet polisleri ve için önlem aldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


3 Aralık 2016 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Liman iş Sendikası Şube Başkanı Osman Yavuz, Gemlik’te aylık danışma toplantıları yapacaklarını açıkladı.

ilçemizdeki Liman iş 
Sendikası’nın yeni 
yönetimi sendika 
merkezinde üyelerle 
danışma toplantıları 
yapmaya başladı. 
Dün, Liman İş 
Sendikası Gemlik 
Şubesi’nin bulundu 
ğu İstiklal Caddesi’n- 
deki bürosunda 
yerel basın ile bulu 
şan sendika yönetim 
kurulu üyeleri 
yaptıkları açıklama 
da örgütlendikleri 
GEMPORT A.Ş. de 
yeni toplu iş görüş 
meleri için hazırlık 
çalışmaları başlat 
tıklarını söylediler. 
Sendika Gemlik 
Şube Başkanı Os 
man Yavuz, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Liman 
işçilerinin sorunları 
mn her geçen gün 
arttığını, sermayenin 
daha fazla kazanmak 
adına taşeron adı 
altında sağlıksız, 
güvencesiz bir çalış 
ma modelini işyerleri 

ne soktuğunu, bu da 
yetmezmiş gibi özel 
istihdam büroları 
adı altında yeni bir 
modeli önlerine 
sürdüklerini söyledi. 
İş kazalarına da 
değinen Osman 
Yavuz, 2016 yılında 
1596 iş cinayetinin 
işlendiğini, yıl so
nuna kadar rekor 
kırılacağını, işyerle 
rindeki bu cinayet
lerin Cumhuriyet tari 
hinin en üst seviye
sine ulaşacağını 
belirtti.
İş kazalarının yüzde 
97 sinin önlenebilir 
nitelikte olduğunu 

belirten Yavuz, ön
lenemez kazaların 
ise yüzde 3 
olduğunu söyledi. 
GEMPORT Lima 
nı’nda 4. dönem 
toplu iş sözleşme 
sine Liman iş Şendi 
kasının imzaladığını 
hatırlatan Yavuz, 
Ekim ayında yapılan 
sendika şube seçim
lerinde arkadaşları 
ile birlikte göreve 
geldiklerini söyledi. 
Osman Yavuz, şöyle 
konuştu: "Bizler, 
sorumluluklarımızın 
bilincindeyiz. Liman 
işçilerinin hızla arttı 
ğı, diğer özel liman

larda da örgütlenme 
miz gerektiğini ve 
örgütlü olan işçilerin 
işçi sınıfının çıkar 
larını kollayarak, 
toplu sözleşme imza 
lamasının gerektiğini 
hiç bir zaman aklımız 
dan çıkarmadık, 
çıkarmayacağız. Bu 
bilinçle işyerinde 
işçi meclisleri, toplu 
iş sözleşme korniş 
yonları, işyeri hasar 
tespit, işçi sağlığı ve 
iş güvenliği, eğitim 
komisyonu gibi ku
rullar oluşturduk. 
İşyeri disiplin kuru
lunu oluştururken, 
sorunları bire bir 

yaşayan işçi arka 
daşlarımız arasından 
seçtik. Sendikayı 
gerçek sahiplerine 
yani işçilere teslim 
ettik. İnanıyoruz ki 
bu arkadaşlanmız 
daha başarılı olacak
lar dır. Bundan sonra 
her ayın sonunda 
böyle danışma 
toplantıları düzenle 
yeceğiz. Bu ilçe 
ve limanlar 
hepimizin Gemlik 
balkınındır. Daha 
sağlıklı yaşanabilir 
güvenli bir çalışma 
ortamı çocuklarımıza 
sunmak zorundayız. 
Bu nedenle, Gemlik 

halkı ilçemizdeki 
diğer sivil toplum 
örgütleri, siyasi 
parti, sendika ve 
dernekler ile 
ortak bir platform 
oluşturmalıyız” 
Yönetim Kurulu şu 
isimlerde oluştu: 
Osman Yavuz 
(Başkan), Şaban 
Dönmez (İdari 
Sekreter), Demir 
Sorgun (Mali Sekre 
ter), Mahmud Seyyid 
İşçen, Harun Çetin 
(Yön. Kur. üye) 
Denetleme Kurulu : 
Ekrem Sonat, 
Hüseyin Ali Özen, 
Rıza Yıldıztekin

Bakanlar Kurulunca alınan kararla, ilçemizdeki FETÖ’cü olduğu için kapatılan Emir Buhari Erkek 
Yurdu ve Ali Sarıca Kız Yurdu YURTKUR yerine Bilal Erdoğan’ın yönetici olduğu yurda verildi

FETÖ’cü yurtlar TURGEVe deu redlli yor
15 Temmuz’da Fetul- 
lah Gülen Cemaati 
mensubu askerlerce 
düzenlenen kanlı 
darbe girişiminin 
ardından Gemlik’te 
de tartışma yarata
cak 2 eski cemaat 
yurdunun devletin 
işlettiği Kredi ve 
Yurtlar Kurumu 
(YURTKUR) yerine 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdo 
ğan’ın çocuklarının 
yönettiği Türkiye 
Gençlik ve Eğitime 
Hizmet Vakfı (TÜR 
GEV)’e devredildi. 
Bakanlar Kurulunca 
alınan kararlarla 
Gemlik’te FETÖ/PYD 
örgütüne bağlı 
oldukları gerekçe
siyle ilçemizde uzun 
zamanlardır erkek 
yurdu olarak işletilen 
Fatih Sultan Mehmet 
Caddesi’nde bulu
nan eski Emir Buhari 
Yurdu ile Karsak 
Deresi’nin şimdiki 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü yakınlarında

bulunan Ali Sarıca 
Kız Yurdu Türkiye 
Gençlik ve Eğitime 
Hizmet Vakfı’na 
verildi. Devir Konu 
sundaki Milli Eğitim 
Bakanlığı yazısının 
Gemlik İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne 
geldiği, devri işlem 
terinin daha gerçek 
leşmediği öğrenildi. '

HALK EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜNE 
DEVREDİLMİŞTİ 
15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra 
kapatılan FETÖ’cü 
yurtlardan Emir 
Buhari Yurdu, Halk 
Eğitimi Merkezi 
Müdürlüğü’ne tahsis 
edilmiş, Ali Sarıca 
Kız Öğrenci Yurdu 
ise Celal Bayar Ana 
dolu Lisesi Erkek 
öğrenci Yurdu 
yapılmıştı.
İlçemizdeki cemaatçi 
yurtların iktidara 
yakın ve Cumhurbaş 
kanı Erdoğan’ın 
çocuklarının yönetti

koyarken; yurt kısa 
bir süre önce Kredi 
ve Yurtlar Kurumu 
(YURTKUR) yerine

ği TÜRGEV’e veril 
mesi tepki yarattı. 
Cemaate ait olduğu 
bilinen 3 devlet el

sessiz sedasız 
TÜRGEV’e devre 
dildi. Gemlik’teki 
Emir Buhari ve Ali

Sarıca Yurtlarının 
devlet tarafından 
işletilmesi yerine 
Cumhurbaşkanı 
Tayyip Erdoğan’ın 
oğlu Bilal Erdoğan 
ve kızı Esra Albay 
rak’ın yönetiminde 
olduğu TÜRGEV’e 
verilmesi günün 
konusu oldu. 
Geçtiğimiz günlerde 
yine Bakanlar Kurulu 
kararı ile İstanbul 
Fatihteki yurtların 
bazıları da devletin 
bir kurumu olan 
YURTKUR yerine 
TÜRGEV e verilmesi 
ulusal basının ve 
televizyonların gün
cel konusu olarak 
sunulmuştu. 
TÜRGEV’e yandaş 
işadamları ile Suudi 
Krallığının büyük 
bağışları yaptığı 
biliyor.
Bu yurtlarda Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 
işaret ettiği dindar 
nesil yetiştirilmesi 
için zemin hazırlan 
dığı biliniyor.
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Kanıtlan Mla isavariarmda tutmuşlar
Bursada, 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel De* 
vlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) 
soruşturması 
kapsamında 
aralarında polis 
müdürlerinin de 
bulunduğu 30*u 
tutuklu 32 sanığın 
iddianamesi 
mahkeme tarafın 
dan kabul edildi. 
Bursa'da, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para
lel Devlet 
Yapılanması 
(FETÖ/PDY) 
soruşturması 
kapsamında 
aralarında polis 
müdürlerinin de

bulunduğu 30'u tu
tuklu 32 sanığın id
dianamesi 
mahkeme 
tarafından kabul 
edildi. Tutuklu polis 
müdürü ve 
memurlarının, yok 
edilmesi gereken

kayıtları bilgisa
yarda tuttukları 
iddia edildi.
Bursa'da, 15 
Temmuz darbe 
girişiminin 
ardından 30'u 
tutuklu 32 sanık 
hakkında 'kamu

görevlisinin kamu 
belgelerinde 
sahteciliği, yasa 
dışı dinleme, kişisel 
verileri kaydetmek 
ve paylaşmak' 
suçlarından hazır 
lanan ilk iddiana 
me, 2. Ağır Ceza

Mahkemesi 
tarafından kabul 
edildi. FETÖ/PDY 
terör örgütünün bu 
zamana kadar 
yaptıkları faaliyetler 
de iddianamede 
yer aldı. Aralarında 
polis müdürleri ve 
memurlarının 
da bulunduğu 
soruşturmada, 
şüphelilerin 2010 
ile 2012 yılları 
arasında bazı 
haberleşmeleri din
leme suretiyle 
tespitler yaptıkları 
iddianamede yer 
aldı. Yok edildiği 
iddia edilen 
kayıtların sanıkların 
bilgisayarlarında 

tutulduğu belir
lendi. Sanıklar, 
önümüzdeki gün
lerde Bursa 2. Ağır 
Ceza Mahkeme
sinde, 'terör 
örgütüne üyelik, 
cebir ve şiddet kul
lanarak Türkiye 
Cumhuriyetini or
tadan kaldırmaya 
veya görevini 
yapmasını kısmen 
veya tamamen 
engellemeye 
teşebbüs ve kasten 
adam öldürme 
suçlarını da içere
cek şekilde darbe 
girişiminde 
bulundukları' 
iddiasıyla hakim 
karşısına çıkacak.

ltızKtiHn8ci>awtlifeflasMlismel
Bursa'nın İznik 
İlçesinde kız isteme 
meselesinden çıkan 
silahlı çatışmada, 
küçük bir kızın 
ölümüne sebebiyet 
veren sanığa verilen 
25 yıllık cezayı Aile 
ve Sosyal Bakanlığı 
davaya müdahil 
edilmediği için 
Yargıtay tarafından 
bozuldu. Yeniden 
yargılanan sanık

tekrardan 25 yıl 
hapis cezasına 
çarptırıldı.
25 Şubat 2010 tari
hinde meydana 
gelen olayda 
Hüseyin Y. (28) ve 
ailesi Fadime B.'yi 
istemek için Gebze’
den Bursa’nın İznik 
ilçesine geldi.
Anlaşmazlık yüzün
den iki aile arasında 
çıkan silah 

çatışmada 10 
yaşındaki Kibariye Y. 
boynundan aldığı 
kurşunla hayatını 
kaybetti. Olayın 
ardından T.B. 
tutuklandı.
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
görülen duruş 
mada T.B.'ye 25 yıl 
hapis cezası verildi. 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığı'nın 

davaya müdahil 
edilmemesi üzerine 
Yargıtay kararı 
bozdu. Yeniden 
yargılanan T.B., 
ilk olarak 
ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Ardından eylem 
muhtemel kasıtla 
gerçekleştirmiş 
bulunduğundan 
müebbet, yargılama

sürecinde iyi hal ve 
disipline uygun 
davranışları sebe
biyle indirim 
uygulanarak 
tekrardan 25 yıl 
hapis cezasına

çarptırıldı.
Müşteki sanıklar 
T.Y., T.Y., H.Y., M.Y. 
ve B.Y. İ.B. ise, 
toplamda 2 yıl 1 ay 
hapis cezasına 
çarptırıldı.

Ceza Muhakemesi 
Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Söz konusu kanun 
taslağının 
hazırlanma 
aşamasında yer alan 
geçici 1. maddedeki 
erken yaşta evlilik
lere ilişkin düzen
lemeler, sivil toplum 
kuruluşları ve 
muhalefet parti
lerinin eleştirilerinin 
hedefi olmuştu. 
Hükümetin söz 
konusu düzenle
meyi geri çektiğini 
açıklamasının 
ardından Adalet 
Komisyonunda 23 
Kasım'da kabul 
edilen önerge ile 
geçici 1. madde 
kanun taslağından

çıkarılmıştı
Kanun, TBMM Genel 
Kurulu'nda erken 
yaşta evliliklere 
ilişkin düzenle
menin yer aldığı 
geçici 1. maddenin 
metinden çıkarılmış 
haliyle 24 Kasım'da 
kabul edilmişti 
Bilişim sistemleri, 
banka veya kredi 
kuramlarını kulla
narak dolandırıcılık 
yapılmasıyla ilgili 
suçlara verilen 
cezalarda artırıma 
gidilmesini hükme 
bağlayan kanuna 
göre, söz konusu 
yöntemlerle işlenen 
dolandırıcılık 
suçlarına verilen 
hapis cezası 3 yıldan 
4 yıla çıkarılıyor. 
Fuhuşla ilgili 
suçların cezaları 
ağırlaştırıldı 
Fuhuşla ilgili suçlara 
da ağırlaştırılmış

hapis cezaları ge
tiren kanun, fuhşu 
kolaylaştırmak veya 
fuhşa aracılık etmek 
amacıyla hazırlanan 
görüntü, yazı ve söz
leri içeren ürünleri 
veren ve dağıtanlara 
3 yıla kadar hapis 
cezası verilmesini 
öngörüyor.
Çocuğa yönelik 
cinsel suçlara ilişkin 
düzenlemeler 
Resmi gazete'de 
yayımlanan kanun, 
çocuğu cinsel yön
den istismar eden 
kişinin 8 yıldan 15 
yıla kadar hapisle 
cezalandırılması, 
cinsel istismarın 
sarkıntılık düzeyinde 
kalması halinde 3 
yıldan 8 yıla kadar * 
hapis cezası ver
ilmesi, mağdu 
ran 12 yaşını 
tamamlamamış 
olması halinde ve 

rilecek cezanın is
tismar durumunda 
10 yıldan, sarkıntılık 
durumunda 5 yıldan 
az olmayacak 
şekilde artırılması 
hükmünü getiriyor. 
Askerlerce işlenen 
bazı suçlara ilişkin 
düzenlemeler 
Kanunla askerler 
hakkında Türk Ceza 
Kanunu'nun (TCK), 
devletin güvenliğine 
karşı suçlar, 
anayasal düzene ve 
bu düzenin 
işleyişine karşı 
suçlar, milli savun
maya karşı suçlar, 
devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk 
suçları ile Terörle 
Mücadele Kanunu 
kapsamına giren 
suçlar nedeniyle ver
ilen tutuklama 
kararlarının, askeri 
tutukevleri dışındaki 
cezaevlerinde yerine

getirilmesi 
zorunlu hale geldi. 
Kanuna göre, 
askerler hakkında 
diğer suçlardan 
verilen tutuklama 
kararları, askerler 
bu sıfatlarını 
korudukları sürece 
askeri tutukevinde 
yerine getirilecek. 
Sırf askeri suçlar ile 
hapis cezasının üst 
sınırı 3 ayı geçen 
askeri suçlar 
hakkında ön ödeme 
hükümleri uygulan
mayacak. Askerler,

TCK'nın "devletin 
güvenliğine karşı 
suçlar, anayasal 
düzene ve bu 
düzenin işleyişine 
karşı suçlar, milli 
savunmaya karşı 
suçlar, devlet 
sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk 
suçları" ile Terörle 
Mücadele Kanunu 
kapsamına giren 
suçlardan dolayı 
yakalan dıklarında 
adli kolluk 
görevlilerine 
teslim edilecek
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Göne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

FETÖ’cü Yurtlar TÜRGEV’e
Devleti ele geçirmiş olan d iniciler ara sın 

daki kavga 15 Temmuz günü Gülencilerin 
silahlı darbe girişiminin başarısız çıkmasın 
dan sonra devlet içinde ve dışında geniş bir 
tasfiye çalışması başlatıldı.

Her taşın altında FETÖ cü arama çalışma 
lan sürerken, çıkanlan Olağan Üstü Hal Ka
nunu (OHAL) ile terör örgütlerine karşı 
geniş yetki alan hükümet, bu yetkisini 
hukuksuz bir şekilde başka alanlarda da 
kullanıyor.

Bunun çok değişik örneklerini görüyo 
ruz. Dinci FETÖ’cüleri tutuklayacaklarına, 
solcu, demokra t öğretim üyesi, sendikacı, 
gazeteci, yazar, dernek yöneticileri de fırsat, 
fırsat diye içeri tıkıyorlar.

Bu arada da FETÖ’cülerin devletçe el 
konulan malları hoyratça yandaşlara dağı 
tıhyor.

Bunun en açık örneğini Gemlik’te görü 
yoruz.

Dinci cemaat ve vakıfların işlettikleri 
yurtlarda yaşanan çirkin olaylar, yurt gün
demine hergün çeşitli şekillerle düşerken, 
Adana’nın Al ada ğ ilçesinde Süleymancı 
tarikatının işlettiği bir öğrenci yurdunda 
çıkan yangında, 12 küçük kız öğrencinin ya
narak can vermesi, Türkiye’deki dinci ce
maat ve tarikat yapılanmasını bir kez daha 
gözler önüne çıkardı.

Bu yapılanmada Nurcu Gülen cemaatin 
den boşalan yerlerin, naksibendi ve nurcu 
diğer vakıf ve cemaatlerle doldurulduğu 
hergün medyada yazılıp çiziliyor.

Menzilcilerin devletini tüm kurumlarında 
önemli köşe başlarını tuttukları bilinen bir 
gerçek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Dindar Nesil 
Yetiştirme’ çağrısından sonra, destek verdi 
ği ve sayılarının 1 mıilyona çıkarıldığı imam 
hatip okulları ile değişen birşeyin olmadığı, 
Altın Nesil yetiştirmek isteyenlerin Türki 
ye’yi nasıl bir badireye sokmak istediklerini 
gördükten sonra, daha dikkatli olunaca 
ğına, devleti tarikat ve cemaatlerin eline 
tam olarak teslim ettiler.

Gemlik’te son 5 yılda kaç tane cemaat ve 
tarikat yurdu açıldı.

Bunlara kimler yer sağladı, kimler des 
tekliyor? Daha önce Umurbey de Gülen ce
maatinin Uludağ Eğitim ve Kültür Vakfına 
yer tahsis edenler, 15 dönüm özel eğitim 
alanını cemaatlere peşkeş çekmek isteyen 
zihniyet, bu kez Gemlik’teki Fetö’cü olduğu 
bilinen ve kapatıldıktan sonra devlete devir 
edilen Emir Buhari Yurdu ile Ali Sarıca Yur 
du, şimdi iktidara yakın TÜRGEV’e veriliyor.

UeVı&ıriKrdcıı ve yurtlar1 Kurumu du
rurken, neden bu yurtlar iktidar yandaşı bir 
vakfa devrediliyor?

Devlet bu yerlerden birini Halk Eğitim 
Müdürlüğü’ne kullandırırken, diğerini de 
Celal Bayar Anadolu Lisesi’ne Erkek 
Ügrencı' Yurdu yapmıştı.

Türkiye hiçbir dönemde böylesi tarikat 
ve cemadtıeıie iç içe drmaûı.

AKP Gülencilerden yediği kazıktan ders 
çıkaramadı.

Şimdi kendi yetiştikleri tarikatı devlet 
içinde egemen kılıyor.

Bu gidişin sonu iyi değii.

Atatürk ilkokulunda 
öğrenciler ve 
ebeveynlere yönelik 
eğitici ve öğretici 
filmler izletilerek 
olumlu davranış 
kazanmaları 
amaçlanıyor.
Rehber Öğretmen İl
ham i Bayrak 
tarafından organize 
edilen etkinliğin 
amacınım 
Eğitici-öğretici film
lerden olumlu 
davranışlar edinmiş 
bireyler oluşturmak, 
Okul-Öğrenci bağının 
güçlenmiş olması

Eğitim alanını 
düzenleyen, Milli 
Eğitim Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında KHK ile 
Bazı Kanun ve 
KHK'larda Değişiklik 
Yapan Kanun 
Tasarısı, TBMM Genel 
Kurulunda kabul 
edilerek yasalaştı. 
BELEDİYELER 
ARADAN

ZiilıeyıleHanımflnaoldilundaiKlayanısınacayı
Zübeyde Hanım 
Anaokulu Okul Aile 
Birliği üyelerinin 
düzenlemiş olduğu 
çay partisiyle veli, 
öğrenci ve öğret men
leri bir araya geldiler. 
Kent Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Gençali Mahallesi 
Muhtarı Mürüvet 
Günay, Halitpaşa Ma
hallesi Muhtarı Sevim 
Koçdemir ve bazı Par
tilerin Kadın kolları 
üyeleri de çay parti
sine katıldılar. 
Okul Müdür V. Emel 
Kılıç, çay etkinliğiyle

veliler arasında tanış 
ma ve kaynaşmanın 
sağlandığı, maddi ve 
manevi desteklerle 
okulöncesi eğitimde 
bir adım daha ileriye 
gidilebileceği

vurgulandı. 
Programın hazırlan 
masında emeği geçen 
tüm öğretmenlere, 
Okul Aile Birliği 
Üyelerine ve Okul 
Personeline teşekkür 

edilerek, belgeleri 
verildi. Ayrıca 
eğitime maddi 
katkıda bulunan 
hayırseverlere de 
plaketleri takdim 
edildi.

Alatiirt İlkokulumla sinema giinleri

sağlamış olmak, 
Okulda keyifli zaman
lar geçiren mutlu 
öğrenciler oluştur 
mak, Okul kaynakla 
rımn verimli olarak 
kullanılmasını

ÖarenciMuıtlanıılailgiliTBMM’ıleninenılikarar!
ÇIKARILIYOR
Yeni uygulamayla, 
ülke genelinde 
öğrencilere özel 
barınma hizmeti 
veren kurumların 
ruhsatlarına ilişkin 
belediyeler arasında 
farklı uygulamalardan 
kaynaklanan sorunla 
rın giderilmesi 
amaçlanıyor. Bu kap
samda, özel öğretim

ağlamak olduğunu 
söyledi.
Okulda haftanın belli 
günlerinde serbest 
etkinlikler dersi film 
izleme saati olarak 
belirlendi.

Öğrencilere 
serbest etkinlikler 
dersinde ve 
ebeveynlere ise 
Cuma günü 
öğleden sonra film 
izletiliyor.

kurumlarında olduğu 
gibi, bu hizmeti vere
cek kurumların 
iş yeri açma ve 
çalışma ruhsatı da 
Bakanlık tarafından 
düzenlenecek. 
İlgili maddeye 
göre, özel öğretim 
kurumlarında olduğu 
gibi öğrencilere 
özel barınma hizmeti 
sunan kurumların

iş yeri açma ve 
çalışma ruhsatı, 
Milli Eğitim 
Bakanlığınca 
verilecek. Mevzuata 
aykırılık tespit 
edilirse bakanlık 
ça bu kurumlara 
kapatma işlemi 
uygulanabilecek. 
Bakanlık, bu 
yetkisini valiliklere de 
devredebilecek.

fiLTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - ipek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğm?S 
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: O 538 669 20 88 GEMLİK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikspor Genç 
Erkekler Basketbol 
Takımı Yenişehir 
deplasmanından 
galibiyetle döndü. 
İlçemizi Bursa Genç 
Erkekler Basketbol 
Liginde D Gu
rubunda temsil eden 
takımımız oynadığı 
üç maçı da kaza
narak gurubundaki 
liderliğini sürdürdü 
ilk periyodu 12-20 
önde tamamlayan 
takımımız ikinci 
periyotta rakibi 
karşısında 
zorlanınca devre 
arasına 32-32

beraberlikle girildi. 
Üçüncü periyotta 
etkili hücumlar 
yapan taraf Gemlik
spor olunca bu 
periyotu da 38-46 
önde tamamladı. 
Final periyotun da 
üstünlüğünü elinde 
bulunduran temsil
cimiz maçıda 52-61 
kazanmasını bildi. 
Maç kadrosu, 
Samet SUCU, Hakan 
GÜNEŞ, Berkay AK- 
BULUT, Caner SAL 
MAN, Mert BİLGE, 
Umut TOKGÖZ, 
Tufan ERKEN, Cavit 
SAMANLI, Barış Can

GÜLER, İzzet KURT, 
Saim DAMAR, ve 
Çağatay AKÇAY. 
Takım sorumlusu 
İbrahim TOKGÖZ 
İlçelerin mücade

lesinde dostça ve 
sportmence geçen 
maçta her iki takımın 
oyuncularını da 
kutluyorum.
Yenişehir ilçemizin 
misafirperverliliği 
ve oyuncularının 
centilmenliği bizleri 
memnun etti.
Ayrıca bu deplas 
man masraflarımızı 
karşılayan ve 
oyuncularıma 

yemek ikram eden 
Mali Müşavir Fatih 
UZUN'a da kulübüm 
adına teşekkür 
ediyorum. Bu 
gençlere ve Basket
bol şubemize destek 
olacak nice gönüllü 
sporseverlerin var 
olduğunu da 
biliyorum, hepsinin 
desteğine de 
ihtiyacımız olduğunu 
kamuoyuna saygı ile 
duyuruyorum. 
Özellikle de Gemlik 
halkının ve esnafının 
bizlere sahip 
çıkacağından hiç 
şüphem yok.

Önümüzdeki hafta
larda farklı kampa
nyalar başlatarak 
halkımızın ve 
esnafımızın 
desteğini alacağız. 
Şimdiden herkese 
Gemlikspor ailesi 
olarak Teşekkür 
ediyoruz. Bu sezon 
Gemlikspor olarak 
Basketbolda büyük 
işler başarıyoruz. 
Gerek A Takımımız, 
gerekse Genç 
Takımımız 
guruplarında lider 
dürümdalar. Basket- 
bola yeni başlayan 
oyuncular ile kurmuş 

olduğumuz yıldız 
takımımız ise ilk gali
biyetini bu hafta aldı. 
İnşallah Cumartesi 
günü A Takımı 
mız da sahamızda 
Çanakkale Umur 
bey Sporu yene 
rek haftayı tüm 
takımlarımız 
kayıpsız kapatacak. 
Buna yürekten 
inanıyorum. 
Cumartesi günü 
saat 17.00 de 
bütün Gemlik 
halkını bizi des 
teklemeye tribün 
lere davet edi 
yorum" dedi.

Bursaspor, Caykur Rizesnor maçı hazırlığında
Bursaspor, Akhisar 
Belediyespor 
maçının ardından 
ara vermeden ligde 
karşılaşacağı Çaykur 
Rizespor maçı 
hazırlıklarına 
başladı.
Taktik ağırlıklı 
yapılan antrenman 
öncesi Hamza 
Hamzaoğlu, aralık 

ayının yoğun maç 
trafiğine sahne 
olacağını ve 
herkesin dikkatini 
müsabakalara ver
mesini söyledi.

Sane idmana 
çıkmadı

Akhisar Belediye
spor maçında

sergilediği futbolla 
hayal kırıklığı 
yaratmaya devam 
eden Vieux Sane 
takımın dünkü 
çalışmasına 
katılmadı. Belinde 
ağrı olduğu 
belirtilen savunma 
oyuncusunun 
havuzda çalıştığı 
ifade edildi.

Mlllllİ-CTMflIhlUlIlIlMl
Kış turizminin önem 
li merkezlerinden 
Uludağ'da hava 
sıcaklığı -12 dere 
ceye düşerken, ekip 
ler gün boyu yolda 
tuzlama çalışması, 
günübirlikçiler ise 
karda mangal keyfi 
yaptı.

Kar kalınlığının 26 
santimetreye ulaştığı 
zirvede, karayolları 
ekipleri buzlanmaya 
karşı tuzlama çalış 
malarına başladı. Bu 
sene erken gelen kar 
yağışı ile birlikte 
işletmecilerin de 
yüzü gülerken,

sezonun iyi geçmesi 
bekleniyor.
Otellerin kar küreme 
araçları kar kalınlığı 
mn artmasını bek
lemeden pistleri ezi 
yor, müşterilerin 
araçları için park yeri 
açmaya çalışıyor. 
Bursa Büyükşehir

Belediyesi ise eski
den futbol sahası 
olarak kullanılan 
geniş alana otopark 
yapımı için çalış 
malarını aralıksız 
sürdürüyor. Karın 
tadını çıkar mak için 
günü birli gelen 
vatandaşlar ise,

beyaza bürünmüş 
Uludağ’da mangal 
keyfi yapmaktan da 
geri kalmıyor. Soğuk 
havaya aldırış 
etmeden mangal 

üzerindekilerin 
pişmesini bekleyen 
tatilciler, bol bol 
fotoğraf çek 
tirerek anı 
ölümsüzleştiriyor.
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Artık oda oda metrekareyle ev alınabilecek
TOKİ'nin konutları 
gayrimenkul yatırım 
fonlarının port
föyüne girmesiyle 
vatandaş aldığı 
fon payları ile 
evin bir bölümüne 
sahip olabilecek. 
Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun 
çıkardığı Gayri
menkul Yatırım 
Fonlarına İlişkin 
Esaslar Tebliği'nde 
değişiklik 
yapan yeni tebliği 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Artık metrekareyle 
ev alınabilecek.

EV ALMAYA GÜCÜ 
YETMEYEN ODA 
ALABİLECEK
Yeni düzenlemeyle 
TOKİ, belediye ve 
İller Bankası başta 
olmak üzere 
kamunun ürettiği 
konutlar artık 
pay olarak 
yatırımcılara 
satılabilecek. 
Böylece TOKİ'nin 
ürettiği binlerce 
konut artık gayri
menkul yatırım 
fonlarının port
föyüne girecek. 
Böylece bir ev 
parasından çok 
daha düşük tasar

rufu olan 
yatırımcılar, 
aldıkları fon payları 
sayesinde TOKI'den 
evin bir odasını, 
mutfağını ya da 
sadece salonunu

satın almış 
olacaklar.

BELEDİYELER 
DE DAHİL 
OLABİLECEK

Tebliğe yeni ekle
nen madde ile 
gayrimenkul pro
jelerine yatırım 
bakımından, 
Başbakanlık Toplu 
Konut İdaresi

Başkanlığı, iller 
Bankası AŞ, 
belediyeler ile 
bunların bağlı 
ortaklıkları, 
iştirakleri veya 
yönetim kuruluna 
aday gösterme 
imtiyazının 
bulunduğu şirketler 
tarafından 
gerçekleştirilen 
inşaat ruhsatı 
alınmış projeler 
kapsamındaki 
bağımsız bölümler, 
inşaatın tamam
lanma oranına 
bakılmaksızın fon 
portföyüne dahil 
edilebilecek.

E-TIcaretin Aralık ayında Pazar büyüklüğünün 
6,5 milyara ulaşması bekleniyor

Tatil ve seyahat 
atımlarının yapıldığı 
Temmuz - Ağus 
tos'un ardından ön
üne alışverişin en 
canlı olduğu Aralık 
ayında pazar 
büyüklüğünün 
6 - 6,5 milyar TL'ye* 
ulaşması bekleniyor. 
Tatil ve seyahat 
alımlarının yapıldığı 
Temmuz - 
Ağustos'un ardından 
online alışverişin en 
canlı olduğu Aralık 
ayında pazar 
büyüklüğünün 6 - 6,5 
milyar TL'ye 
ulaşması bekleniyor. 
Türkiye'nin ilk para 
iadeli alışveriş sitesi 
kurucu ortağı Güçlü 
Kayral, Bilişim 
Sanayicileri Derneği 
tarafından yapılan 
araştırmada, online 
tatil ve seyahat

alımlarının e-ticaret 
pazarında yüzde 
36'lık paya sahip 
olduğunun 
belirlendiğini 
söyledi.
Araştırmaya konu 
olan 129 online tatil 
ve seyahat sitesinin 
cirosunun 8,9 milyar 
TL olduğunu, bu 
harcamaların büyük 
çoğunluğunun Tem- 
muz-Ağustos 
aylarında yapıldığını 
kaydeden Kayral, 
şunları söyledi: 
"2015'te online 
alışverişin en yoğun 
olduğu Temmuz 
ayında 5,664 milyar 
TL tutarında inter
netten kredi kartıyla 
alışveriş yapıldı. 
2015 Ağustos'unda 
ise online alışveriş 
tutarı 5,123 milyar TL 
idi. Bu yıl hain darbe

girişiminin yaşandığı 
Temmuz ayı dışın 
daki tüm aylarda On
line alışveriş yüzde 
20-30 aralığında arttı. 
Temmuz'daki artış 
ise sadece yüzde 1 
oldu. Ancak kısa 
sürede toparlanan 
sektörün Ağustos' 
tâki büyüklüğü 
yüzde 29 artışla 
6,656 milyar TL'ye 
ulaştı.”
Aralık'ın ise hem 
yeni yıl alışveriş 
terinin yapılması, 
hem de 31 Aralık

gecesi eglencele 
rinin online satın 
alınmasından dolayı 
Temmuz ve Ağus 
tos'un ardından e- 
ticaret pazarının en 
canlı olduğu üçüncü 
ay olduğunu vurgu
layan Kayral, "Geçen 
yıl Aralık ayında 
5,009 milyar TL olan 
online alışveriş mik 
tarının bu yıl yüzde 
20-30 aralığında 
büyüyerek 6 - 6,5 
milyar TL'ye ulaşma 
sı bekleniyor" dedi. 
400'ü aşkın sanal

mağazayı tek çatı 
altında toplayan 
Avantajix.com'un ku
rucu ortağı Güçlü 
Kayral, rekor düzey
deki artışlara karşın, 
Türkiye'de sanal 
alışverişlerin 
avantajlarının henüz 
tam olarak 
bilinmediğinin altını 
çizdi. E-ticaretin 
toplam perakende 
içindeki payının en 
yüksek olduğu ülke 
Ingiltere'de online 
alışverişlerin büyük 
çoğunluğunun para 
iadeli alışveriş 
siteleri aracılığı ile 
yapıldığına dikkati 
çeken Kayral, 
"Müşteri, online 
mağazaya direkt 
girmek yerine Avan- 
tajix.com gibi para 
iadeli alışveriş sitesi 
üzerinden girerse, 

bu siteler sanal 
mağazalardan 
komisyon alıyor ve 
bu komisyon 
müşteriye aktarılıyor. 
Alışverişler benzer
siz şekilde ucuza 
gelebiliyor. Tüketici 
bilinçli alışveriş 
yapsa, örneğin 
Âralık'ta yapılacak 
online alışverişler 
para iadeli alışveriş 
siteleri üzerinden 
yapılsa 6,5 milyar 
TL'nin yaklaşık 500 
milyon TL'si 
müşterinin cebinde 
kalır. Aslında bu 
para e-ticaret 
sitelerinin dağıtmaya 
hazır olduğu pro
mosyon tutarı. Ama 
bu parayı sadece 
para iadeli alışveriş 
sitelerini kullananlar 
elde edebilecek" 
diye konuştu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜu 
E 
M

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

■VI 

L 
i 
K

VAPUR-FERİDOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTORÜS

ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

■B
Pemukkal* 612 OO 2 6
DENİZ UÇ Adi 613 »6 13
Peeeeue Akmle Seyahat 314 33 32
METRO 313 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
BOzer Turizm 312 1O 72
Kanberoftlu-Saaday 314 43 43
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 312 O1 33

n DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

n Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Ha at. 513 23 29
Mer.Seğ.Ocağı 513 10 08
Tomoksy Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYED
E

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

SO
 1 TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

1 Akcan Petrol o13 7O
MAR-PET 613 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 46
Beyza Petrol 613 O1 03

Gemlik Karfez
SEMLİK'İN İLK «ÛNLÛK SİYASİ OAZITESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5642 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncıhk-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

UİÜİBİIİ
VENÜS SİNEMASI
GÖRÜMCE: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:45...
Çakallarla Dans 4: 
11:15-13:30-16:00- 

18:15-20:15...
İkinci Şans: 11:30- 

14:00-18:15...
Dağ 2:16:00- 

20:15...

5133321

tajix.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

-TERCİHEN ÜNLVERSLTEJVI.Y.0.YE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

-25-30 YAŞLARI ARASI 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

Başvuruların şahsen fabrikamıza 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

COOD>TF4»
İIRELLI

*s>starmaxx9

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

YİĞİT (^İNŞAAT

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

TEL8FM517331I) CE> 0532744 33 83 E* maıas!mhl<§|xıMaw
..v.v.'iıan.giffîtnrnafBstrenılak

Gemlik yeni bir kadın cinayeti ile sarsıldı...

Çılgın asık, Umurbey'de 
sevdiği kızı öldürdü

Umurbey Mahallesin de meydana gelen olayda, Aykut E. adlı kendisini istemeyen sevgilisini evinin 
önünde pompalı tüfekli vurarak öldürdü. Çılgın aşık Aykut E. cinayeti işledikten sonra sosyal paylaşım 
sitesi facebooktan “Hakkınızı helal edin, ama üzülmeyin" yazdı. Kendisine de bir el ateş eden Aykut 
E. yaralı olarak, geldiği aracına binerek olay yerinden kaçtı. Aykut E. yakalandı. Haberi sayfa 2’de

Gemlik’te yine kadın cinayeti..
Gün geçmiyor ki, günde bir veya bir kaç 

kadın katledilmesin.
Türkiye, bir süredir kadınlara karşı şid 

dette dünyada rekora gidiyor.
Televizyon ve gazetelerde her gün mut 

laka bir kadına şiddet, taciz veya cinayet 
ile karşılaşıyoruz.

Bunların sayıları giderek artıyor, devlet 
kadına karşı İşlenen şiddette yetersiz 
kalıyor. Son zamanlarda çıkarılan bazı yasa 
larla cezalar arttırılsa da sonuç değişmiyor.

Devamı sayfa 4'de

Facebooktan
teslim olacağını 

duyurdu
26 Ekim 2016 
günü Hamidiye 
Mahallesi Gaz 
hane Caddesi’n- 
deki işyerinde 
çıkan tartışmada 
Zeki Çamh’yı 
pompalı tüfetle 
vurarak öldüren 
ve kaçan oto kira 
lama firma sahibi 
Sultan Ayvaz, 
gacebooktan 
yaptığı mesajtan 
sonra Savcılığa 
teslim oldu. 
Haberi syf 2’de

Motûrtoiilel taniHiıla çarifstı
Halitpaşa Mahallesi 
2 Nolu Caddede 
meydana gelen 
trafik kazasında 
kamyon ile motor- 
bisikletin çarpışma 
sı sonucu, motor 
sürücüsü Yalçın 
Hür yaralandı. 
Hür, Muammer 
Ağım Gemlik Dev 
let Hastanesi’ner 
kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruştur 
ma başlatıldı. 
Haberi sayfa 4’de

MİM 
MiliiiMn 
MuMı
Sayısal Loto'nun 
bu haftaki çekilişin 
de 6 bilen 2 kişi, 
883 bin 278 lira 
25'er kuruş 
ikramiye kazandı. 
Talihlilerin kupon 
larını Bursa ve 
Ankara'dan yatır 
dıkları bildirildi.
Haberi sayfa 7’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com


5 Aralık 2016 Pazartesi Gemlik Kfîrfez Sayfa 2

Gemlik yeni bir kadın cinayeti ile sarsıldı...

Çılgın Asit, Umurhey fle sevıliği lıızı öiaürılii
Umurbey Mahallesin 
de meydana gelen 
olayda, Aykut E. adlı 
kendisini istemeyen 
sevgilisini evinin 
önünde pompalı 
tüfekli vurarak 
öldürdü.
Olay, cumartesi 
günü saat 21 .oo 
sıralarında 
meydana geldi. 
Gemlik’ten Halk Oto
büsü ile Umurbey’e 
gelen Tuğçe, baba 
evine giderken, daha 
önce arkadaşlık 
yaptığı ve kendisi ile 
evienmek isteyen, 
ailesine isteten, 
Karacaali Mahallesi 
sakinlerinden ancak 
kızın evlenmek 
istemediği eski 
Çimtaş işçisi 
Aykut E. tarafından 
yolu kesildi.
Alkollü olduğu 
sanılan Aykut ile 
Tuğçe arasında 
çıkan tartışmadan 
sonra Aykut E. 
sevdiği kızı yanında 
getirdiği pompalı 
tüfek ile vurdu. 
Kendisine de bir el 
ateş eden Aykut E. 
yaralı olarak, geldiği 
aracına binerek olay 
yerinden kaçtı.

FACEBOOK’TAN 
HELALLAŞTI

HASTANEYE 
KALDIRILDI 
Çılgın aşıkın vurdu 
ğu genç kız, silah 
sesi ile sokağa çıkan 
komşularının ambu
lans çağırması üze 
rine Muammer Ağım 
Gemlik Devlet 
Hastanesine kaldırıl 
dı. Ancak, tüm 
çabalara karşın 
kurtarılamadı. 
Pompalı tüfeği cina 
yeti işlediği yerde 
atarak kaçan Aykut 
E. ise aracının içinde 
Muratoba yolunda 

polis tarafından ya 
ran olarak bulundu. 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi’ne, oradan 
da Bursa Tıp Fakül

tesine kaldırdı.
Aykut, E. nin ameli 
yata alındığı ve 
vücudundan tek 
dom dom kurşunu 

çıktığı öğrenildi. 
Hayatı tehlikeyi atla
tan çılgın aşık, göze
tim altına alındı.
Cinayetle ilgili soruş 
turma başlatan 
Cumhuriyet Savcılığı 
ise genç kızın ce
nazesinin kesin ölüm 
nedenin saptanması 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumuna gönderdi.

Çılgın aşık Aykut E. 
cinayeti işledikten 
sonra sosyal payla 
şım sitesi facebook- 

şım sitesi facebook- 
tan “Hakkınızı helal 
edin, ama üzülme 
yin” yazdı.
Karacaali Mahallesi 
muhtarı Göksal Noca 
“facebooktaki mesajı 
okuyunca Aykut’u 
hemen aradım. Ne 
oluyor dedi. Hırıltılı 
bir sesi vardı” dedi.

KARACAALİ’YE 
BASKIN
Cinayaten işlenme 
sinden sonra Tuğçe 
Uludağ’ın yakınlan 
Aykut E. yi aramak 
için kalabalık bir 
grup olarak Kara
caali Mahallesi’ndeki 
evine gittiler. Ama 
Aykut’u bulamadılar 
Mahalle kahvelerine 
girerek bağırdıkları 
öğrenildi. 
Umurbey’de mey
dana gelen yeni 
bir kadın cinayeti 
Gemlik’te üzüntü 
yaratırken, ilçe 
Tuğçe Uludağ’ın 
cenazesinin Adli 
Tıptan geldikten 
sonra cumartesi 
günü Umurbey’de 
son yolculuğuna 
uğurlandı.

FacebooKtan teslim olacağını duyumu
26 Ekim 2016 günü 
Hamidiye Mahallesi 
Gazhane 
Caddesi’ndeki 
işyerinde çıkan 
tartışmada Zeki 
Çamlı’yı pompalı 
tüfetle vurarak 
öldüren ve kaçan 
oto kiralama firma 
sahibi Sultan 
Ayvaz, elektronik 
iletişim aracı face- 
bookten yaptığı 
mesajtan sonra 
Savcılığına teslim 
oldu.
Araç kiralama 
sorunu nedeniyle 
tartıştığı arakada şı 
sabıkalı Zeki 
Çamlı’yı işyerin de 
ve kaçarken 
1 Nolu Aralık’ta 
vuran ve olaylardan 
sonra 38 gündür 
polis tarafından 
aranan Sultan 
Ayvaz, cuma günü 
kendi facebooktan 
yazdığı mesajında,

“Değerli kardeşle yazmış olduğu çekmek üzere saat
rim yarın kaderin yazgının cezasını 12.oo de Gemlik

Adliyesine ve Gem
lik Savcılığına tes
lim olacağım. 
Görmek isteyenler, 
Gemlik Adliyesine 
gelibilir. Herkes 
hakkını helal etsin 
duasını esirgeme 
sin. Görüşmek 
ümidi ile hakkınızı 
helal edin.” yazdı.

Savcılığa giden ve 
kalabalık bir 
arkadaş grubu 
tarafından uğurla 
nan Sultan Ay 
vaz’ın Cumhuriyet 
savcılığında ifadesi 
alındıktan sonra 
tutuklandı.
Ayvaz, cezaevine 
gönderildi.
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lontrılden t ita» nomiMl tın temiM faldı
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, bir oto
mobil Bursaray 
yaya alt geçidine 
yuvarlandı 
Alınan bilgiye göre, 
16 NRS 56 plakalı 
otomobil, sürücüsü 
Muhammet Onur 
Gerez'in (32) direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesiyle 
Merinos Metro Is 
tasyonu'nun yaya 
alt geçidine yuvar
lanarak, yürüyen 
merdivenin 
üzerine devrildi. 
Kazanın ardından

sürücü Gerez, oto
mobil içinde sıkıştı. 
Vatandaşların

bildirmesiyle olay 
yerine gelen 112 
Acil Servis ve it

faiye ekipleri 
Gerez'i sıkıştığı 
yerden çıkardı.

Çekirge Devlet sağlık
Hastanesi'ne durumunun iyi
kaldırılan Gerez'in, olduğu öğrenildi.

Bolu'da aranan imam Orhangazi'de ııakalanflı
Bolu'da FETÖ 
operasyonu 
kapsamında aranan 
din görevlisi, 
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde yakalandı 
Bolu'nun Kıbrısçık 
ilçesinde, Fetullahçı

Terör Örgütü/ 
Paralel Devlet 
Yapılanmasına 
(FETÖ/PDY) ilişkin 
soruşturma 
kapsamında 
aranan din görevlisi, 
Bursa'nın

Orhangazi ilçesinde 
yakalandı.
Orhangazi
Emniyet Müdürlüğü 

ekipleri, soruşturma 
çerçevesinde 
aranan din 
görevlisinin,

ilçedeki bir 
pansiyonda 
kaldığını tespit 
etti.
Söz konusu
adreste gözaltına 
alınan din görevlisi, 
emniyete götürüldü.

Bursa’nın Mustafa 
kemalpaşa ilçesinde 
baltayla yaşlı baba 
sini ve köpeğini 
doğrayan sanığa 
şizofreni hastası 
olduğu ortaya çıkın 
ca ceza verilmedi. 
Şahıs, hastanede 
tedavi görecek.
10 Şubat 
Çarşamba günü 
Mustafakemalpaşa 
ilçesine bağlı 
Tatkavaklı Ma
hallesinde meydana 
gelen olayda şizofre 
ni hastası Mustafa 
Umutlu (44), önce 
baltayla köpeği, 
daha sonra da 
babası Lütfi

Umutlu’yu (76) 
öldürdü. Olayın 
ardından gözaltına 
alınan Umutlu 
tutuklandı.
Hakkında Bursa 3. 
Ağır Ceza Mahkeme 
sinde ‘yakın 
akrabayı öldürmek’ 
suçundan müebbet 
hapis talebiyle dava 
açılan Umutlu, son 
defa hakim karşısına 
çıktı. Daha önceki 
ifadelerini tekrar
layan Umutlu, “Ben 
buraya neden 
geldiğimi bilmiyo
rum? Savunmamı 
yapacak durumda 
değilim. Babamı 
öldürdüğümü soru

yorsunuz. Babam 
sağ. Sağ olmasa 
kimlikte görülmez.

Rahatsızlığım 
olup olmadığını 
bilmiyorum, ama şu

anda kalçamda bir 
ağrı var. Bir olay 
daha hatırlıyorum.

Babama baltayla 
vurdum" dedi. 
Sanığın annesi de 
kocasını öldüren 
oğlundan şikayetçi 
olmadi-.Mahkeme 
heyeti, İstanbul 
Adli Tıp Kuru 
mundan gelen 
raporu okudu. 
Raporda, Umutlu’- 
nun şizofreni 
hastası olduğu belir
tildi. Bunun üzerine 
mahkeme heyeti 
sanığa ceza ver
medi. Umutlu, iyile 
şene kadar tam 
teşekküllü ve yüksek 
güvenlikli bir has
tanede tedavi göre
cek.

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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f Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Motorb isiklet kamyonla carpısiı
Gemlik’te yine kadın cinayeti

Geriye doğru gittiğimizde son yıllarda 
anımsadığım kadına yönelik cinayetleri sa
yarsak, Atatürk Kordonunda gezmeye çıkan 
2 çocuk annesi Yasemin Özdemir(36) 
madde bağımlısı Mehmet Yorulmaz tarafın 
dan 36 bıçak darbesiyle katledildi.

17 Ekim 2014 tarihinde Küçük Kumla da 
Melek Karatas (31) adlı kadın yakını tarafın 
dan başka bir erkekle görüş tüğü için bıçak 
darbeleriyle öldürüldü.

Yanındaki şahıs da yaralandı.
30 Haziran 2016 tarihinde İnegöl’den 

Gemlik’e akraba ziyaretine gelen Nurcan 
Efe, İnegöl’den tanıdığı Dursun E. 
tarafından kendisiyle görüşmediği için 
çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Son olay, cumartesi gecesi Umurbey de 
gerçekleşti.

tuğçe Uludağ adındaki 25 yaşındaki 
genç Kız, Aykut E. tarafından Umurbey’deki 
evinin önünde pompalı tüfek ile öfdünlı'ou. 
Çılgın aşık kendini de vurdu.

Basına yansımayan yüzlerce kadına 
yakınlan tarafından işlenen şiddet yaşan 
dığı gibi, kız ve erkek çocuklanna yönelik 
onlarca tecavüz ve sarkıntılık olayı Adliye 
ye taşındı.

Gemlik’in adını son bir ay içinde yine 
cinayetlerle Türkiye’ye duyurduk.

Sanki Gemlik’te bir cinayet şebekesi var.
O nedenle ilçemizin adı sürekli yerlerde 

sürünüyor.
Gemlik’e dışandan yemek yemeye bile 

çok az sayıda yabancı geliyor.
Başlarına birşeylerin geleceğinden 

korkuluyor.
Gemlik’in cinayet ortalamasının diğer 

nüfusu 100 bini aşmış kentlerden d?na az 
veya çok mu bilmiyorum.

Bu konuda bir araştırma yapılsa iyi olur 
kanısındayım.

Gemlik’te islenen cinayetlerin faillerine 
baktığımızda bir çoğunun madde bağımlısı 
olduğunu görüyoruz.

Madde bağımlılığı Gemlik’in trafik gibi, 
işsizlik gibi önemli sorunlarının başında 
geliyor.

Güvenlik güçlerinin sürekli baskınlarına 
karsın, dışandan Gemlik’e çok sayıda sen. 
tetik uyuşturucu sokuluyor.

Bu yeterli gelmiyor, sivrisinekleri öldür 
mek yetmiyor, bataklığı kurutmak gerekli.

Bir taraftan da dağ köylerinde ekimi 
yapılan esrar maddesi ele geçiyor.

Geçmeyenleri bir de düşünürseniz, bun
lar gençliğin geleceğini karartırken, binleri 
de bu.işten nemalanıyorlar.

Gemlik’te ruhsatlı olduğu kadar ruhsat 
sız silah sayısı da çok.

Umurbey de oturuyorum.
Her gece ovadan gelen silah sesleri ile 

ne oluyor diye irkiliyorum.
Artık kadınlara yönelik şiddet bitmeli. 

Gemlik kadın cinayetleri veya cinayetle 
hatırlanmamak.

Halitpaşa Mahallesi 
2 Nolu Caddede 
meydana gelen trafik 
kazasında kamyon 
ile motorbisikletin 
çarpışması 
sonucu, motor 
sürücüsü Yalçın 
Hür yaralandı. 
Olay, cumartesi

günü saat 22.oo 
sıralarında Halitpaşa 
Mahallesi 2 Nolu 
Cadde Atatürk 
İlkokulu bahçesinin 
ön kısmında 
meydana geldi. 
16 ZN 808 plakalı 
kamyonetin önüne 
ani çıkan Yalçın 

Hür’ün kullandığı 
motorbisiklet sürü 
cüsüyle devrildi. 
Çarpmanın 
şiddetiyle sürücü 
Yalçın Hür yarala
narak Muammer 
Ağım Gemlik Devlet 
Hastanesi’ne 
kaldırıldı.

Kamyonetin 
önünde maddi 
hasar meydana 
gelirken, olay 
yerine gelen 
polis kamyonet 
sürücüsünün 
ve görgü tanık 
larının ifadeleri 
aldı.

Gemlik’te ilk Oto Ekspertiz Merkezi açılflı

2. el araçlar için 
aldıkları araçların du
rumunu saptamak 
için ekspertiz hizmet
leri veren “garanti 
liarabam.com Oto 
Ekspertiz” firmasının 
Gemlik Şubesi hizme 
te açıldı.
Cumartesi günü, 
Karsak Deresi Termi

nal Köprüsü karşısın 
daki işyerinde düzen
lenen törenle hizmete 
açılan “Garantili 
Arabam Oto Eksper
tiz” sahibi tarafından 
konuklara tanıtıldı. 
Garantiliarabam 
com’un Türkiye’nin 
en bü yük oto eksper
tiz firması olduğunu

söyleyen İlgililer, 
eksikliği düşünülen 
bu hizmeti Gemlik’e 
getirdiklerini söyledi. 
2.el araba alırken ara 
banın kaporta, motor, 
boya, fren, alt kontrol
leri, dinomo metre 
testleri, süspansiyon 
testleri, kanalda 
kayma testleri,

takometre kontrolleri, 
yol similasyonu gibi 
kontrollerini yapılarak 
sonuçları araç 
alıcılarına bildirecek
lerini söyledi. 
Güvenli araç almak 
isteyenlerin 
Garantili Online Oto 
Ekspertiz’e uğrama 
lan istendi.

fiLTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmîtÇa's^ 
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: O 538 669 20 88 GEMLİK

liarabam.com
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ENGELLİLER GÜNÜNDE ANLAMLI ETKİNLİK
3 Aralık Dünya En
gelliler Günü, Gem
lik’te de düzenlenen 
çeşitli farkındahk 
etkinlikleriyle anlam 
kazandı. Gemlik 
Belediyesi ve Gemlik 
Kent Konseyi 
işbirliği çerçevesin 
de organize edilen 
etkinliklere Gemlik 
Yaşam Atölyesi ve 
Bursa Zihinsel En
gelli Çocukları Ko
ruma Derneği ile 
ilçedeki rehabilita
syon merkezleri de 
destek verdi. Gemlik 
Belediyesi Sosyal 
Yaşam Merkezinde, 
Gemlik Yaşam Atö
lyesi öncülüğünde 
engelli öğrencilerin 
çektiği Gemlik 
Manzaraları fotoğraf 
sergisi ile başlayan 
etkinlikler, yemekli 
organizasyon ile 
devam etti.
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Belediye Başkan 
Vekili Ercan Barutçu 
oğlu, Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes

Serim, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, Ak 
Parti Kadın Kolları 
Başkanı Şükran 
Ersöz ve Yönetim 
Kurulu üyeleri de 
etkinliklerin onur 
konuğu oldular. 
Bir dakikalık saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşının okunmasıy 
la başlayan Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Düğün Salonundaki 
etkinliklerin açış 
konuşmasını 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli 

yaptı. Şiirle süslediği 
konuşmasında, Gem 
lik Belediyesi olarak 
engellilere yönelik 
hizmet ve yatırımları 
devam ettirirken, 
engellilere yönelik 
yasaların da uygulan 
masının takipçisi 
olacaklarını belirten 
Vedat Büyükgölci 
gezi i, “Engelli insan 
yoktur. Engelledik
lerimiz vardır. Hep 
birlikte engellilerin 
önündeki engelleri 
aşalım" diye konuş 
tu. Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes 
Serim’de, son yıllar 

da hükümetin 
çıkardığı yasalar ve 
teknolojiye Uyumlu 
yatırımlar ile birlikte 
engellilerin önündeki 
engellerin aşılmaya 
başlandığını ifade 
ederek, Kent Kon» 
şeyi ve Gemlik 
Belediyesinin hizmet 
terinin süreceğini 
söyledi. Gemlik Kent 
Konseyi Engelliler 
Meclisi Başkanı 
Ahmet Gazi Memiş’te 
3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü 
tarihçesi konusunda 
açıklamalarda 
bulundu.

Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli 
ve Belediye Başkan 
vekili Ercan Barutçu 
oğlu, “Sfevgi izi” 
projesinin yaşama 
geçmesinde büyük 
emeği geçen kuaför 
Talip Demiralay ve 
Türkan Demiralay 
çifti ile birlikte Gem
lik Yaşam Atölyesi 
Sorumlusu Mehmet 
Gür’e günün anısına 
plaket sundular. 
Yemekli organizas 
yönda Celal Bayar 
Anadolu Lisesi 
öğrencilerinin folklor 

gösterilerinin yanı 
sıra Palandö kenliler 
Derneği Bar Ekibinin 
gösterileri güne renk 
kattı. Celal Bayar 
Anadolu 
Lisesi Gençlik Grubu 
Türkü gösterileri, 
Roman Kültürü 
Dayanışma Derneği 
müzikal etkinlikleri 
de 3 Aralık Dünya 
Engelliler Gününün 
diğer renkİerini 
oluşturdular. Gemlik 
Belediyesi 3 Aralık 
Dünya Engelliler 
Günü kapsamında 
öğrencilere 
oyuncak dağıttı.

Uludağ Universitesi’nde yefti atamalar
Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi 
ve İktisadi İdari Bil
imler Fakültesi’ne 
yeni dekanlar atandı. 
Prof. Dr. Ülgen 
Günay Veteriner 
Fakültesi Dekanı 
olurken, Prof. Dr. 
Tayyar Arı da 
İİBF’nin dekanı ola 
rak göreve başladı. 
Uludağ Üniver- 
sitesi’nde bazı fakül
teler, enstitüler ve 
meslek yüksekokul 
lannda yeni 
görevlendirmeler 

yapıldı. Bir süredir 
vekâleten yönetilen 
Veteriner Faküjte- 
si’ne Prof. Dr. Ülgen 
Günay dekan olarak 
atandı. Geçtiğimiz 
hafta boşalan İİBF 
Dekanlığı koltuğuna 
ise Uluslararası 
İlişkiler Bölümü 
Başkanı Prof. Dr. 
Tayyar Arı oturdu. 
Öte yandan, Fen Bil
imleri Enstitüsü 
Müdürlüğü’nde ve 
Sağlık Bilimleri En
stitüsü Müdürlü 
ğü’nde de yeni

görevlendirmeler 
belli oldu. Mühendis
lik Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali 
Bayram Fen Bilimleri 
Enstitüsü’nün yeni 
müdürü olurken, Tıp 
Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. 
Gülşah Çeçener de 
Sağlık Bilimleri En- 
ştitüsü’nün müdür 
lüğüne getirildi. 
Üniversitenin bazı 
meslek yüksekokul 
lannda da kan 
değişikliğine gidildi. 
Yrd. Doç. Dr. Bülent

Gürbüz’ün yerine 
Keleş MYO 
Müdürlüğü’ne Doç. 
Dr. Atilla Akpınar, 
Doç. Dr. Tolga Tip- 
i’nin yerine Harman 
cık MYO Müdürlü 
ğü’ne Doç. Dr. Halil 
Ünal, Dr. Serhat 
Ayaş’ın yerine 
Yenişehir MYO 
Müdürlüğü’ne Prof. 
Dr. Mehmet Sincik 
atandı.
DİNAMİK BİR YAPI 
İLE ÇALIŞMAYA 
DEVAM 
Yaşanan görev 

değişiklikleri 
konusunda açıklama 
yapan UÜ Rektörü 
Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 
üniversitedeki 
dinamik yapının 
korunması yüksek 
bir performansla 
çalışmalara devam 
edilmesi adına bu 
görevlendirmelerin 
yapıldığını söyledi. 
Uludağ Üniver- 
sitesi’nin 3. Nesil 
Üniversite hedefiyle 
yoluna kararlılıkla 
devam edeceğini 
vurgulayan Rektör

Yusuf Ulcay, eski yö
neticilere verdikleri 
hizmetlerden dolayı 
teşekkür ederken, 
yeni yöneticilere de 
başarılar diledi. 
Görevi yeni müdür
lere devreden 
öğretim üyeleri 
de bugüne kadar 
kendilerine 
verdikleri destekler
den dolayı üniver 
site yöneticilerine 
teşekkür etti ve 
her zaman göreve 
hazır olduklarını 
belirtti.

1$ güvenliği sıralamasında 5. sıradayız
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
(TESK) Genel Başka 
m Bendevi Palandö 
ken, iş güvenliğinin 
çalışma hayatının 
birinci önceliği 
olduğunu belirterek, 
“ölümlü iş kazaların 
da maalesef Avru 
pa’da birinciyiz. Bu 
konuda işçi ve 
işverenler daha 
dikkatli olmalı" dedi. 
TESK Genel Başkanı

Palandöken, çalışma 
hayatındaki rakamla 
rın ülkelerin gelişmiş 
İlklerine ilişkin önem 
li bir gösterge oldu 
ğuna dikkat çekerek, 
istatistiklere göre 

kazaların her yıl artış 
gösterdiğini söyledi. 
Türkiye’de son 5 yıl 
içinde 952 bin 238 iş 
kazası meydana 
geldiğini ifade eden 
Palandöken, “Bu 

kazalarda 6 bin 87 
kişi hayatını kaybet 
miş. Bu rakamlar 
yalnızca 4/1-A kapsa 
mında çalışan si 
gortalı işçileri kap 
samaktadır. Kayıt 
dışı ve diğer kapsam 
daki çalışanlar düşü 
nüldüğünde rakam
lar daha da artmak 
tadır” dedi. Yıllara 
göre istatistik! veri
leri paylaşan Palan 
döken, şunları kay

detti: “2012’de 69 bin 
90 erkek, 5 bin 781 
kadın, 2013’de 170 
bin 644 erkek, 20 bin 
745 kadın, 2014’de 
193 bin 192 erkek, 28 
bin 174 kadın kaza 
geçirmiş. 2015 yılın 
da ise 206 bin 922 
erkek, 34 bin 34 bin 
625 kadın ve 2016 
yılının ilk 10 ayında 
ise 188 bin 130 
erkek, 34 bin 935 
kadın iş kazası geçir 

miş. Bu kazalar sonu 
cunda ise 2012 yılın 
da 735’i erkek, 9’u 
kadın, 2013 yılında 
bin 336’sı erkek, 24’ü 
kadın, 2014 yılında 
bin 589’u erkek, 
37’si kadın, 2015 
yılında bin 219’u 
erkek, 33’ü kadın ve 
2016 yılının ilk 10 
ayında bin 76’sı 
erkek 29’u kadın 
sigortalı işçi ha 
yatını kaybetmiştir.”
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Gemlik Basketlıol: 107 Yalovaspor: 80

Türkiye Basketbol 
bölgesel liginde 
4.hafta 
müsabakasında 
Gemlik ekibi, 
Yalova Spor’u 107*80 
yenerek 3 gali
biyetini aldı.
Maça 10-0 seri ile

başlayan Gemlik 
ekibi oyundaki 
üstünlüğünü ko
ruyunca Yalova 
spor aradaki farkı 
kapatamadı ve 1 
periyot sonunda 
28-21 yenik 
tamamladı.

2 periyot oyuna 
çok hızlı başlayan 
Gemlik ekibi Melih, 
Levent, Cihan ve 
özer ile bulduğu 
sayılar ile 28 sayı 
fark ile periyotu 
63-35 önde 
tamamladı.

Maçın 2 yarısı başa 
baş geçmesine 
rağmen Gemlik ekibi 
3.periyotu 27-25 
önde tamamlayarak 
son çeyreğe 30 sayı 
fark ile girdi.
Maçın son 
çeyreğinde genç

oyuncular ile mü
cadele eden Gemlik 
ekibi maçı 27 sayı 
fark ile 107-80 
kazanmasını bildi. 
Maçın en fazla sayı 
üreten sporcusu 
Yalova Sporda 29 
sayı ile Şuacan

PİŞKİN olurken Gem
lik Basketbolda 25 
sayı ile Levent 
ALTAN oldu.
1.Periyot 23:21 
2.periyot 63:35 (35- 
14) 3.periyot 90:60 
(27-25) 4.periyot 107- 
80 (17:20) maç sonu

Bursa Doğa Sporları Mm büM ilgi
Bu yıl ilk defa düzen
lenen ve Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
organize edilen 
Bursa Doğa Sporları 
ve Doğa Turizmi 
Fuan'na sadece 
büyüklerin değil 
küçüklerinde ilgisi 
büyük oldu. 
Merinos Atatürk 
Kongre ve Kültür 
Merkezi'nde 
düzenlenen fuarda, 
spor tırmanış 
duvarından, model 
uçak yapımına, 
ipli tırmanıştan bisik
lete kadar birçok

doğa sporunu aynı 
alanda görmek 
mümkün olurken, 
doğa sporlarına 
gönül vermiş 
kişilerinde bilgi 
tecrübelerini de 
paylaştığı söyleşiler 
ilgiyle takip ediliyor. 
2005 yılından bu 
yana çocukları Ti
bet'i de yanlarına 
alarak, bisikletleriyle 
26 ülke gezen Soner- 
Inci Sarıhan çifti yol 
hikayelerini, Dağcılık 
Federasyonu Bursa 
İl Temsilcisi Nazif 
Makas "Bursa'da

geçmişten 
günümüze 
Dağcılık" sporunu 
anlatırken geçen ay 
yapılan seçimlerin 
ardından Türkiye 
Dağcılık Federas 
yonu Başkanı olan 
Doç.Dr.
Ersan Başar ise 
dağcılık sporunun 
geleceği hakkında 
bilgiler verdi. Bursa 
Doğa Sporları ve 
Doğa Turizmi 
Günleri Pazar 
akşamı saat 20:00’a 
kadar ziyaret 
edilebilecek.

Sansal Lnto'Ja Mi itramhıe Bursalıa gıMı
Sayısal Loto'nun 
bu haftaki 
çekilişinde 6 
bilen 2 kişi, 883 
bin 278 lira 25'er 
kuruş ikramiye 
kazandı. Büyük 
ikramiyeyi 
kazanan talihlilerin 
kuponlarını 
Bursa ve Anka 
ra'dan yatırdıkları 
bildirildi.
Milli Piyango 
İdaresinin

internet sitesinden 
yapılan açıklamaya 
göre, 5 bilen 
109 kişi 6 bin 
824 lira 50'şer 
kuruş, 4 bilen 
6 bin 528 kişi 
85 lira 85'er 
kuruş, 3 bilen 
129 bin 342 kişi 
de 12 lira 20'şer 
kuruş ikramiye 
alacak.

İŞTE O ŞANSLI

NUMARALAR: 
24- 
26- 
36- 
43- 
44- 
46
Büyük ikramiyeyi 
kazanan talihlilerin 
kuponlarını 
Bursa Osman 
gazi ve Ankara 
Altındağ'dan 
yatırdıkları 
bildirildi.
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30 yıldan fazla 
çalışan 80 bin emek
linin ikramiye 
farkının ödenmesi 
için harekete geçildi. 
Hükümet, 30 yıldan 
fazla çalışan 
yaklaşık 80 bin 
emeklinin ikramiye 
farkının ödenmesine 
ilişkin düzenleme 
için düğmeye bastı. 
Hızla tamamlanması 
için Torba Yasa 
Tasarısı'na eklenen 
düzenlemenin bütçe 
görüşmelerinden 
hemen sonra Genel 
Kurul gündemine 
getirilip yeni yıldan 
önce çıkarılması 
hedefleniyor 
ANAYASA 
MAHKEMESİ 
KARARI 
Anayasa 
Mahkemesi, 30 
yıldan fazla hizmeti 
olanlara 30 yıl üz
erinden emekli 
ikramiyesi ödenme
sine ilişkin düzenle
meyi iptal etmişti. 
Mahkeme 30 yıl 
sınırını 7 Ocak 2015

tarihinden itibaren 
kaldırdığı için bu 
tarihten önce emekli 
olanlara çalıştıkları 
yıl kadar ek ikramiye 
ödenmesi gündeme 
geldi. Mahkeme 
kararı üzerine 
hükümet geçen yaz 
aylarında bir çalışma 
yapıp Meclis'e gön
derdi. Düzenlemede, 
30 yılın üstünde 
hizmeti olanlara 
bir yıl içinde 
başvurmaları 
halinde gerekli 
ödemenin 
yapılmasını 
öngörüyordu_______

TORBA YASAYA 
TAŞINACAK 
Buna göre emekli 
ikramiyesi ile ilgili 
maddeler ilgili 
tasarıdan çıkartılıp 
bütçeden sonra 
gündeme getirilip 
Meclis'ten 
çıkartılacak ve 
halen Plan ve 
Bütçe Komisyonu 
gündeminde 
bekleyen Torba 
Yasa Tasarısı'na ek
lenecek. Böylece 
yeni yıldan önce 
değişikliğin 
Meclis'ten geçmesi 
sağlanmış olacak.

ÜCRETE VE YILA 
GÖRE 
Yapılan hesapla
malara göre 
80 bin civarında 
emekli bu düzen
lemeden yarar 
lanıp ek ikramiye 
alacak. Bunun 
devlete maliyeti 
ise 3 milyar lira 
civarında olacak. 
İkramiye alınan 
ücrete ve yıla 
göre verilecek. 
40-46 yıl arasında 
çalışanların 
10 bin lira civarında 
bir para alabile 
ceği belirtiliyor.

Otomotivde 
8 yılın rekoru 

kırıldı
Uludağ Otomotiv 
Endüstrisi ihracat 
çılar Birliği'nden 
(OİB) yapılan 
açıklamaya göre, 
kasım ayı ihracatın 
da sektörün en 
büyük üç pazarı Al
manya, İtalya ve 
Fransa'ya yüzde 
65'e varan oran
larda çift haneli 
artışlar yaşandı. 
Binek otomobil 
ihracatında yüzde 
51'lik yüksek artış, 
başarılı performans 
ta temel etken oldu. 
Ekim ayında son 8 
yılın aylık bazdaki 
en yüksek ihracat 
rakamına ulaşan 
Türkiye otomotiv 
endüstrisi, kasım 
ayında rekor 
tazeledi.
Kasım ayında oto
motiv ihracatı 
yüzde 16,9 artarak, 
2,2 milyar dolar 

olarak gerçekleşti. 
Sektörün Türkiye 
ihracatından 
aldığı pay yüzde 
18,7 oldu. Otomo
tivin ocak-kasım 
dönemindeki 11 
aylık ihracatı 
da yüzde 11,5 
artarak, 21 milyar 
530 milyon dolara 
yükseldi.

EN ÇOK 
İHRACAT 
YAPILAN 
ÜLKELER

Binek otomobiller 
ihracatı, en büyük 
ilk üç pazar olan 
İtalya'ya yüzde 118, 
Fransa'ya yüzde 
199, Almanya'ya 
yüzde 88 artış gös
terdi. Ayrıca 
Polonya'ya yüzde 
44, Slovenya’ya 
yüzde 179 ihracat 
artışı yaşandı.
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OTV zammı 'araç kiralama yı öne çıkardı
TOKKDER Genel 
Koordinatörü 
özgül, ÖTV zammı 
ve yükselen döviz 
fiyatlarının operas 
yönel araç 
kiralamayı ön plana 
çıkardığını ifade 
etti.
Tüm Oto Kiralama 
Kuruluşları Derneği 
(TOKKDER) Genel 
Koordinatörü Tolga 
özgül, ÖTV zammı 
ve yükselen döviz 

fiyatlarının araç ki
ralama sektörüne 
yarayacağını 
savundu.

Özgül, "Otomotiv 
sektörüne yönelik 
yeni ÖTV düzen
lemesi ve Türk 
lirasının dolar ve 
avro karşısındaki 
hızlı değer kaybının 
araç fiyatlarında 
artışa neden 
olacağı aşikar. Bu

noktada, 
İşletmelere ver
imlilik adına 
sunduğu avantajlar 
nedeniyle operas 
yönel araç kirala 
ma yönteminin ön 
plana çıkarak, 
kaynaklarını verimli 
kullanmak isteyen 
işletmeler için 
tercih unsuru 
olacağını 
düşünüyorum." 
ifadelerini kullandı.

Gümrük Bi rliği'nin zararı çok!
Gümrük Birliği'nin 
Türkiye ekonomisine 
olumsuz etkisi oldu. 
Bu sebeple Türkiye, 
Gümrük Birliği'ndeki 
bazı konuların düzen 
lenmesini istiyor.
Gümrük Birliği'nin 
Türkiye 
ekonomisinde neden 
olduğu kayıplar 
raporlaştırıldı. 2017 
yılında revize 
edilmesi beklenen 
anlaşma, dış ticaret 
açığının temel se
bebi olarak 
görülüyor.
Türkiye'nin refah se
viyesini artırması 
beklenen 
anlaşmasının aksine 
azalttığı tespit 
edilirken, ticaret etk
isinin de Türkiye 
aleyhine işlediği 
belirlenmiş du
rumda. Yine Gümrük 
Birliği, Türkiye'nin 
büyümesine de her
hangi bir katkı 
sunmadı.

AB TÜRKİYE'Yİ

DAHİL ETMEDİ 
AB'ye üye olmadan 
Gümrük Birliği'ne 
giren ilk ülke olma 
özelliği taşıyan 
Türkiye'ye, Gümrük 
Birliği her ne kadar 
ekonomik ente
grasyon anlamında 
artılar getirse de 
AB'nin üzerine 
düşen görevleri yer
ine getirmemesi 
sonucu verim 
alınamadı. AB'nin 
üçüncü ülkelerle 
yaptığı serbest 
ticaret anlaşmalarına 
Türkiye dahil 
edilmedi. Türk 
taşımacılara karay
olu taşıma kotaları 
uygulaması sürdü. 
Kota geçiş ve bel
gesi sınırlamaları 
malların serbest 
dolaşımı ilkesi 
karşısında engel 
olarak Türkiye'nin 
karşısına çıkarıldı. 
AB'nin bu 
uygulamalarını 
Başbakan Binali 
Yıldırım, son olarak

TÜSİAD 
toplantısında yaptığı 
konuşmada, “Bize 
madik attılar" söz
leriyle gündeme ge
tirdi.
YATIRIMA KATKISI 
OLMADI 
Gümrük Birliği'nin 
dolaysız yabancı 
sermaye çekmede 
önemli olabileceğine 
yönelik beklentiler 
de karşılanmadı. 
Anlaşmanın bu 
konuda tek başına 
yeterli olamayacağı 
bildirildi. Gümrük 
Birliği'nin çok sayıda 

etkisine yönelik 
yapılan çeşitli 
araştırmalar ortak 
değerlendirildiğinde, 
birliğin oluşturulma 
teorisinin beklen
tilere uygun sonuç 
lara ulaşılamadı. 
YARARDAN ÇOK 
ZARARI OLDU 
AB'nin çifte 
standartları sonucu 
Gümrük Birliği'nin 
Türkiye 
Ekonomisinde yol 
açtığı kayıplar 
raporlaştırıldı. 
Araştırma bulgu 
larına göre olumlu 

etkileri olması bekle
nen Gümrük Birliği 
daha çok olumsuz 
etki üretti. Dış ticaret 
açığının temel se
bebi olarak görülen 
anlaşma, ihracat- 
ithalat dengesi 
incelendiğinde ve 
Gümrük Birliği 
öncesi ve sonrası 
dönem karşılaştırıl 
dığında açığı 
büyüten etki yaptı. 
AVRUPA'YA YARAD 
Ancak ihracattaki 
artışın fazla olması 
iki taraf arasındaki 
dış ticaret den

gesinde Türkiye 
aleyhine olan duru
mun Türkiye lehine 
dönüşmesini 
sağlayamadı. Aksine 
Türkiye'nin AB(15) 
ile olan dış 
ticaretinden kay
naklanan dış ticaret 
açığı 1995-2010 
yılları arasında 
yaklaşık 2 kat arttı. 
Türkiye'nin AB(15) 
dışındaki ülkelerle 
olan dış ticaretinden 
kaynaklanan açık ise 
yaklaşık olarak 
6 kat arttı.

DÜZENLEME 
BAŞLIKLARI 
Önceki gün 
Başbakan Binali 
Yıldırım 
başkanlığında 
toplanan Ekonomi 
Koordinasyon Kuru- 
lu'nda da Gümrük 
Birliği Anlaşmasının 
güncellenmesi 
kapsamındaki 
çalışmaların 
hızlandırılması 
kararlaştırıldı.

GEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom._____________513 12 06

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
PamukkaİG ®12 OO 26
DENİZ UÇAĞI »13M13
Pegasu* A tun Is Sayahat »14 83 <2
METRO «13 12 12
Aydın Turtam 913 20 77
90aar Turtam ®12 1O 72
Kanbarogiu-Eaada* 314 43 43
Anıttır 3*14 47 71
Kamil Koç 312 O1 33

HASTANELER

TAKSİLER

RESMİ DBİBELEB
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYEDevlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Kast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 543 65 29
Acıbadem 250 44 44

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Asla 
Dinlenme Tes.

256 77 84 
544 30 60

(212) 516 12 12
(226) 811 13 23 

ın
513 23 94

VAP0B- FERİDOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto- 261 54 00
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR________

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 013 1O 70
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz
Boyza Petrol 813 0*1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5643 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GgMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GENLlnlIENIGİlmİtlI
VENÜS SİNEMASI 
GÖRÜMCE: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:45...
Çakallarla Dans 4: 
11:15-13:30-16:00- 

18:15-20:15...
İkinci Şans: 11:30- 

14:00-18:15...
Dağ 2:16:00- 

20:15...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

- TERCİHEN ÜNlVERSİTEJVI.Y.0. VE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

-25-30 YAŞLARI ARASI
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

Başvuruların şahsen fabrikamıza 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

GOODşYEAH

İIRELLI

<^5tarmaxx

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

OZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

YİĞİT ^İNŞAAT
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i 1987

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
İELSFAK 022451733 id C? 0532 744 33 83 EW naresîramlakğMralam 

^Munaıasfrenıiaı «.tinden com - ;:.n iaıammanastrenılak
6Aralık2016Salı www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50Kr

GEMPORFa ait Gemlik Belediyesi’nin yüzde 13.39'lik hissesi 103.321.890 lira tahmini bedelle satılıyor

hlUMi ili M Mili lniılii
Gemlik Uman ve Depo
lama İşletmesi Anonim 
Şirket i’ne ait 669.635,15 
mikta rındakl Gemlik 
Beledi yesi Hisse Se 
netleri bugün ihale 
İle satılıyor. Gemlik 
Belediyesi'ne hisse 
senetlerinin tahmini 
satış bedelinin yaklaşık, 
103 milyon, 321 bin, 
890 lira oldu ğu, ihaleye 
katılmak isteyenlerin 
ise geçi cl teminat bedeli 
3 milyon 99 bin 656 lira, 
70 kuruş ödeyecekler. 
Bugün yapılacak ihale 
için yalnız YILPORT 
A.Ş. tarafından dosya 
alındığı öğrenildi.
Haberi sayfa 2’de

PazaıtılarMMiıııııH 
Salı Pazarı 

bugün 
kuruluyor

Gemlik Belediyesi 
nin 12 Aralık günü 
yapacağı sebze ve 
meyve pazarcıları 
na 10 yıllığına 
Kapalı Pazar 
yerinde kiralama 
ihalesi öncesi, 
Gemlik dışında 
ikamet eden pazar 
cılar, siyasi parti

ilçe başkanlarını 
ziyaret ederek, 
destek istiyor. 
Pazarcı esnafı 
yaptıkları zi 
yaretlerde, 
Salı Pazarında 
bugün tezgah 
açacaklarını 
söylediler.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Tağçttyıılııılaalnlıeılcıio^lısrefilıliıiiPiso^i
Satıyorum var mı alan?

Bugün, Gemlik Belediyesi kurulduğun 
dan bugüne kadar en büyük satış 
ihalesi gerçekleşiyor.

1986 yılında, dönemin Belediye Başka 
nı Hakkı Çakır tarafından, Kocaçukur 
mevki indeki BİSAŞ firmasına ait araziyi 
sanayi kuruluşu yerine liman yapmak 
için plan değiştirerek bu alanı 
kamulaştırdı. Hakkı Çakır, Gemlik’te 
limanı biz yapacağız diye yola çıktı.

Ama, BİŞAŞ patronu değerli arazinin 
elinden çıkmasını istemedi.

Devamı sayfa 4’de

Tuğçe Uludağ’ın 
öldürülmesinden 
sonra basında çıkan 
haberlerin yanlış 
olduğunu yakınları 
tarafından Show Tv. 
ihbar hattına gönde 
rilen açıklamada 
cinayetin işlenişini 
şöyle anlatıldı: 
“Tuğçemin eve girip, 
daha sonra ben onu 
sakinleştirir, yollarım 
diye ailesini koruttu 
ğunu şeklinde haber
ler yayınlandı. Bu 
gerçekleri ifade et
miyor. Yengem ve

kardeşim Mustafa 
evde otururken, silah 
sesleriyle korkarak 
balkona koşuyorlar.

Bu soy.....koşarak 
uzaklaştığını görüp 
içleri yana, yana 
aşağı iniyorlar. Kan

lar içerisinde yatan 
kardeşimi görüyorlar. 
Bu hatayı düzeltelim. 
Bunun sonunda 
bu soy..., Tuğçemin 
onu tahrik ettiği ve 
ondan ateş ettiğini 
savunacak. Gerçek 
bu değil. Gerçek, 
Tuğçe min eve 
dönüşünü bekleyip, 
tek kelime etme 
den, ateş etmesidir. 
Bu hatayı düzelt 
mek için 100’terce 
binlerce msj atalım 
işin aslını doğru 
sunu yayınlasınlar. ”

http://www.manastiremlakgemlik.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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GEMPORT’a ait Gemlik Belediyesinin yüzde 13.39’lik hissesi 103.321.890 lira tahmini bedelle satılıyor

Belediyenin tll BÜYÜK ihalesi bugün
Gemlik Liman ve 
Depolama işletmesi 
Anonim Şirketi’ne 
ait 669.635,15 
miktarındaki 
Gemlik Belediyesi 
Hisse Senetleri 
bugün ihale ile 
satılıyor.
Sosyal Yaşam 
Merkezi’ndeki 
Gemlik Belediyesi 
Kent Konseyi Sa- 
lonu’nda saat 9.oo 
da başlayacak olan 
ihale, 2886 sayılı 
Devlet İhale Ka- 
nunu'nun 36. mad
desi uyarınca 
Kapalı Teklif Usulü 
ile Encümen üyeleri 
ve ihale komisyonu 
huzurunda satışı 
gerçekleştirilecek. 
Gemlik Beiediyesi'ne 
hisse senetlerinin 
tahmini satış bedeli 
nin yakalaşık, 103 
milyon, 321 bin, 
890 lira olduğu, 
ihaleye katılmak 
isteyenlerin ise 
geçici teminat 
bedeli 3 milyon 99 
bin 656 lira, 70 kuruş 
ödeyecekler.
Gemlik Belediye

sinin Gemlik 
Liman ve Depolama 
İşletmesi’ndeki 
hisseleri yüzde 
13,39 oranında. 
İhale kazananın 
bedelinin tamamı 
peşin olarak 
ödenebileceği gibi, 
yüzde 25 i peşin 
kalan yüzde 75 lik 
kısmıda 6 aylık 
dilimler halinde 
3'er eşit taksitle 
toplam 18 ayda 
ödenebilecek

KÖY ARAZİLERİ 
DE SATILIYOR

Öte yandan, 
Gemlik Belediye 
Meclisinin AKP’li 
meclis üyelerinin 
oylarıyla alınan 
kararla Belediye’ye 
kapatılan köylerden 
devir olan mülklerin 
satışlarına da bugün 
devam edilecek.
Bunun için 
Küçük Kumla 
Mahallesi’nde 4 
parça tarla ve 

zeytinlik, Büyük 
Kumla Mahallesi’nde 
5 parça tarla, 
zeytinlik ve arsa, 
Narlı Mahallesi’nde 
tarla, Kurşunlu Ma
hallesi’nde 2 parça 
ev ve ev arsa, 
Umurbey Mahallesin 
de bahçe ve tarla 
satışa çıkacak.
Satışlara sırayla 
bugün saat 9.30 da 
Gemlik Belediyesi 
Kent Konseyi 
Toplantı Salonu’nda 
saat 9.30

başlayacak.
Yarın ise, Gemlik 
Belediyesi Başı Boş 
Sokak Hayvanların 
Toplanması- Nakli, 
Cenaze Yıkama- 
Defin ve Nakli, 
Cankurtaranlık, 
Havuz Temizliği, 
Yüzme Havuzu 
Antrenörlük, Havuz 
Bakım ve Kayıt 
İşlerinin yaptırılması 
hizmet alımı 4734 
sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık 

ihale usulü ile ihale 
edilecek.

KAPALI PAZAR 
YERİ İHALESİ 7-8-12 
ARALIK GÜNLERİ

Ayrıca, Gemlik 
Belediyesi Kapalı 
Pazar Yeri’nin Gem
lik dışında ikamet 
edenler arasında 
tuhafiyecilere satılan 
yerlerden kalan 
bölümler de yarın 
Açık Teklif Usulü 
ihale ile 10 yıl 
süreyle sınırlı ayni 
hak tesisi yön
temiyle pazarcılara 
kiraya verilecek. 
Öte yandan, 
8 Aralık günü de 
kapalı Pazar yeri 
ihalesine devam 
edilecek, ihale 12 
Aralık sebze ve 
meyve satıcılarının 
yerlerinin kira 
ıı ıcııcdiyıc s>un 
bulacak.
Gemlik Belediyesi 
9 Aralık günü 
Güvenli ve Hay- 
dariye Mahallesinde 
de tarla satışlarını 
sürdürecek.

Pazarcılar destek turunda
Gemlik Belediyesi 
nin 12 Aralık günü 
yapacağı sebze ve 
meyve pazarcıları 
na 10 yıllığına 
Kapalı Pazar 
yerinde kiralama 
ihalesi öncesi, 
Gemlik dışında 
ikamet eden 
pazarcılar, 
siyasi partilerden 
destek istiyor. 
Dün, Gemlik Beledi 
ye meclisinde 
grubu bulunan 
CHP ve MHP ilçe 
başkanlarına giden 
bir grup pazarcı 
esnafı, CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan ve 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ile 
görüştü. 
Her iki ilçe 
Başkanlarından da 
destek isteyen 
pazarcılar, 10 
yıllığına kira ile

ihale usulünün Salı 
günleri sebze ve 
meyve satıcılarına 
az yer kaldığı için 
açık arttırmada 
fiyatların yüksele 
ceğini, bu durumda 
pazarcı esnafının 
yükselen bu fiyatla 
rı ödeyemeyeceği 
ni söylediler. 
Cumartesi pazarına 
vatandaşın alışık 

olmadığı için 
ilginin yeterli 
olmayacağına da 
belirten pazarcı 
esnafı, yerlerin kura 
usulü belirlenmesi, 
kira yöntemi ile 
değil işgaliye bedeli 
alınmasını istediler. 
Pazarcı esnafı 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ile 
görüştüklerinde

CHP ve MHP’lilerin 
destek verdiğinde 
bu yönteme 
dönebileceklerini 
söylediğini belirtme 
si üzerine, 
CHP İlçe Başkanı 
Uğur Sertaslan, 
"Belediyeler 
Yasasında böyle 
bir düzenleme yok. 
Ancak, bizim par
timiz bu konuda 

yerlerin kura ile be
lirlenmesini, Gem
likli esnafa öncülük 
tanınmasını ve 
işgaliye bedeli 
alınmasını teklif 
etmişti. Bu teklif ik
tidar partisi 
tarafından kabul 
görmemişti” dedi. 
MHP ilçe Başkanı 
Osman Durdu da 
gazetemize yaptığı 
açıklamada salı 
günü kurulacak 
pazara sebze ve- 
meyve satıcıları için 
yeterli yer olmadı 
ğını Belediye’nin 
AKP’li üyelerince 
kapalı pazar yeri 
açıldığında sokakta 
tezgah kurulması 
nin yasaklanması 
mn istendiğinde, 
MHP’li üyelerin 
kesin kabul yapılma 
dan sokakta satışın 
yasaklanamayacağı 
m bildirmesi

üzerine AKP İllerini 
önergeyi geri 
çektiğini hatırlattı 
ğını söyledi.
Esnafın bugün Salı 
Pazarında tezgah 
açacağını belirterek 
şunları söyledi: 
"Pazarcı esnafına 
yaptıkları eylemle 
Gemlikli vatan 
daşı cezalandıra 
mazsınız.
Bu eylemin 
bitirilmesi ve 
pazarın kurul 
ması gerektiğini 
söyledim.
Onlarda Salı 
günü pazarın 
açık olacağını 
söylediler.
Kapalı Pazar 
Yerinin açılması 
için de kesin 
kabulden sonra 
pazarın burada 
açılması kararının 
alınması gerektiğini 
belirttim." dedi.
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Bursa merkez 
Nilüfer İlçesi Odun* 
luk bölgesinde bir 
inşaat firmasının 
şantiyesindeki 
işçi barakalarında 
saat 14.00 
sıralarında 
yangın çıktı.
Yangın kısa sürede 
büyüdü. Yoğun 
duman sebebiyle 

metro seferleri 
durduruldu.
Yangının 
söndürülmesinin 
ardından 1 kişinin 
öldüğü 2 kişinin 
yaralandığı 
öğrenildi.
Yakınlarındaki 
benzin istasyonu 
güvenlik nedeniyle 
boşaltıldı.

Yangın nedeniyle 
Bursaray'ın İzmir 
Yolu yönündeki se
ferler durdu.
Vatandaşlar oto
büslerle taşındı 
Yangın sebebiyle 
aksayan metro 
seferleri, söndürme 
çalışmalarının 
ardından normale 
döndü.

Yük asansörü yere çakıldı
Bursa’nın İnegöl 
İlçesi’nde, mobilya 
imalathanesinde 
halatı kopan yük 
asansörünün yere 
çakılması sonucu 2 
işçi yaralandı. 
Mahmudiye Ma
hallesi Ayaz 
Sokak’ta faaliyet 
gösteren mobilya 
imalathanesinde ku-

rulu bulunan yük 
asansörüne binerek 
aşağıya inmek 
isteyen 24 yaşındaki 
Tolga Kılıç ile 41 
yaşındaki Mehmet 
Alkanat, asansörün 
halatının kopması 
sonucu asansörle 
birlikte üçüncü kat
tan zemine çakıldı. 
Asansördeki iki

işçiye ilk müdahaleyi 
arkadaşlarının haber 
vermesi üzerine olay 
yerine gelen 112 Acil 
ambulansındaki 
sağlık ekipleri yaptı. 
Yaralılar İnegöl De
vlet Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alınırken, 
kazayla ilgili soruş 
turmaya başlandı.

Olel oflasınıla silahı İlasına davamo iniilıar elti
Bursa'da bir genç, 
kız arkadaşıyla 
ailevi sebeplerden 
dolayı evleneme 
yince 
intihar etti. 
Olay, Nilüfer 
ilçesinde bir otelde 
meydana geldi. 
3 ay önce çalıştığı 
bankadan ayrılan

28 yaşındaki Ünsal 
Gündoğdu, Görük- 
le'deki bir otele 
yerleşti. 7 yıllık kız 
arkadaşından ailevi 
sebeplerden dolayı 
ayrılan Gündoğdu, 
tabancayla kafasına 
ateş ederek intihar 
etti. Gündoğdu'nun 
mesaj yoluyla kız

arkadaşına veda 
ettiği öğrenildi. 
Gencin cesedi 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu'na kaldırıldı. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor, 
öte yandan, 
Gündoğdu'nun 
sosyal paylaşım 
sitesinden,

"Madem ki 
öleceğiz bir 
gün, o zaman sarı 
kırmızı şarkılar 
söyleyin tabutumun 
başında. Hatta 
üçlü çektirin. 
Sevdamsın 
Galatasaray" 
notunu paylaştığı 
görüldü.

Taraftarların kaygasınia ortalı t savaş alanına dinıHi
inegölspor ile 
Eyüpspor arasında 
oynanan maçta 
taraftarlar olay 
çıkardı 
Spor Toto 2. Lig 
Kırmızı Grup'ta In- 
egölspor ile İstanbul 
temsilcisi Eyüpspor 
arasında İnegöl 
Şehir Stadyumu'nda 
oynanan ve rakip 
takımın 2-1'lik gali
biyeti ile sona eren 
maçta öfkeli taraftar
lar sahaya bıçak, 
demir parçası, taş 
yağdırdı. Atılan 
yabancı maddeler 
toplanarak görevli

lere teslim edildi. 
Rakip takım otobüsü 
geniş güvenlik ön
lemleri altında ine 
göl'den ayrıldı. Eyüp 
spor'un .golünün 
ardından sahaya at

layan bir taraftar etk
isiz hale getirilirken, 
maç sonu saha içi 
karıştı, Inegölspor 
tesisleri önünde de 
güvenlik önlemi 
alındı.

MfflMM.fi
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Artırt [.tehlikeyi atlattı
Satıyorum var mı alan?

Hakkı Çakır’ın kararlı tutumunu o günkü 
Gemlik Belediye Meclisi üyeleri de destek
ledi.

Sonunda gelinen noktada, ANAP’a 
yakınlığı He bilinen BİŞAŞ patronlarının 
limancılık düşüncesi birden ortaya çıkınca, 
işe siyaset karıştı.

Gemlik’te özel sektörce liman yapması 
için rahmetli Özal da devreye girdi.

Çakır geri adım atarak, 1 milyon lira ser
maye ile kurulan Gemlik Liman Depolama 
A.Ş kuruldu.

Belediye mülkiyetine geçen Kocaçukur 
arazisi ve üzerindeki kantara karşılık, kuru
lan şirkette yüzde 25 pay ile GEMPORT 
doğdu.

Gemport’u kuran Ziya Kaptan şirketi 
büyüttü. Kurumsal bir yapı haline getirdi.

Böylece Gemlik Körfezi, turizmden bir 
adım daha uzaklaştı. Sanayi şehri derken, 
bir de liman kenti oldu.

Türkiye’nin her tarafından gelen göçler 
le, nüfusumuz 15 binlerden 150 binlere 
dayandı.

1980’lerde başlayan limancılık, yeni 
limanları Gemlik’e getirdi. Derken, Serbest 
Bölue’de. Çemlik’e ad di.

BİŞAŞ A.Ş.nin başlattığı limancılık aide 
rek büyürken, sermaye arttırımı söz konu 
su olduğunda, 1989 yılında Belediye 
Başkanı olan Nezih Dimili, muhalefette 
olduğu için sermaye artımına para bula 
madı.

Yüzde 25’Hk Belediye hissesi, yüzde 
13.39’a düştü.

ANAP yeniden belediyeyi kazanınca, 
Nurettin Avcı döneminde GEMPORT bir 
daha sermaye arttırımına gitti.
Avcı, GEMPORT’un geleceğini gördüğü 
için, ne yaptı, yaptı, sermaye artırımında 
Gemlik Belediyesi’nin üzerine düşen payı 
ödeyerek, hisseyi korudu.

Bugün, Gemlik Belediyesi’nin yüzde 
13.38 hissesi (669.635,15 pay) AKP’liler 
tarafından satışa çıkarıldı.

Bu paya karşılık bulunan değer, 103 
milyon 321 bin lira...

İhaleye girmek için GEMPORT’un büyük 
pay sahibi rlLPORT Belediye’den ihale 
dosyası almış.

Binlerinin mücadele ile ortaya koyduk 
lan ve büyüttüklerini binleri satışa 
çıkarıyor.

Bu satışta bence tek alıcı var.
0 da YILPORT’tur.
YILP0RT yönetimini elinde tuttuğu 

şirketinin küçük hissesine 103 milyon 321 
bin lira üzerinde para verir mi?

Bunu bugün göreceğiz.
Ben olumlu bulmuyorum.
Çünkü YILP0RT aldığı tüm limanları en 

düşük değerdeyken alıp, büyüten birşir 
ket.

Bu gün Gemlik Belediyesi’nin mal 
varlıklarını satış günü.

Köylerden gelen mallar da araç mezat 
satılıyor.

Yerine ne yapılacağı bilinmeden satıh 
yor.

Gemlik Belediyesi mallarını satıyor var 
mı alannnnn...

Cuma akşamı, 
Umurbey deki 
evine giderken, 
sevdiği kızı pompalı 
tüfekle öldüren ve 
kendisini yaralanan 
Aykut E. kaldırıldığı 
hastane de ameliyat 
edilerek hayati 
tehlikeyi atlattığı

Atatürk İlkokulu sınıf 
öğretmeni Servet 
Atay aracılığıyla Al
ternatif tıp uzmanı 
Dr. Orhan Ali 
tarafından “Gerçek 
sağlık için sabrın 
önemi, “Hastalık 
nedir? Sebepleri ve 
tedavi yolları” 
konularında 
katılımcılara 
bilgi veridi. 
Konferans 
sonrasında Dr. 
Orhan Ali katılımcı 
ların sorularını 
yanıtladı. 
Katılımcıların doğru 
bildiği yanlışlarını

öğrenildi. 
Gazetemizin 
yaptığı araştırmada, 
Orhangazi Devlet 
Hastanesinde 
yapılan ilk 
tedavisinden 
sonra Bursa’ya sevk 
edilen Aykut E. 
Uludağ Üniversitesi

Tıp Fakültesinde 
ameliyat edildi. 
Göğsünden 
dom dom kurşunu 
ile yaralı olan 
çılgın aşığın 
yaşamsal tehlikeyi 
atlatması üzerine, 
Bursa 
Devlet Hastanesine

sevk edildi. 
Aykut E. nin 
sevgilisini 
öldüreceğini 
kafasına koyduğunu 
sosyal paylaşım 
sitesindeki hesa 
bında bazı 
paylaşımlarda 
bulundu.

II I _ V

keşfetmeleri ve bir 
sonraki konferansı 
merakla bekledik
lerini belirtmeleri

etkinliğin amacına 
ulaştığının en büyük 
göstergesiydi.
Program sonunda

Dr. Orhan Ali’ye 
teşekkür 
edilerek çiçek 
verildi.

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmîbÇa'X 

Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: O 538 669 20 88 GEMLİK

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN
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Sutaşı, ‘Mola biriilı Usa dünya gerinilen onar"
Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın Kolu 
Başkanı Alev Subaşı, 
5 Aralık Türk 
Kadınının seçme ve 
seçilme hakkını 
alışının 82. yıldönü 
münü kutladı.
“Kadın hareketinin 
siyaset yapmaya dair 
taleplerinin ve mü
cadelesinin devamı 
olarak, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 
önderliğinde, onun 
eşsiz öngörüsü 
sonucu, 5 Aralık 
1934’te, pek çok 
Avrupa ülkesinden 
çok önce kadınlara 
verilen bu hak, 
kadınlar açısından 
bir devrimdir. ” diyen 
Subaşı, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Türkiye’nin demok 
ratikleşmesinin en 
önemli adımlarından 
biridir. Aradan geçen 

82 yılda, biz 
kadınların kazanım 
larını daha ileriye 
taşıması gerekirken, 
eğitimde, istih
damda, karar 
alma ve yönetim 
mekanizmalarında 
önümüze konulan 
engeller sonucu geli
nen noktada, maale
sef olması gereken 
yerde değiliz.
2015 Genel Seçimi 
sonucunda, biz 
kadınlar, TBMM’de 
sadece 76 kadın 
vekille %13 oranında 
temsil ediliyoruz. Nü
fusun yarısı olan biz 
kadınlar, yasalar 
önünde erkeklerle 
eşit haklara sahibiz, 
ancak haklara ulaş 
mada eşit değiliz. 
Oysa daha çok kadın 
vekil demek, kadına 
yönelik şiddet, kadın 
istihdamı, eğitim gibi

konuların daha fazla 
ele alınması ve çö 
züm üretilmesi 
demektir.
AKP, Kadın İstihdam 
Paketi ile, kadın 
lan iş ve sosyal 
yaşamdan uzaklaştı 
rarak, eve ve güven 
cesizliğe hapsede
cek düzenlemeler 
yapmaktadır. Ayrıca 
kadınlar çalışma 
hayatında çoğunluk 

la kayıt dışı ve daha 
az ücretle çalıştırıl 
makta, çalışan kadın 
erkeklerle “eşit işe 
eşit ücret” alamamak 
tadır. Mevcut iktidar, 
kadınların kaç çocuk 
doğuracağına, nasıl 
doğuracağına, gece 
sokakta yürüyüp 
yürüyemeyeceğine, 
kahkaha atıp 
atamayacağına karar 
vermeye, kılık 

kıyafetine, zihnine, 
bedenine, kimliğine 
hükmetmeye 
çalışmaktadır. 
Kadınların önündeki 
bu engeller, kadının 
siyasal yaşama 
katılma konusunda 
erkeklere oranla çok 
daha fazla mücadele 
vermek zorunda 
kalmalanna neden 
olmaktadır. Kadınla 
rın bu konuda, 
bugüne kadar 
verdikleri mücadele 
çok çok değerlidir. 
Ancak gelinen nok
tada, Anayasa ve 
yasalarda var olan 
haklarımızı hayata 
geçirmek için daha 
iyi örgütlenmemizin, 
dayanışmamızı 
güçlendirmemizin, 
emeğimizi birleştir 
memizin gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. 
Yakın zamanda kız 

çocuklarının tecavüz 
cüsü ile evlendiril 
melerinin önünü aça
cak yasa tasarısının 
geri çekilmesi, 
kadınlann dayanı 
şarak, güçlerini 
birleştirerek verdik
leri örgütlü mücade
lenin sonucudur. 
Yine, siyasi partiler 
yasasında, kadın 
lehine yasal düzen
lemeler yapılması, 
seçim sisteminde 
kadınları engelleyen 
ayrımcı unsurlann 
kaldırılması kadın 
ortak mücadelesi ile 
olacaktır. Biz 
inanıyoruz, 
“DÜNYA YERİNDEN 
OYNAR, KADINLAR 
BİRLİK OLSA" 
Birlik olacağımız 
inancıyla tüm kadın 
lara her alanda eşit 
özgür bir dünya 
diliyoruz.”

MBtitıllııiliMiaıaılalı
Gemlik Belediyesi 
Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü ekipleri, 
Mevsimlik Kış 
Çiçekleri dikimini de 
tamamladı.
Gemlik’teki tüm 
parkların yanı sıra, 
sahil bölgeleri, 
çocuk parkları 
ve sosyal donatı 
alanlarını 

mevsimlik Kış 
Çiçekleri ile donatan 
ekipler, ilçeye 4 
mevsim baharı 
yaşatarak önemli 
bir projeyi bir kez 
daha yaşama 
geçirmiş oldular. 
Çuha, Menekşe ve 
Lahana Çiçekleri 
ile daha da 
güzelleşen

Gemlik’te, 
mevsimlik çiçeklerin 
bakımını da 
gerçekleştirdiklerini 
söyleyen Park ve 
Bahçeler Müdürü 
Cemalettin Uysal, 
“Sonbahar Çiçekleri 
ile ilçemizi 
güzelleştirdik. 
Şimdi kış mevsimine 
uygun çiçekler ile

şehrimizi donatı 
yoruz. Gemlik’in es
tetik görünümüne 
katkı koymak adına 
çalışıyoruz. Gemlik’i 
her mevsim daha 
güzel hale getirmek 
için çaba gösteri 
yoruz. İlçemiz kış 
çiçekleriyle de 
güzelleşti” diye 
konuştu.

Bursa trafiğinde Baş değişiklik!
Bursa’da trafik 
çilesinin önüne 
geçebilmek için 164 
okulun ders başı 
saatlerinin 
değiştirilmesinin 
ardından, fabrika 
işçilerinin mesaiye 
başlama saatleri için 
ilk adım atıldı. 
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük, trafik çilesine 
çare bulmak için 
bütün kuramlarla 
işbirliği yapıyor. 
Resmi ve özel ku
ramlarda bir dizi ted
bir alınırken, 
Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer, Gürsu, 
Kestel ve Mudanya 
ilçelerindeki 
anaokulları ve ikili 
öğretim yapan 
okullar hariç 151 ’i 
resmi, 13’ü özel

olmak üzere toplam 
164 okulun ders 
başlama saatleri 
09:00’a çekildi. 
Bu uygulamayla 
rafiğin belli saat 
dilimlerinde 

yoğunlaşmasının 
önüne geçilmesi 

hedefleniyor 
Vali İzzettin Küçük, 
okul saatleri düzen
lemesinin ardından 
Bursa Ticaret Sanayi 
Odası, Büyükşehir 
Belediyesi ve 
fabrikaların idareci
leriyle de görüştü.

OSB ve sanayi böl
gesi yöneticileri ile 
yapılan toplantıda, 
vardiyalı çalışanlar 
için mesai saat
lerinin 07:00-15:00, 
15:00-23:00, 23:00- 
07:00 olarak 
değiştirilmesi 

tavsiyesi kararına 
uyulması yönünde 
adım atıldı.
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe ve BTSO 
Başkanı İbrahim 
Burkay’ın da katıldığı 
toplantıda alınan bu 

karar, önümüzdeki 
haftalarda evvela 
Bursa OSB, DOSAB 
ve NOSAB’da uygu
lanmaya başlaması 
planlanıyor.
Bursa’da 8 bin servis 
aracı olduğu, 
bunların büyük 
kısmını fabrika 
servislerinin teşkil 
ettiği açıklandı. 
Okul ve fabrika 
servislerinin 
saatlerinin 
değiştirilmesiyle 
sabah saatlerinde 
şehir içinde yaşanan 
trafik çilesinin büyük 
ölçüde sona ermesi 
bekleniyor.
BursalIların her gün 
işe gidiş ve dönüş 
saatlerinde çektikleri 
çileden kurtarılması 
hedefleniyor.
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Satranç turnınıasınfla ödüller sakinlerini huldıı

3. ve 4. sınıflar 
satranç 
turnuvasında ödüller 
sahiplerini buldu. 
Bursa Büyükşehlr 
Belediyesi veGemlik 
ilçe spor etkinlikleri 
kapsamında 
Cumhuriyet İlkokulu

Çok amaçlı salo
nunda düzenlenen 
3. ve 4. Sınıflar 
satranç turnuvası 
12 okuldan 22 
öğrencinin katilı 
mıyla gerçekleşti. 
İlçe Koordinatörlü 
ğünü Beden Eğitimi 

öğretmeni Gül 
Kaya’nın yaptığı tur
nuvalara katılan tüm 
öğrencilere Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından tişört 
ve satranç takımı 
hediye edildi.
Dereceye giren

öğrenciler Bursa’ da 
yapılacak olan il 
müsabakalarında 
ilçemizi temsil ede
ceklerdir.
Dereceye giren 
öğrencilerin isimleri 
ise şöyle:

3. sınıflarda
1 .Ahmet Efe Koçak 
(11 Eylül İlkokulu) 
2.Yusuf Basut 
(özel Aykent 
İlkokulu)
3 .Seyhan Dönmez 
(Atatürk İlkokulu) 
4. sınıflarda

1 .Kerem Çoban 
(Cumhuriyet 
İlkokulu) 
2.Şewal Ateş 
(100. Yıl İlkokulu) 
3.Yusuf Alp 
(11 Eylül 
İlkokulu)

Taraflar, fiemllkspor yönetimini İstifaya çağırtı
Geçtiğimiz sezon 
küme düşen, bu 
sezon ise bir türlü 
galibiyet yüzü göre
meyen Gemlik- 
spor*da sular durul 
muyor. Kötü gidişa 
tın sorumlusu olarak 
kulüp yönetimi 
gösteren Gemlikspor 
taraftan, Kulüp 
Başkanı Cumhur 
Aydın ye tüm yöne
timi istifaya çağırdı. 
Gemlikspor'un her 
anında yanında olan 
uğrunda bir çok cefa 
çeken, Gemhkspor 
Taraftarlar Derneği, 
taraftarları oldukları 
kulübün, kuruluşun 
dan beri ilk defa bu 
kadar rezil oldukları 
nı, bu kulübün ilk 
defa bu kadar kötü 
yönetildiğini belirt
tiler.
Gemlikspor Taraftar
lar Derneği Başkanı 
Nurettin Saçıl ve 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri yaptıkları 
açıklamada yönetimi 
ve başkanı suçladı. 
Taraftarlar şunlan 
söyledi: 
"Öncelikle taraftarı 
olduğumuz kulübün 
içinde bulunduğu 
kötü gidişattan bah
setmek istiyoruz. 
Kulübümüz Gemlik
spor, kurulduğu 1984 
yılından sonra 
geçtiğimiz sezon, biz 
taraftarın, yönetimin, 
futbolcuların ve 
Gemliklilerin desteği 
ile Bölgesel Amatör 
Lig'e çıkma başarı 
sini göstermişti. 
Fakat şamplyonlu 
ğun ardından yeni 
yönetime gelen 
Cumhur Aydın ve 
kurmayları, ne yazık

kİ bü başarıyı hemen 
al aşağı etmişlerdir. 
Hatta bununla da 
kalmayıp biz taraf 
tarlan, Gemlik 
esnafını, Gemlik 
gençlerini, Gem
liklileri ve hatta kendi 
yönetim kadrosunu 
bile Gemlikspor'dan 
uzaklaştır maya 
çalışmışlardır. Kulüp 
içerisindeki 
ekonomik krizlerden 
kurtulmak için Gem
lik Belediyesi'nden, 
Gemlik esnafların 
dan, Gemlikli firma 
sahiplerinden 
yardımlar toplanmış, 
ama bu yardımların 
nerelere gittiği bilin
memektedir. Futbol
cular bile futboldan 
soğumuş, bir çok fut
bolcu kulübü 
bırakmak zorunda 
kalmıştır. Hatta 
sezon içerisinde kaç 
tane teknik hocanın 
değiştiği neredeyse 
bilinmemektedir. 
BAL’a çıktığımız 
sezon kendi stadımız 
da maç oynayama 
dik. Stadımızda maç 
oynayamamamızın 
sebebi bile bu kötü 
yönetimdir. Gençler
imiz 2 hafta da bir de 
olsa Gemlikspor'un 
maçlarına geliyorlar 
dı. 2 bin kişi İle 3 bin 

kişi iie maçları izii 
yorduk. Gemlik 
Atatürk Stadı'nın 
bitmesini istemeyen
ler artık orada hay
van otlatabilirler. 
Kimse kalmadı, her 
şeyi bitirdiler.
Sadece tribünlerde 
biz Gemlikspor 
sevdalıları kaldık. 
Gemlik'in, Gemlik
spor'un maçlarından 
haberi bile yok, o 
hale getirdiler. Bu 
yüzden Cumhur 
Aydın ve yönetimini 
istifaya çağırıyoruz. 
ALTYAPI
KURUMADILAR 
Zaman zaman kulüp 
yönetimi bazı yer
lerde açıklamalar 
yapıyor. Gemlik'te 
gençleri uyuşturucu 
maddeden uzak 
tutacağız diye. Bu 
şekilde kulüp yönete 
rek, takımı en dibe 
götürerek, insanları 
spordan soğutarak 
uyuşturucu madde
den uzak tutamazsı 
nız. Biz sizler gibi 
koltuğumuzda otur
muyoruz. Biz sokak 
lardayız. Biz gençler
imizin yanındayız. 
Neyin ne olduğunu 
çok İyi biliyoruz. 
Kardeşlerimizi biraz 
da olsa kötü ortam
lardan uzaklaştırmak 

için Gemlikspor 
sevgisini, spor 
sevgisini aşılamak 
için mücadele veri 
yoruz. Ama siz bu 
mücadeleleri hiçe sa
yarak herkesi 
spordan soğutuyor 
sunuz. Gemlikspor 
Kulübü'nün artık 
tesisi olmasına 
rağmen hala bir alt 
yapı takımı 
kurulmadı. Gençleri, 
gençlere değer ver
meyerek mi 
uyuşturucudan uzak 
tutacaksınız?
Bırakın havada kalan 
laflan istifa edin. 
AYDIN’IN KREDİSİ 
BİTTİ 
"Gemlikspor 
Taraftarlar Derneği 
olarak hiç bir ba
haneyi bu saatten 
sonra kabul etmiy
oruz. Biz belirli 
toleransları tanıdık. 
Başkan Cumhur 
Aydın'ın bizdeki kre
disi artık sona 
ermiştir, önce istifa 
etmesini, ardından 
kulübün ivedi olarak 
olağanüstü kongreye 
gitmesini istiyoruz. 
Bunlar olmuyorsa da 
kulübün anahtarları 
nı kaymakamlığa 
bıraksınlar. Gemlik 
Kaymakamı da 
gereken neyse 
uygulasın. * Bizim en 
büyük aşkımız Gem
likspor, en büyük 
hedeflerimiz Gemlik 
gençlerini sporla 
buluştur mak, Gem- 
likspor'u başarılara 
taşımak. Biz, Gemlik
spor'un şampiyon 
tuğunda sevinç 
gözyaşları dökmüş 
insanlarız. Biz sevda 
mızın uğrunda, Gem

lik'imiz için ne 
gerekiyorsa yaparız 
ama kimsenin kayı 
ğına binip kürek 
çekmedik, çekmeyiz 
de." Gemlik'teki 
siyasetçilere, Gem
likli büyüklere de so
rumuz şudur: 
'Gemlik'te uyuşturu 
cuyu futbolu mu 
bitirerek mi sonlan 
dıracaksınız? Gem
likspor kapanınca mı 
bitecek Gemlik'te 
uyuşturucu? Eğer 
öyleyse biz sevda 
mızdan vazgeçeriz. 
Kapatsınlar o zaman 
kulübü komple." 
Gemliksporumuza 
destek amaçlı derne 
ğimizin başlatmış 
olduğu '1984'den 
Bugüne Gemlikspor' 
adlı kitap projesini, 
yeni yönetim geldi 
ğinde ’ Biz yapaca 
giz’ diyerek derneği 
mize tamamlatmadığı 
proje ne oldu onu da 
buradan Gemlikspor 
Kulübü Yönetimi ne 
sormak istiyoruz. Bu 
kitap projesine 
destek olan Gemlik 
esnafını da, Gemlikli 
firma sahiplerini de 
nasıl oldu da 
küstürdüler bunu da 
sormak istiyoruz. Biz 
taraftarı olduğumuz 
kulübe az da olsa 
gelir sağlamak için 
bir proje ürettik elim
izden aldılar, ellerine 
yüzlerine bulaştır 
dılar. Bu konu ile il
gili açıklamayı da ka
muoyu ile paylaşma 
larını bekliyoruz. 
Gemlikspor'un son 
seçiminde şampiyon 
bir takım olması se
bebiyle yapıcı olmak 
istedik. Yapılan 

icraatları görmeden 
bir tepki koymanın 
yanlış olacağına 
inandık. Mevcut 
yönetimin yönetime 
talip olduğu günden 
beri iyi niyetinden 
şüphe etmedik.
Çeşitli yollarla ve za
manlarda defalarca 
uyarmamıza rağmen 
gelinen nokta 
onarılması zor 
yaralar bırakacak du
ruma ulaşmıştır. 
Geldiğimiz nokta, 
görmek istediğimiz 
den çok uzaktadır. 
Sezon başından beri 
yaşanan, skandal 
diyebileceğimiz tüm 
sorunlar gün gibi 
ortadadır.
Yönetilemeyen 
süreçler, uzaklaşılan 
hedefler, yitirilen 
değerler...
Gemlikspor bir his 
takımıdır, Gemlikspor 
taraftarı ise hissettiği 
sonsuz sevgiyle 
semtinin takımının 
yanındadır! Ama 
ruhsuzluğa zerre 
tahammülü kalma 
mıştır... Kötü 
yönetilmeye ise sabrı 
hiç olmamıştır.
Sözün bittiği yerde 
yiz. Gemlikspor 
taraftarının ve 
camiasının bugün 
itibarıyla Gemlikspor 
Kulübü Yönetimin
den sadece tek bir 
beklentisi vardır. Der
hal istifa etmelidir... 
Bugün; Cumhur 
Aydın ve Yönetimi 
için artık istifa 
hizmet değil 
mecburiyettir! 
Gemlikspor 
araftarı, istifanız 
hizmet olarak 
değerlendirecektir."
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Hea atanan ögretıııenltıe MEB’fen Met
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
hazırladığı plana 
göre, öğretmenlere 
eğitim süreçleri 
boyunca 30 film 
izlemeleri ve 30 
kitap okumalarını 
önerdi.
Adaylığı kaldırılan 
özel okul 
öğretmenleri, de 
programı uygulaya
cak. 300 saat okula 
uyum eğitimi alacak 
öğretmenler, bu 
sürenin 42 saatini 
okul içi, 90 saatini 
okul dışı, 168 saatini 
de diğer hizmetiçi 
eğitim faaliyetlerine 
ayıracak. Böylece 
öğretmenlerin 
mesleki gelişimin ve 
eğitim tecrübelerinin 
paylaşılmasının öne
mini fark etmesi ve 
sosyal sorumluluk 
projeleri ile gönül
lülük esaslı faaliyet
lerin farkında olması 
sağlanacak.
Film ve kitapların 
öğretmenin 
gelişimini sağlaması

ve öğrencilerle etkili 
iletişim kurmasını 
sağlaması 
hedefleniyor.
Filmler arasında 3 
Idiots, American- 
Teacher, Asyanın 
Kandilleri (Belgesel), 
Batıya Doğru Akan 
Nehir (Belgesel), 
Billy Elliot, Birinci 
Sınıf/The First 
Grader, Can Dos
tum/ Good Will 
Hunting, Canım 
Öğretmenim/Mon- 
sieur Lazhar, 
Hababam Sınıfı, 
Kara Tahta, Şınıf, 
Şüpermen’i İzlerken, 
İki Dil Bir Bavul, İm
paratorlar Kulübü,

Kara (Black), 
Koro/Les Choristes, 
Kör Nokta, Olmak ve 
Sahip Olma, ölü 
Ozanlar Derneği gibi 
filmler yer aldı.

OKULSUZ TOPLUM 
DA OKUNACAK 
Okunacak kitaplar 
arasında Bir Bilim 
Adamının Romanı, 
OsmanlI’dan 
Cumhuriyet’e 
Meşhurların Okul 
Anıları, Meraklı Zi
hinler: Bir Çocuk 
Nasıl Bir Bilim 
İnsanı Olur?, Ezilen
lerin Pedagojisi, 
Başarısızlığın 
Olmadığı Okul,

Mahrem Macera, 
Cahil Hoca ve 
Türkiye’nin Maarif 
Davası, Bitmeyen 
Gece, Sofie’nin 
Dünyası, 
Başarısızlığın 
Olmadığı Okul, Duy
gusal Zeka, Sosyal 
Bilimleri Açın: 
Sosyal Bilimlerin 
Yeniden Yapılanması 
Üzerine Rapor, 
Acımak, Çocuklar 
Neden Başarısız 
Olur?, Okulsuz 
Toplum, Doğu ve 
Batı Arasında İslam 
gibi birçok eser 
bulunuyor.
DEĞERLENDİRME 
FORMU 
Öğretmenler 
okudukları kitapları 
ve izledikleri filmleri 
bir forma doldura
cak. Formda filmin 
adı, filmin gösterim 
yılı, süresi ve ülke 
ve izlenilen filmin 
kişisel ve mesleki 
gelişimine nasıl bir 
katkıda bulundu 
ğunu tartışarak 
anlatacak.

Kapatılan 
üniversitelerin 
öğrencileri için 

öğrenim ücretleri 
belirlendi

YÖK, KHK uyarınca 
kapatılan vakıf 
yükseköğretim ku
rumu öğrencile 
rinden diğer yüksek 
öğretim kuramlarına 
merkezi yerleştirme 
sonucu kayıt yap 
tiranların öğrenim 
ücretlerinin açıklan 
dığını bildirdi. 
Yükseköğretim Ku
rulu (YÖK), Kanun 
Hükmünde Karar
name (KHK) 
uyarınca kapatılan 
vakıf yükseköğ retim 
kurumu öğrencile 
rinden diğer yüksek 
öğretim kuramlarına 
merkezi yerleştirme 
sonucu kayıt yaptı 
ranların öğrenim 
ücretlerinin belirlen 
diği bildirdi. YÖK'ten 
yapılan yazılı 
açıklamaya göre, 
667 sayılı Olağan 
üstü Hal Kapsamın 
da Alınan Tedbirlere 
İlişkin KHK uyarınca 
kapatı lan vakıf 

yükseköğretim 
kuramlarında kayıtlı 
öğrenciler den diğer 
yükseköğ retim 
kuramlarına merkezi 
yerleştir me sonu
cunda kayıt 
yaptıranların 
öğrenim ücretleri ve 
ödeme süreci 
belirlendi.
Buna göre, ölçme, 
Seçme ve Yerleştir 
me Merkezince 
(ÖSYM) yerleştin len 
öğrenciler, 2015- 
2016 eğitim öğretim 
döneminde ödemiş 
oldukları öğrenim 
ücretlerine Türkiye 
İstatistik Kurumunca 
(TÜİK) yayınlanan 
Ağustos 2016 
dönemi tüketici 
fiyatları endeksi 
(TÜFE) artış oranı 
(yüzde 8,05) uygula
narak hesaplanan 
ücreti, kayıt yaptır 
dı klan yükseköğ 
retim kuramlarına 
ödeyecek.
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Yeni ehliyetler için 450 TL mi ödenecek?
Yeni ehliyetler için 
gereken sağlık ra
poru ücreti artacak 
mı? Sosyal me* 
dyada dolaşan 
rapor ücreti 350-400 
TL olacak iddiası ile 
ilgili açıklama geldi. 
Mevcut ehliyetler 1 
Ocak 2016 tarihi 
itibariyle yeni 
ehliyetler ile değişti 
rilmeye başladı.
Yeni ehliyetler 
uluslararası stan
dartlara uygun 
öldüğü İçin 84 
ülkede geçerli ola
cak. Son günlerde 
yeni ehliyetler ile il
gili ortaya atılan 
rapor parası iddiası, 
sürücü belgesini 
değiştirmeyi düşü 
nenler arasında 
kafa karışıklığına 
neden oldu. Sosyal 
medya ve What- 
sApp gruplarında 
elden ele yayılan bu 
iddiaya göre, şu 
anda 15 TL'ye mal 
olan yeni ehliyetler 
için 31 Aralık

2016'dan sonra 350- 
400 TL sağlık ra
poru ücreti 
alınacak. Peki yeni 
ehliyetler için rapor 
ücreti gerçekten ar
tacak mı?
Aşağıdaki mesaj 
bugünlerde What- 
sApp gruplarında 
hızla yayılıyor.
“Ehliyeti olan 
arkadaşlar 31 Aralık 
2016 tarihine kadar 
aile hekiminden 
aldığınız sağlık ra
poru, 4 adet bly- 
ometrik resim ve 
halk bankasına 
yatıracağınız 15 tl 
ücretin makbuzu ile 
yenileyebilirsiniz. 
Aksi takdirde 2017 
1 ocaktan itibaren 
hastaneden tam 
teşekküllü sağlık ra
poruyla yenilemek 
zorunda kalacak 
siniz 350-400 tl ola
cak. Herkese 
bildirin.” Peki bu 
mesajda 
bahsedildiği gibi 
yeni sürücü belgesi

başvurusunda 
gerekli olan sağlık 
raporu için 350-400 
TL ücret talap edile
cek mi?
Öncelikle yeni 
ehliyetler ile ilgili 
kesin olan şu bilgi
leri paylaşalım; şu 
anda yeni ehliyet 
başvurusu yapa
bilmek için sağlık 
raporu, 4 adet bio- 
metrik fotoğraf ve 
Türk Polis Teşkila 
tını Güçlendirme 
Vakfı ile anlaşması 
olan herhangi bir 
bankaya 15 TL 
ücret yatırılması 
gerekiyor. 15 TL'nin 
13 TL'sini 
istediğiniz herhangi 
bir bankaya 
yatırabilirsiniz. 
Ancak geriye kalan

2 TL için mutlaka 
vakıfla anlaşması 
olan bir bankaya 
□itmeniz gerekiyor. 
İki kez banka sırası 
beklememek için 
ücretin tamamını 
vakıfla anlaşmalı 
olan bir bankaya 
yatırmanızı tavsiye 
ediyoruz.
Gelelim sağlık ra
poru ücreti konu 
sunda; şu anda 
yeni ehliyetler için 
gereken sağlık ra
porunu Aile Hekimi, 
devlet hastaneleri 
ve özel hastaneler
den temin edebili 
yorsunuz. Aile 
Hekimi rapor için 
herhangi bir ücret 
talep etmiyor. De
vlet hastaneleri ve 
özel hastaneler ise 

ehliyetini yenileyen 
bazı sürücülerin 
beyanlarına göre 
200 TL'ye kadar 
rapor ücreti talep 
edebiliyor. Tabii 
sağlık raporunu 50 
TL'ye veren özel 
hastanelerin olduğu 
da yine sürücülerin 
beyanları arasında 
yer alıyor.
2017'de yeni sürücü 
belgesi sağlık ra
poru ücreti artacak 
mı? Trafik Tescil 
Şube Müdürlüğü 
yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
2020 yılının sonuna 
kadar ehliyetini ye
nilemek isteyenlerin 
cebinden 15 TL'den 
başka herhangi 
masrafın çıkmaya 
cak. Ancak aldığınız 
yeni sürücü bel
gesini kaybeders
eniz, yenisini almak 
için 128.50 TL ceza 
ödemek zorunda 
kalıyorsunuz.
Kısacası ehliyetini 
yenilemek isteyen

ler, 2020 yılının so
nuna kadar kart 
ücreti ve vakıf payı 
haricinde herhangi 
bir ilave ücret öden
meyecek.
Sosyal medya ve 
VVhatsapp grupların 
da hızla yayılan ve 
geniş kitleleri il
gilendiren diğer 
tüm mesajlar gibi, 
yeni ehliyetler ile il
gili bu mesaj da as
paragas (yalan 
haber) denilen cin
sten diyebiliriz. Zira 
resmi olarak sürücü 
belgeleri rapor üc 
retlerinin artacağı 
konusunda yapıl 
mış herhangi bir 
açıklama mevcut 
değil. Ancak 
ehliyet yenileme 
için cebinizden 
çıkacak ücrette 
yeni yıl ile 
birlikte devreye 
giren vergi 
zamlarına bağlı 
olarak çok küçük 
miktarlarda artış 
olabilir.

Yeni asgari ücret için pazarlıfc başlıyor
İşçi, işveren ve 
hükümet temsilci
lerinden oluşan As
gari Ücret Tespit 
Komisyonu, 2017 
yılında geçerli ola
cak asgari ücreti be
lirlemek üzere 
toplanacak, 
şçi, işveren ve 
hükümet temsilci
lerinden oluşan As
gari Ücret Tespit 
Komisyonu, 2017 
yılında geçerli ola
cak asgari ücreti be

lirlemek üzere ilk 
toplantısını yapacak. 
Toplantıda, işçi ve 
işveren temsilcileri 
talep ve görüşlerini 
sunacak.
Doğrudan 6,5 mi

lyon çalışanı il
gilendiren asgari 
ücret görüşmeleri, 
yarın Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ev 
sahipliğinde 
başlayacak.
Çalışma ve Sosyal

Güvenlik Bakanı 
Mehmet 
Müezzinoğlu'nun 
başkanlığında

toplanacak 
komisyonda, işçi 
tarafını Türk-lş, 
işveren tarafını ise

Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfed
erasyonu (TİSK) 
temsil edecek.
Geçen yıl hükümetin 
"asgari ücreti bin 
300 liraya yük
seltme" vaadinden 
dolayı işçi ve işveren 
arasında sakin 
geçen görüşmelerin 
bu yıl çetin 
pazarlıklara sahne 
olması beklenirken, 
bunda Türk-İş'in bu 
yıl net bin 600 lirayı

talep edeceğini 
açıklamasının da 
etkisi olacak.
Öte yandan, 2016'da 
asgari ücretin tüm 
yıl net bin 300 lira 
olmasıyla uygulan
mayan ilk ve ikinci 
altı aylık zam peri 
yodu 2017 yılı için 
tekrar gündemde. 
Böyle olursa, asgari 
ücretli çalışan 
yeni yılın ilk ve 
ikinci altı ayında 
zamlı ücret alacak.

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

513 10 55
513 18 79
513 12 06

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

110
155

Kaymakamlık 
C.Savcıhğı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

GEREKLİ TELEFONLAR

METRO

HASTANELER

B

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER

Süzer Turizm
KanbaroOlu-Eaadaı

DENİZ UÇAÖI

RESMİ BAİBELEB
Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt. Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

513 13 53
513 10 57
513 13 08
51311 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07
513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 46
513 71 66

DENİz otobO1
Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

(212) 516 12 12 
(226)811 13 23

VAPUR-FERİBOT
Yalova
Topçular

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

OTOBÜS
Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

E
R

Santral 
Başkanlık

513 45 21-23
513 45 20

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz

Akcan Petrol 
MAR-PET

Gemlik KHrfez
GEMLİK'İH İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

lEIllIlMlli

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5644 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
GÖRÜMCE: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:45.gfS
Çakallarla Dans 4: 
11:15-13:30-16:00- 

18:15-20:15...
İkinci Şans: 11:30- 

14:00-18:15...
Dağ 2:16:00- 

20:15...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ 

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

■ TERCİHEN ÜNİVERSİTEJVI.Y.O. VE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
- 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR

Başvuruların şahsen fabrikamıza 
yapılması rica olunur. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel s O 224 586 00 05

GOOD^YEAR
İIRELLİ

MICHELini\

*ystarmaxx

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: O 224 514 40 44 GEMLİK

YİĞİT ^^ÎNŞAAT
■■■■■i™™™» 1987

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTÎ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.coin

jaiF/K 1224517 3310 CER 0532744 33 83
^ww.manasWatsaltalen.com ■ wîaamttaasMk^

GE MLİ K’İNİ L KO Ü N L Ü K SIY A SI G AZ ET E S i “
7Aralık2016Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı: 50Kr

YILPORT, 103 milyon 322 bin liraya, Belediyenin yüzde 13.38 hissesinin sahibi oldu.

YILPORT BELEDİYENİN 
HİSSELEBİNİ ALDI

Sili ton Mlı
Gemlik Uman ve Depo
lama Işletmesi’ndeki 
Gemlik Belediyesi’nin 
hisseleri dün satışa çıktı. 
İhaleye yalnız Yıldırım 
Holding kuruluşu, 
GEMPORT’un büyük 
hissedarı olan YIL 
PORT girdi. Borusan 
A.Ş. dosya aldığı 
halde ihaleye katılmadı. 
YILPORT böylece GEM
PORT’un hisselerinin 
% 100’üne sahip oldu. 
Haberi sayfa 2’de

iki haftadır açılma 
yan Salı Pazarı, dün 
açılarak eski gün
lerini aratmadı. 
Gemlik dışında ika 
met eden pazarcı 
esnafının kapalı pa 
zar yerinin ihale şek 
line itiraz ederek, 
seslerini duyura
bilmek için iki hafta 
pazarda tezgah

açmadılar. Gemlikli 
pazarcıların yer
lerinin belirlenmesi 
üzerine varılan 
anlaşma ile dün 
Salı Pazarı açılarak 
vatandaştan büyük 
ilgi gördü. Bugün 
kapalı pazar yerinde 
Gemlik dışından 
gelen esnaf için 
ihaleler başlıyor

pline Bakış
kadri_guler@hotmail.com

YILPORT Belediye hisselerini aldı 
Dün yapılan ihalede, Gemlik Belediye 

sinin GEMPORT A.Ş.de bulunan yüzde 
13.38’lik hisseleri şirketin büyük ortağı 
YILPORT tarafından satın alındı.
İhale dün saat 9.oo yapıldı.
Gemlik Belediyesi’nin ortağı olduğu 

GEMPORT’taki hisseleri tahmini bedelin 
üzerinde 103 milyon 322 bin lira teklif 
veren YILPORT, şirketin bütün hisse 
terinin sahibi oldu.

Burada hemen hatırlatalım.
Gemlik Gübre Fabrikası iskelesinde 

büyük bir liman yapıldı. Devamı 4’de

Bak-Tat20l8tie ALTIN KIZ SEMflNUB 
TÜRKİYE 3. OLDU

BAKTAT Gıda 
San. ve Ticaret 
Ltd. yönetim ku
rulu başkanı Ali 
Baklan, "1 Ocak 
2017’den sonra 
değişiklikler ya
parak 2018’de. 
holding altyapı 
sini hazırlamış 
olacağız. 2020’de 
borsaya açılmak 
istiyoruz" dedi. 
Haberi syf4’de

Belediye Gençlik 
Spor Judocusu 
70 kilo sporcusu 
Semanur Erdoğan, 
Türkiye Büyükler 
Judo Şampiyona

sında üçüncü oldu. 
Erdoğan, 2020 
Tokyo Olimpi 
yatlarını hedefle 
diğini söyledi.
Haberi sayfa 4’de

http://www.manastiremlakgemlik.coin
ww.manasWatsaltalen.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
A.%25c5%259e.de
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Zeylin luccarını dolanılırıp. lıaiiiDlara karıştı
Bursa ya şehir 
dışından gelen 
dolandırıcılar, 
zeytin tüccarından 
1 ton zeytinyağı 
alarak kayıplara 
karıştı.
Olay Bursa'nın 
Karacabey 
ilçesinde meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre şehir

Otomobil alev alev yandı
Bursa'da seyir halin* 
deki otomobil birden 
alev aldı. Yangının 
ardından otomobil 
kullanılamaz hale 
geldi.
Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçesi 
Merinos Kavşağı'nda

Gençleri zehirleyecekti
Bursa'da evinde 197 
adet extacy ve 26 
gram bonzai bulu
nan 29 yaşındaki 
kadın adliyeye 
sevk edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl Em
niyet Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile Mü

TIK elektrik direaini devird
Bursa'nın İznik 
ilçesinde virajı ala
mayan TIR elektrik 
direğini devirince 
ilçe karanlıkta kaldı. 
Kaza saat 00.30'da 
çevre yolunda mey

dışından gelen H.Ç. 
ve N.K., zeytin 
tüccarlığı yapan 
Ş.A.'den zeytin 
yağı İstedi.
Yapılan görüşme 
lerin ardından 
fiyatta anlaşan 
Ş.A. ile anlaşan 
dolandırıcılar 
1 ton zeytinyağı 
alarak kayıplara 

seyreden Burak K. 
(21) yönetimindeki 
10 RT 227 plakalı 
otomobil birden alev 
aldı. Sürücünün 
ihbarı üzerine olay 
yerine sevk edilen it
faiye ekipleri yangını 
kısa sürede 

cadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
4 Aralık Pazar günü 
merkez Yıldırım 
ilçesi Anadolu Ma
hallesi ve civarında 
yapılan çalışmalarda 
üzerinde 12 adet 
extacy hap bulunan 
C.U.'yu (30) 

dana geldi. Orhanga 
zi'den Adapazarı is
tikametine giden 34 
ZP 3639 plakalı TIR 
sürücüsünün direk
siyon hakimiyetini 
kaybetmesiyle virajı

karıştı.
Uzun süre telefonla 
görüştüğü H.Ç. ve 
N.K.'nin kendisini 
oyaladığını belirten 
Ş.A., daha sonra 
iki kişiye de 
ulaşamadığını 
belirterek polis 
merkezine 
giderek şikayetçi 
oldu.

söndürürken, oto
mobil kullanılamaz 
hale geldi.
Olayın şokunu uzun 
süre üzerinden ata
mayan sürücü Burak 
K., alt geçitten 
geçerken arabanın 
teyp haznesinden 

gözaltına aldı. 
Yapılan araştırmalar 
neticesinde
C.U.'nun 
uyuşturucuyu
E.M. (29) isimli 
kadından aldığı be
lirlendi. E.M.’nin 
Anadolu Mahalle 
si'ndeki evine 

alamayarak yolun 
kenarındaki elektrik 
direğine çarparak 
devirdi. Kazada TIR 
sürücüsü yara al
mazken, kopan elek
trik kabloları ilçenin

alev aldığını be
lirterek, otomobili 
sağa çekip içinden 
indiklerini söyledi. 
İtfaiye ekiplerinin ilk 
incelemesine göre 
yangının, otomobilin 
elektrik akşamından 
çıktığı belirtildi.

yapılan operas 
yonda 197 adet 
extacy ve 26 
gram bonzai ele 
geçirildi. Gözaltına 
alınan E.M., 
'uyuşturucu 
ticareti yapmak' 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

büyük bölümünü 
elektriksiz bıraktı. 
Olay yerine gelen 
UEDAŞ arıza ekipleri 
ilçeye elektrik vere
bilmek için çalışma 
başlattı.

A ■ V II II II I ■■ ■ I İla ali II -IIOrtağını şozunu İnle kımmadan oldıırmusiu
Bursa’da alacak- 
verecek meselesi 
yüzünden ortağını 
öldürdüğü iddia 
edilen sanığın 
yargılanmasına 
başlandı. Sanık, 
“Borçlar benim üze 
rime kaldı. Tabanca 

ile 2-3 el ateş ettim. 
Birisi, ‘ne yaptın’ 
deyince, bende ‘hak 
ettiğini buldu’ de 
dim” diye konuştu. 
19 Ağustos Cuma 
günü meydana gelen 
olayda 2 çocuk 
babası Göksel Albay

(40), çıkan 
tartışmada ortağı İs
mail K.(38) 
tarafından başından 
vurularak öldürüldü. 
Olayın ardından 
gözaltına alınan ve 
tutuklanan İsmail K. 
hakkında ‘kasten 

adam öldürmek’ 
suçundan müebbet 
hapis cezası 
talebiyle Bursa 3. 
Ağır Ceza Mahkeme- 
si’nde dava açıldı. 
Duruşmaya sanık İs
mail K., sanık ile 
müşteki yakınları ve 

avukatlar katıldı. 
"Borçlar benim 
üzerime kaldı" 
Duruşmada konuşan 
İsmail K., “Göksel ile 
2014 yılbaşından 
itibaren beraber iş 
yapmaya karar 
verdik. Kendisi 
otokoptaki iş 
yerini kapattığını 
söylemişti. Ara 
ba ve meyve alıp 
satacaktık. Her iki iş 
için benim üzerim

den şirket kuruldu 
ve ben 100 bin lira 
kredi çektim. 11. 
aydan sonra 300 bin 
liralık mal aldık. 
Karşılığında benim 
çekler verildi. 
Sonrasında malların 
düzgün pazarlanma 
dığını ve tefeye para 
sattığını duydum. 
Kendisine sordu 
ğumda, böyle bir 
şeyin olmadığını 
söyledi.
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ipline Bakış AİTIM KIZ SEMftNUR TÜBKİYE 3.01DU
KadriGÛLER
kadri guler@hotmail.com 

' i.1 a

YILPORT Belediye hisselerini aldı
Bu liman ile GEMPORT limanını Yıldırım 

Holdinapirlestjrmek istivçr.
Sermaye artırımına gidecek olan GEMPORT, 

küçük ortağı Gemlik Belediyesi’ne 2 yıl önce 
durumu bildirmiş, hazırlıklı olmasını istemişti.

Özel sektörün iş hacmi içinde sermaye hare 
ketleri sürekli değişgenlik gösterir.

Gemlik Belediyesi ya bu sermaye artırımına 
katılacak, ya da hisselerini satacaktı.

Hatırlarsanız, Gemlik Belediyesinde AKP’li 
üyeler hisselerin satışını isterlerken, muhalefet 
partilerinin üyeleri sermaye artırımına katılın 
masını GEMPORT’un karlılık oranının hızla yük 
sektiğini söylemişlerdi.Bunun için MHP ve CHP 
tiler çok ciddi çalışmalarla geldiler meclise.

Öneriler sundular ama, Başkan Refik Yılmaz, 
kafasında olan 970 konutluk, toplu konut proje 
si için kaynak arayışında olunca, Gemport'un 
kar payı dağıtmamasını bahane ederek, hisse 
lerin satılması istiyordu.

Yapılan görüşmelerde AKP’liler ikna olma 
dılar ve satış kararı 1 oy farkla alındı.

Dün ise satış gerçekleşti.
CHP ve MHP ilçe başkanlarının dün yaptık 

lan ortak açıklamada, tahmini bedelden çok az 
bir farkla, tek bir firmanın katılımı ile ihalenin 
yapılması sonucu YILPORT’un ihaleyi kazan 
ması üzerine, verilen teklifi az buldular.

Açıklamada Refik Yılmaz dan bu ihalenin ip
talini isterlerken, iptal edilmediği takdirde bu 
vicdani sorumluluğunu taşıyamayacaklarının 
bilinmesini istediler.

Durdu ve Sertaslan şöyle dedi:
“Yol yakınken, halen fırsat varken Gemlik 

Belediye Medisi’nde sadece 1 oy farkla kabul 
edilen bu satış kararının vicdanlarda açacağı 
yarayı bu yönetimin bildiği hiçbir af dileme yön
temi iyileştiremeyecektir.  ”

CHP ve MHP Tiler sanırım bu satışın hukuki 
boyutlarını araştırıyorlar. Yarın toplanacak olan 
Belediye Meclisinde hisse satışı gündem dışı 
konuşmaların ana madde?' oıacaK.

Bu konuşmalar sonunda geri adım atılmaz 
sa, sanırım yine idari mahkemenin yolu görüne 
rek, satışın iptali istenecektir.

Yazımı yazarken Mehmet Yıldırım ile tele
fonla görüşerek, belediyenin belirlediği fiyatın 
yüksek olduğunu söylediklerini, bu gün ise 
ihaleye girerek sürpriz yaptıklarını anımsattım.

Mehmet Yıldırım, GEMPORT ve Gemlik 
Gübre iskelelerini birleştirmek istediklerini, 
yeni bir firma ile bunu gerçekleştireceklerini 
ama adının yine GEMPORT olacağını söyledi. 
Böylece Marmaranın en büyük limanın Gem
lik’te olacağını savundu.

Özel sektörün hızlı hareket kabiliyetine karşı 
kamunun ağır haraket ettiğini, sermaye artırımı 
ihtiyaçlarının bulunduğunu, ama belediyenin 2 
yıldır bu konuyu ancak çözebildiğin! belirtti. 
Başka bir firmanın ihaleye girmesini istedik
lerini söyleyen Yıldırım, Borusanla bu konuda 
görüşme yaptıklarını ancak, Borusan’ın küçük 
hisse ile yararlı olamayacakları ifade ettiğini 
bildirdi.

Muhalefetin satış bedelinin düşük olduğu 
savını ise, o zaman Gemlik Belediyesinin ser
maye artırımına katılması için çaba gösteril 
mesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bunlar üzerine şirket olarak işi çözmek için 
belediye hisselerini alma kararı verdiklerini 
söyledi.

Şimdi gelişmeleri bekleyeceğiz.

Judo Büyükler 
Bay-Bayan Türkiye 
Şampiyonası, 56 
ilden 553 sporcunun 
katılımıyla Antalya* 
da yapıldı.
30 Kasım 4 Aralık 
tarihleri arasında 10 
bin kişilik Antalya 
Spor Salonunda 
gerçekleşen şampi 
yonada, Gemlik’i 
Belediye Gençlik 
Spor Judocusu 
70 kilo sporcusu 
Semanur Erdoğan 
temsil etti.
Grup aşamalarındaki 
tüm rakiplerini Ipon 
(Tam Puan) ile 
geçmeyi başaran 18 
yaşında ki Semanur 
Erdoğan, yatı finalde 
Galatasaray Kulübü 
Sporcusu Şükran 
Bakacak’a 1 ceza 
puanıyla kaybetti.
Gemlik ve 
Bursa’yı ulusal ve 
uluslararası alanda 5 
yıldır küçükler ve 
yıldızlar kategori 
sinde başarıyla tem
sil eden Semanur

Bak-Tat 2018 de holdingleşiyor
Türkiyenin önemli 
ekonomi gazetelerin, 
den Dünya gazete
sine konuşan BAK- 
TAT Gıda San. ve 
Ticaret Ltd. yönetim 
kurulu başkanı Ali 
Baklan, "1 Ocak 
2017’den sonra 
değişiklikler yaparak 
2018’de holding 
altyapısını hazırla 
mış olacağız. 20 
20’de borsaya açıl 
mak istiyoruz" dedi. 
Bazı firmaları şirket 
olarak yeniden 
yapılandıracaklarını 
kaydeden Baklan, 
yaptığı açıklamada, 
"16 şirket ortaya 
çıkacak. 1 Ocak

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur

Hüseyin ŞEN
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

Erdoğan, 18 yaşında 
iken çıktığı büyükler 
kategorisinde ilk 
defa yarıştı.
Buna karşın, üçüncü 
lük maçı dâhil tüm 
rakiplerini tam puan 
ile yenerek, Milli 
Takıma seçilme 
yi de başardı.
Gemlik Belediye 
Gençlik Spor Kulübü 
Judo Antrenörü İs
mail Yıldız, Semanur 
Erdoğan’ın 
Büyükler MİIH Takım 
kampına gideceğini 
müjdeledi.
18 yaşında olmasına

2017’den sonra 
değişiklikler ya
parak, 2018 yılında 
holding altyapısını 
hazırlamış olacağız. 
2020’de borsaya 
açılmak istiyoruz. 
Çocuklar da büyüdü. 
Bursa, Çorum 
fabrikalarının 
başında gençler var> 
Türkiye’deki tüm 
şirketlerin yönetim 
kurulu başkanlığı 
bende. Almanya’da 
Mustafa Baklan 
başkanlık ediyor. 
Aile anayasası 
hazırlattık. Ayrılmak 
isteyen olursa 
hisselerini ilk olarak 
şirkete teklif eder. 

karşın büyükler kate 
gorisinde “Altın Kız” 
unvanına yakışır 
mücadele veren 
sporcusu Semanur 
Erdoğan ile gurur 
duyduğunu ifade 
eden İsmail Yıldız, 
9-28 Aralık tarih
lerindeki Bolu 
Aladağ’da yapılacak 
Milli Takım kampı 
sonrâSihda Semanur 
Erdoğan’ın 2017 yılı 
içinde Gemlik’i 
uluslararası şampi 
yonalarda Milli Ju
docu olarak temsil 
edeceğini açıkladı.

10 yılda parasını 
alır. 15 yaşındaki 
çocuklarımıza 
kadar herkese 
imzalattık. Çocuklar 
kendilerine araba 
alabilir. Ama hangi 
kuşak kaç motora

Kulüp Başkanı 
Hulusi Gandar ve 
Antrenörü İsmail 
Yıldız ile birlikte 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ı 
makamında 
ziyaret ederi 
Türkiye Büyükler 
Judo Şampiyona 
sı 3. Sü Semanur 
Erdoğan, 2020 
Tokyo Olimpi 
yatları hedefini 
yineledi.
Semanur Erdoğan’ı 
bir kez daha tebrik 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, tecrübe 
kazandıkça 
ulusal ve uluslara 
rası şampiyonalarda 
altın madalyaların 
geleceğine 
olan İnancını 
tekrarladı. 
Gemlik’in Altın 
Kızı Semanur 
Erdoğan’a başarı 
dileklerini ileten 
Refik Yılmaz, hediye 
lerle kutlamayı 
tamamladı.

kadâr araba alabilir, 
bellidir. Başka sek
törler düşünmü 
yoruz. Gayri- 
menkulle ilgilenmi 
yoruz. Otur 
duğumuz evler 
hariç bir şeyimiz 
yok. 5 ortakla 
Sümerbank 
fabrikasını almıştık. 
Yerini kiraya 
verdik. Ortak 
olmak isteyen 
fonlar var.
Misubishi 2 
şirket için alım 
yapmaya geldi, 
biri bizdik.
Büyük Holdingler 

geliyor" şeklinde 
konuştu.

mailto:guler@hotmail.com
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EHGILİİllİLELEBİHBEHMEHMnCİfeEJINLIlMUDtSTEK
Bursa Zihinsel En
gelli Çocukları Ko
ruma Derneği’nin 
Engelli Öğrencilerin 
aileleriyle birlikte 
organize ettiği 
etkinlik, duygu seli . 
yarattı. Hakkâri 
Şemdinli Dağ Ko
mando Tugayındaki 
askerlerimize 
erzak yardımında 
bulunan derneğe ve 
engelli ailelerine, 
Mehmetçikte 
teşekkür mektubu 
gönderdi. Dernek 
Başkanı Ersin

Kahraman, Dernek 
Yönetim Kurulu 
üyeleri Fehmi 
Arslan ve Mukaddes 
Serim’in 
öncülüğünde yapılan 
erzak yardımı 
kampanyasına en
gelli öğrencilerin 
aileleri de ev yapımı 
yiyecekler ile destek 
verdiler. Erzakları 
alan Dağ Komando 
Tugayı Ekipleri, 
bu anlamlı destek 
adına hem anı 
fotoğrafı hem de 
teşekkür mektubu gönderdiler. Bursa Zihinsel En- gelli Çocukları Ko

ruma Derneği 
Başkanı Ersin 
Kahraman, 
engelli öğrenci ve 
vatandaşların aileleri 
başta olmak üzere, 
bu organizasyona 
destek veren 
herkese teşekkür 
ederek, sosyal ve 
kültürel anlamdaki 
başarılı çalışmaları 
bu türdeki önemli 
projelerin hayata 
geçirilmesiyle 
perçin lemey i 
devam ettireceklerini 
söyledi.

YiMie'İsrail itiıUrtadoâu ilamım'
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 
haftalık gündem 
değerlendirmesi için 
basın açıklaması 
düzenledi.
Yıldız. Ülkemizde 
son zamanlarda 
yaşanların Gemlik 
halkımız tarafından 
da bilinmesi 
gerektiğini düşüne 
rek bir basın açıkla 
ması yapma gereği 
gördük. Bildiğiniz 
üzere Ortadoğuda 
bir oyun oynanıyor 
ye bize göre bu oyun 
İsrail’in güvenliğini 
artırmak adına 
oynanıyor.
Yıldız, “Ortadoğu’da 

meydana gelen 
olayların temel se
bebi İsrail’in 
topraklarının 
genişlemesi içindir. 
İsrail için Ortadoğu 
adeta yakıldı. Ne 
Saddam ne Kaddafi 
ve ne de Suriye’de 
yaşananlar asıl 
sebep değil. Bunlar 
halkı kandırmak için 
ortaya atılanlardı” 
dedi.
Yıldız, dünya ve 
bölge haritaları ile 
konuşmasına 
başlayarak, OsmanlI 
tarihinden örnekler 
verdi. OsmanlI’nın 
son döneminin 
dikkatle öğrenilmesi 
gerektiğine işaret 

eden Yıldız, “Bu 
topraklara hâkim 
olmak istediler. 
Avrupa ve Asya’ya 
da hâkim olmak için 
bu bölge şarttı. Onun 
için öncelikle Birinci 
Siyonist Kongre’yi 
düzenlediler. Arz-ı 
Mevud (Nil’den 
Fırat’a kadar olan 
alan) için bölgeyi 
tamamen 
paramparça etmeye 
çalıştılar. Bu kon
grede Filistin’de bir 
devlet kurmak iste
diler. Ancak buna tek 
engel olan ise Büyük 
Sultan Abdülhamit 
Han oldu” diye hatır 
latmada bulundu. 
Yıldız, konuşmasının 

devamında ise Sevr 
ile Türkiye’ye 
dayatılan haritaların 
yerine bugün yeni 
haritaların ortaya 
çıktığını da kayde
den Yıldız, halen 
sınırlarımızı 
tanımayan sözo'e 
dost müttefik 
ülkelerin olduğunu 
vurguladı. Yıldız, “O 
günlerde bunu 
başaramayanlar 
hedeflerini 
unutmadı. Bugün 
yeniden sınırlarımızı 
değiştirmenin 
gayreti içindeler. 
Yeni haritaları ara 
ara açıklıyorlar” diye 
uyarıda bulundu. 
Yıldız, yeni bir

dünyanın kurulması 
için BM’nin yeniden 
şekillenmesi 
gerektiğine de işaret 
ederek, “İsrail hangi 
cinayetilişlerse 
işlesin BM tarafından 
ne kınandı ne de bir 
yaptırıma maruz 
kaldı. Dünyanın 
teröre dayalı tek de
vleti. Bütün zulmü 
gerçekleştiriyor 
ancak kimse bunun 
hesabını soramıyor. 
BM kurulurken beş 
daimi üyesi bu vesile 

ile oluşturularak 
İsrail'e kimse ses 
çıkaramaz hale 
getirildi. Soğuk 
savaş döneminde 
bunu gördük. Soğuk 
savaş sonrası NATO 
da artık işlevsiz bir 
hale geldi. Berlin 
Duvarı’nın yıkılması 
ile yeni bir hedef 
belirleyerek, 
komünizm yerine 
İslam’ı tehlike olarak 
görmeye başladı” 
şeklinde hatırlatma 
da bulundu.

TSK asker kaçağı çalışman işyerlerini arıynr
Sayıları 600 bini 
bulan asker kaçak 
■arına iş yerinde 
çalışma izni yok, 
onları çalıştıran 
patron da ceza 
alacak.
Bedelli askerliğin 
son çıktığı dönemde, 
asker kaçaklarının 
sayısı 600 bini buluy
ordu. Ücretin 18 bin 
olarak açıklandığı 
uygulamaya 600 bin 
kişiden sadece 150 
bin kişi başvuru 
yapmıştı.

HÜKÜMET "BEDELLİ 
KESİNLİKLE ÇIK
MAYACAK" DİYOR

Şimdi, sayıları yine 
600 bini bulan asker 
kaçaklarıyla ilgili

hükümet kanadından 
açıklamalar 'kesin' 
sözcüklerle "bedelli 
çıkmayacak" 
şeklinde yapılıyor.

ASKER KAÇAĞI 
ÇALIŞTIRANA 
HAPİS CEZASI VAR

Diğer taraftan Milli 
Savunma Bakanlığı 

ve TSK da asker 
kaçaklarının peşine 
düştü. Yoklama 
kaçakları ve bakay
alar 15 gün 
içerisinde askerlik 
işlemlerini 
yaptırmazsa 
işverenleri sorumlu 
tutulacak. Patronlar 
hakkında 111 sayılı 
Askerlik Kanunu ile 

1632 sayılı Askeri 
Ceza Kanunu 
uyarınca adli 
soruşturma 
yapılacak. İşverenler 
"asker kaçağı" 
çalıştırmak suçun
dan 3 aydan bir yıla 
kadar hapis cezası 
riski ile karşı karşıya 
kalabilecek.

600 BİN KAÇAK VAR

Türkiye çapında 520 
bini yoklama kaçağı 
ve 80 bini bakaya 
olmak üzere 600 bin 
asker kaçağı bu
lunuyor. Milli 
Savunma Bakanlığı, 
bu kişileri yanlarında 
çalıştıran işverenler 
için son çare olarak 
Askeri Ceza Ka- 
nunu'nu işler hale 
getirmeye karar 
verdi.

TESLİM OLANLAR 
DAHA AZ CEZA 
ÖDÜYOR

Kendiliğinden teslim 
olanlar ile yakala
narak getirilen yok
lama kaçakları ve 

bakayalara Askerlik 
Kanunu gereğince 
idari para cezası 
uygulanıyor. 
0-4 ay arasında 
yoklama kaçağı 
olanlar teslim olursa 
296 TL, yakalanırsa 
1.187 lira para 
cezasına 
çarptırılıyor. 4 ay ile 
1 yıl arasında 
kendiliğinden gelen
lere 593 TL, 
yakalananlara 2 bin 
376 TL ceza ke
siliyor. 1-2 yıl arası 
yoklama kaçağı 
olarak arananlara ise 
890 TL, kolluk güç
lerince yakalanıp 
askerlik şubelerine 
getirilenlere 3 bin 
564 TL ceza 
uygulanıyor.
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BASKETBOLDABİBLİIBEHBElÜKlM
15 Temmuz 
şehitlerimiz ve 
vatanı için 
hâyatlühnı kaybe
den, şehitlik mer
tebesine ulaşan 
tüm vatan sevdalıları 
adına tek yürek öldü. 
Gemlik 
Kaymakamlığı, Gem
lik Belediyesi, Gem
lik Gençlik ve Spor 
Müdürlüğü, Gemlik 
Kulüpler Birliği, 
Gemlik Spor ve 
Gemlik Gücüm 
Spor kulübünün 
başlattığı basketbol 
projesi tüm hızıyla 
devam ediyor. 
Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü 
Başkanı Tuğan 
Büyükbaşaran proje 
hakkında bilgi verdi. 
Tuğan Büyükbaşa 
ran, "Şanlı geçmişi 
ile asırlardır barışın 
sevginin kardeşliğin 
birlikte yaşandığı 
ülkemizin birlik ve 
beraberliğini boz- 
maya çalışan 
karanlık güçlerin 
yapmış olduğu 
saldınlarda

WS15 Temmuz
LCtMostaES taanı-:Gendik'te R n 

.. ,IL BasketboL *
« «AKSİSE • “

4^, *. W
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hayatlarını kaybeden 
tüm vatan sevdalısı 
aziz şehitlerimizin 
anılarını yaşatmak 
için başlattığımız 
Gemlikli minik 
kalpler basketbol 
çalışmamız devam 
etmektedir. İlkokullar 
1.2.3 ve 4 sınıf 
öğrencilerine 
yönelik Ücretsiz 
çalışmalarımız

cumartesi pazar 
günleri devam et
mektedir” dedi. 
Gemlik Gücüm 
Spor Kulübü 
Başkanı Büyükba 
şaran önümüzdeki 
günlerde İlçemizde 
yeni göreve 
başlayan kaymakam 
Gürbüz Karakuş ve 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz'ı 

makamlarında 
ziyaret ederek 
15 Temmuz 
Şehitlerimiz bas 
ketbol projesinin 
oluşumu hakkında 
bilgi vereceklerini 
söyledi.
İlçe gençlik ve spor 
müdürlüğü spor 
salonunda cumartesi 
pazar günleri ücret
siz yapılan eğitim 

ler için tüm minik 
basketbolculara 
destek olan 
Kulüpler birliği 
başkanı İbrahim 
Baki ve Gemlik Spor 
başkanı Cumhur 
Aydın’ın minik 
sporculara ikram 
edilmek üzere 
gönderdikleri 
hediyeler birlik 
ve beraberliğin

paylaşımın 
kardeşliğin 
güzel bir göstergesi 
olduğunu söyledi. 
Türkiye'de 15 
Temmuz Demokrasi 
şehitleri anısına 
basketbol adına 
yapılan en büyük 
ve kapsamlı 
projenin Gemlik’te 
başlatılması 
dikkat çekti.

inttrlı lltoiılu'ntlamatlalııaıireniII II

Kasım ayında 
Atatürk İlkokulunda 
yapılan satranç 
turnuvasında 
Yusuf Efe 
Sancaktutan 4. 
Sınıflar Birincisi,

Seyhan Dönmez 
ise 3. sınıflar 

birincisi oldu. 
Ayrıca, Seyhan 
Dönmez 29 Kasım 
2016 Sah günü 
Cumhuriyet

İlkokulunda yapılan 
İlkokullar satranç

Ödüllerini okul 
müdürü Ali Deliak,

yarışmasında sınıf öğretmenleri
ilçe Üçüncüsü oldu. Merve Yıldız, Abdur-
Ödül töreni okulda rahman Özkan ve
İstiklal Marşı törenin- Sinan Aydoğan 
den sonra yapıldı. verdi.

DEllETIN CİHAR'fl SELAMUnB!
konuğu Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran oldu. 
Açılış konuşmasını 
Okul Müdür

Yardımcısı Sinan 
Sevinç’in yaptığı, 
projenin içeriği 
hakkında kısa bir 
bilgi verdiği; okul

Gemlik Çınar 
Ortaokulu’nın 
“Devletin Çınar’ a 
Selamı Var!” projesi 
kapsamında ilk

Müdürü İlkay Erdem’ 
in de hazır bulundu 
ğu, öğrencilerin 
yoğun ilgi 
gösterdikleri 
katılımda; karşılıklı 
soru cevap yön
temiyle öğrenciler 
sordu, Milli Eğitim 
Müdürü cevapladı. 
Yaklaşık bir buçuk 
saat süren program 
da öğrencilerin hiç 
sıkılmadan keyifle 
dinlemesi, meraklı 
sorular hazırlama 
lan, bir aile sıcaklığı 
içinde fakat 
saygıdan ödün ver

ilmeden yapılmış 
olması bizleri çok 
mutlu etti.
Milli Eğitim Müdürü 
Duran, geçmiş 
deneyimleri, anıları,

öğrencilere vermiş 
olduğu mesajlar 
TEOG için çalışan 
öğrencilerimizin 
ufuklarında yeni bir 
pencere açtı.
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Mite bunu yapan yandı!
Trafikte yer alan 
"çakar lambalı sivil 
plakalı araçlar 
yetkilileri harekete 
geçirdi. Çakar lamba 
taktırdığı tespit 
edilen sivil araçların 
sahiplerine, 192 TL 
para cezası kesile
cek. Bu araçlar, bir 
süre trafikten men 
edilecek. Araçlar
daki donanımlar 
söktürülecek.
Trafikte her geçen 
gün yaygınlaşan, 
zaman zaman ciddi 
sorunlara yol açan 
"çakar lambalı sivil 
plakalı araçlar yet 
kilileri harekete 
geçirdi.
İçişleri Bakanlığı, 
resmi plakalı ol
mayan ve üzerinde 
"tepe lambası" ya da 
çakar lamba bulu
nan bazı araçların 
trafikte tehlike 
oluşturmaya 
başladığını tespit 
ederek 2012 yılında 
bir genelge 
yayımladık 
Habertürk'ten Elif

Nurgül Çülük'ün 
haberine göre 
genelgede, sadece 
cankurtaranların, 
acil hasta taşıyan 
araçların, hükümlü, 
sanık veya suçluyu 
takip eden, emniyet 
ve asayişi korumak 
adına olay yerine 
gitmekte olan zabıta 
ve polis araçlarının 
geçiş üstünlüğüne 
sahip olabileceği be
lirtildik <■ 
TRAFİKTEN MEN 
Özellikle araçların 
ön panjurlarının iç 
kısmında kırmızı- 

mavi yanıp sönen 
çakar lambası, tepe 
lambası ve sirenlerin 
yasadışı olarak 
kullanıldığına dikkat 
çekilen genelgede, 
söz konusu 
cihazların ambulans, 
itfaiye, polis ve 
resmi koruma 
araçlarına 
takılabileceği 
kaydedildi. Uyarıları 
dikkate almayan 
sürücülere para 
cezası kesileceği 
vurgulandı. 
Bu genelgeye ve il
gili diğer mevzuata 

karşın söz konusu 
cihazlar sivil plakalı 
araçlara takılmaya 
devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı, 
trafikte "geçiş 
üstünlüğü"ne 
sahipmiş gibi 
hareket eden çakar 
lambalı araçları 
yakın markaja aldı. 
Bakanlık, başta 
valilikler olmak 
üzere 81 ilin emniyet 
müdürlüklerine, 
kaymakamlıklara 
yazı göndererek 
çakar lamba takılı 
sivil araçların plaka 
numaralarını istedi. 
Çakar lamba 
taktırdığı tespit 
edilen sivil araçların 
sahiplerine, 192 TL 
para cezası kesile* 
cek.
Bu araçlar, bir süre 
trafikten men edile
cek. Araçlardaki 
donanımlar sök
türülecek. Araçlara 
kanun dışı çakar 
lamba taktığı tespit 
edilen yerlere de 
ceza kesilecek.

Metemioirtfen 
ininim!

Meteoroloji yet 
kilileri, Bursa için 
karla karışık 
yağmur uyarısı 
yaptı.
Meteoroloji yetkili 
lerince yapılan 
ölçümlere göre, 
Bursa'da bugün 
hava sıcaklıkları en 
yüksek 11 dereceyi 
görecek ve yer yer 
sis görülecek.
KARLA KARIŞIK

YAĞMUR
Varın ise Bursa için 
yapılan tahminlere 
göre karla karışık 
yağmur bekleniyor. 
Ancak 
Perşembe 
gününü bulutlu 
geçirecek Bursa'da 
hava sıcaklıkları 
Cuma günüyle bir
likte artacak ve 
15 dereceye kadar 
çıkacak.
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
■ İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

■ TERCİHEN ÜNİVERSİTEJVI.Y.Oe VE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
-25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur. 
EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

GOOD^YEAR

İIRELLİ

MICHEUN\

«>starmax)c®

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

YİĞİT^O İNŞAAT

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA ve KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
son dönemlerde gün
deme gelen Gemlik, 
İznik ve Orhan 
gazi’nin içinde 
bulunacağı Bölge 
Üniversitesi’ne 
destek olacak 
lannı belirtti.
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Ke 
mal Akıt, “Gemlikli 
iş adamları da, Üni 
versiteye destek 
verecektir” dedi.
Akıt, “Gemlik’in 
öncülüğünde Bölge 
Üniversitesi de, 
üç ilçe adına da

önemli olacaktır. 
Sunğipek’in 
bulunduğu bölgede, 
Asım Kocabıyık’ın 
öncülüğünde ya 
pılan tesisler, Kültür 
Merkezi ve hazır ku
rulu olan iki Fakül

tesi ile Gemlik Bölge 
Üniversitesi adına 
önemli adımları yıllar 
öncesinde atmıştır. 
En önemlisi de 
kamuoyu desteği. 
2000’li yılların 
başından itibaren

Gemlik’te Üniversite 
adına önemli bir 
kamuoyu desteği 
var. Bölge Üni 
versitesi’nde de 
aynı destek verile
cektir.” dedi.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Satış yargıya gidiyor...
Dün, Gemlik Belediyesi’nin GEMPORT 

A.Ş. deki ortaklık hissesi olan yüzde 
13.38’lik payını büyük h'sseaar 
YILPORT A.Ş. satın aldı.

Satışın gerçekleşmesinden hemen 
sonra, Belediye de grubu bulunan MHP 
ve CHP ilçe başkanları ortak bir basın 
açıklaması ile satış değerinin çok düşük 
olduğunu, konuyu yargıya taşıyacak 
lan m söylediler.

Dün yapılan Aralık ayı Belediye Meclisi 
toplantısında gündem dışı konuşma 
tarda bu konu tartışıldı. Devamı 4’de

Gemlik Belediye- 
si’nin Cihattı 
Mahallesi’nde 
yapacağı toplu 
konutların temel 
kazı çalışmaları 
başladı. 
970 konutluk

projenin ilk etap 
çalışması olan 
158 konut 
8dükkânl ı 
bölümünde 
kazı çalışmaları 
tamamlanmak 
üzere. Syf4’de

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem
lik Belediyesi’nin 
GEMPORT AŞ’de 
bulunan yüzde 
13’lük hissesinin 
ihale yoluyla satışı 
konusunda çarpıcı 
açıklamalarda bu
lundu. Yıldırım 
Grubunun Gemlik 
Gübre ve GEM-. 
PORT limanını 
birleştirme kararı 
alarak, sermaye 
artırımına gittiğini anlatan Belediye Başkanı Refik

Yılmaz, Gemlik 
Belediyesine ser
maye artırımında 
düşen paranın 
yaklaşık 25 milyon 
lira olduğunu 
anımsattı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, CHP 
ve MHP ilçe yöneti
cileriyle bir kısım 
siyasi parti 
üyelerinin muhale
fetine de çarpıcı 
yanıtlar verdi.
Haberi sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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TSJ'tlaw Bölne Untifersitesi'ne acılı «lestek
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
son dönemlerde 
gündeme gelen 
Gemlik, İznik ve 
Orhangazi’nin içinde 
bulunacağı Bölge 
Üniversitesi’ne 
destek olacaklarını 
belirtti. Üniversitenin 
iş dünyası adına da 
önemli olduğuna 
değinen Akıt; “Gem
likli iş adamları da, 
Üniversiteye destek 
verecektir" dedi. 
Akıt sözlerinin 
devamında; “Gem
lik’te Hukuk Fakül
tesinin açılmasında 
önemli desteğimiz 
olmuştu. Uludağ 
Üniversitesi ile pro
tokole kadar giden 
süreçte, önemli 
adımlar atmış, so
nunda Hukuk Fakül
tesinin Gemlik’te 
kurulmasını 
sağlamıştık” dedi. 
Açıklamaya şöyle 
devam edildi: 
“Fiziki olarak 
Gemlik hazırdır" 
Bu çalışmalarımız 
sonrasında Gemlik 
Sunğipek Yerleşke

sini, Borusan 
Holding ve Asım 
Kocabıyık’ın gayret
leri ile hayata geçir 
dik. Asım Kocabıyık 
Yaktı ve Uludağ 
Üniversitesi ile 
imzalanan şartlı 
protokolle inşa 
etmeye başladık. 
2000’li yılların 
başında Üniversite 
adına somut adımlar 
atıldı. 2004 yılında 
MYO kuruldu. Gem
lik olarak bugünden 
itibaren okulumuzun 
her zaman yanında 
olduk. Olmaya da 
devam edeceğiz. 
Üniversite’nin 
girdiği iller ve ilçeler 
gelişim anlamında 
önemli adımlar 
atmıştır. Gemlik’in 
öncülüğünde Bölge 
Üniversitesi de. 
üç ilçe adına da 
önemli olacaktır.

Sunğipek’in 
bulunduğu bölgede, 
Asım Kocabıyık’ın 
öncülüğünde yapılan 
tesisler, Kültür 
Merkezi ve hazır ku
rulu olan iki Fakül
tesi ile Gemlik Bölge 
Üniversitesi adına 
önemli adımları yıllar 
öncesinde atmıştır. 
"Boğaziçi gibi olur” 
Gemlik Merkezli 
kurulacak Bölge 
Üniversitesi, Coğrafi 
konumu, fiziki 
yapısı, hem deniz, 
hem kara, hem de 
deniz uçağı ile hava 
ulaşımı hesaba 
katıldığında, ulaşım 
olarak da önemli 
konumdadır. Orhan 
gazi ve İznik’in 
binalarını tamamla 
masına, altyapısını 
hazırlamasına kadar 
geçecek zamanda 
da, tek başına

Üniversiteyi kaldıra 
çak kapasitededir. 
Üç İlçenin ortak 
hareket etmesini 
düşünüyoruz. Bu ne
denle, Gemlik’in en 
değerli yerinde bulu
nan Uludağ Üniver
sitesi Asım 
Kocabıyık Yerleşkesi 
nin, Bölge Üniver
sitesinin Merkezi 
olmasını öneriyoruz. 
Bu adımı atarsak, 
coğrafi konumu ve 
şartları ile ikinci 
Boğaziçi Üniver
sitesini oluşturmuş 
oluruz"
Akıt sözlerinin so
nunda Bölge Üniver
sitesine hem oda 
bazında, hem de üye 
bazında önemli katkı 
yapacaklarını da 
vurguladı.
Korukçu k “Gemlik 
öncülük etmeli” j 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt 
vasıtası ile görüşünü 
aldığımız Sunğipek 
Yerleşkesinin ku
rucu müdürü Prof. 
Dr. Abdurrahim Ko
rukçu da, Bölge 
Üniversitesinin

Gemlik öncülüğünde 
kurulmasının, Bölge 
Üniversitesi adına 
önemli adım 
olacak” dedi.
Korukçu, mevcut 
yerleşkenin, tek 
başına Üniversite 
için bile yeterli 
olacağının altını 
çizerek, Bölge 
bazında düşünülme 
sinin ve üç ilçeye 
yayılmasının daha 
doğru olacağını 
sözlerine ekledi. 
Maddeler Halinde 
Gemlik’in Üniversi 
teye neden öncülük 
etmesi gerektiğini 
vurgulayan Ko- 
rukçu’nun tespitleri 
şu şekilde sıraladı; 
“Gelişmiş olan 
Sunğipek yerleşkesi, 
konumu zenginliği 
ve altyapısı île hazır 
kurulu bir yapıdadır. 
Mevcutta Hukuk ve 
Denizci klik olmak 
üzere iki fakültesi 
var. İki fakültenin de 
kurulması ile 
doğrudan Üniversite 
olabilme şansı var. 
Hukuk ve Denizcilik 
Fakültesinin yanı 
sıra 1 erkek 2 kız

yurdunu ve kültür 
merkezini de 
içerisinde barındı 
rıyor. Ayrıca İktisat 
ve Mühendislik 
Fakülteleri için de 
fiziki olarak alan 
mevcut.
Saygınlık ve eğitim 
bakımından Hukuk 
Fakültesi, Türkiye’de 
önemli sıralarda.
MYOiçerisinde 8-9 
tane önemli progra 
mı barındırıyor.
Açılacak programlar 
da bunu destekleye
cek önemli unsur
dur. Mevcutta 2 bin 
öğrencisi var. Kam- 
püsün ulaşımı, fizik
sel büyüklüğü, çevre 
düzenlemesi, donatı 
ajanları ile yeni 
Üniversitenin 
merkezi olmak için 
tüm imkânları 
sağlıyor.
En önemlisi de ka
muoyu desteği. 
2000’li yılların 
başından itibaren 
Gemlik’te Üniversite 
adına önemli bir ka
muoyu desteği var. 
Bölge Üniversite- 
si’nde de aynı 
destek verilecektir.”

Wü GtMPORT hisse satışı açıklaması
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem
lik Belediyesi’nin 
GEMPORT AŞ’de 
bulunan yüzde 
13’lük hissesinin 
ihale yoluyla satışı 
konusunda çarpıcı 
açıklamalarda bu
lundu. Yıldırım 
Grubunun Gemlik 
Gübre ve GEM
PORT limanını 
birleştirme kararı 
alarak, sermaye 
artırımına gittiğini 
anlatan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesine ser
maye artırımında 
düşen paranın 
yaklaşık 25 milyon 
lira olduğunu 
anımsattı. Bu 
parayı ödeyip, ser
maye artırımına 
gitme adına 
Belediye Bütçesi 
nin müsait olmadı 
ğım açıklayan Refik 
Yılmaz, “25 yıl önce 
olduğu gibi yüzde 
25’ten yüzde 13,5’a 
düştüğü gibi, şimdi 

de yüzde 13,5 
oranında olan 
hissemizin yüzde 
2’lere yüzde 3’lere 
düşme riski bulun 
maktaydı” dedi. 
Gemlik halkının 
parasını erimekten 
kurtardıklarını ifade 
eden Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Türk 
Ticaret Kanununa 
göre yüzde 51 ve 
üzerinde hissesi 
bulunan hâkim 
ortak her türlü 
kararı alabiliyor. 
Kar payının dağıtı 
lıp, dağıtılmayaca 
ğına, sermaye 
artırımına gidilip, 
gidilmeyeceğine bu 
hâkim ortak karar 
verebiliyor. Küçük 
hisseleri bulunanla 
rın sadece muhale
fet şerhi koyma 
yetkisi olabiliyor. 
Biz bu nedenle 
Gemlik halkının 
parasının erimeme 
si için bağımsız bir 
değerlendirme 
firmasına değer

tespiti yaptırdık. 
Gemlik Belediye
si’nin GEMPORT’ta 
bulunan yüzde 
13,5’luk hissesinin 
değerini 32 milyon 
dolar olarak be
lirledi. GEMPORT 
Şirketi de Asliye 
Ticaret Mahkemesi 
kanalıyla bir değer 
tespiti yaptırdı. 
Onların yaptırdığı 
değer tespitinde de 
bizim hissemizin 
değeri 70 milyon 
olarak ortaya 
kondu. Biz kendi 
yaptığımız değer 
tespiti üzerinden 
ihaleyi açtık. Ne 

ticede ihaleye 
Borusan A.Ş. ile 
birlikte Yıldırım Gu
rubu girdi. Ancak 
103 milyon liralık 
teklifi Yıldırım 
Grubu verdi. Bu 
satış bedeli halkı 
mızın yıllarca ve 
özlemle beklediği 
toplu konut yapımı 
için kullanılacak” 
diye konuştu. 
Gemlik’te 50 binin 
üzerinde insanın 
tabut üzerinde 
yaşadığını vurgula
yarak, ilçenin 
deprem riski 
gerçeği ne bir kez 
daha dikkat çeken

Refik Yılmaz, 
sağlam zeminli böl
gelerde, yeni ve 
modern Gemlik için 
elde edilen 
kaynağın en iyi 
şekilde değerlendin 
leceğini söyledi. 
CHP ve MHP ilçe 
yöneticileriyle bir 
kısım siyasi parti 
üyelerinin muhale
fetine de çarpıcı 
yanıtlar veren 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Bunlar, 
aynaya bakarak, 
kendilerini tarif 
ediyorlar” dedi. 
Gemlik Bele 
diyesinde göreve 
geldiklerinden bu 
yana gelir ve gider
lerin günlük olarak 
internet sitesinden 
yayınlandığını vur
gulayan Yılmaz, 
“Şeffaf belediyeci
likte en öncü bir 
belediye iken, bu 
şeffaflığa gölge 
düşürmek istiyorlar 
ancak yine 
başarısız olacaklar” 

diye konuştu. 
2009’da göreve 
gelen ancak iki yıl 
süren CHP yöne
timi ve zihniyeti 
konusunda da 
önemli açıklama 
larda bulunan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“2 yılda hiçbir 
hizmet yapılmadı. 
8 milyon lira para 
ile aldıkları 
belediyeyi, 2 
yılsonunda 6 
milyon borç ve 
kasada sadece 42 
bin lira ile devret
tiler. Ortada hiçbir 
hizmet ve yatırım 
olmadığı gibi, yol
suzluklar ve usul
süzlükler ile 100’e 
yakın işçi ve me 
murumuzu yıllardır 
mahkeme kapıların 
da süründürmek 
tedirler. Herkesi 
kendileri gibi 
sanmaktadırlar. 
Halkımız bunları 
görüyor, halkımız 
bunları çok iyi 
tanıyor” dedi.
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Mimi kaybetti, mana gelmeyen kalmadı
Bursa'da 4 yıl Önce 
kimliğini kaybeden 
kişi, bilgisi dışında 
alınan GSM 
hatlarının öden
meyen faturaları 
için art arda gelen 
hacizlere karşı 
hukuk mücadelesi 
vermeye çalışıyor. 
Bursa'da 4 yıl önce 
kimliğini kaybeden 
kişi, haberi olma 
dan adına çıkarılan 
GSM hatlarının 
Ödenmeyen fatura 
ları için gelen haci
zler nedeniyle zor 
günler geçiriyor- 
Mağdur Çamur:"Şu 
anda halen 2 
aracım da bağlı ve 
otoparkta duruyor. 
Adıma kredi çekm
eye çalışmışlar ama 
ticari sicilim olduğu 
için becerememiş 
ler. Halen yakala
malar kalkmadı ve 
araçlarımı

kullanamıyorum. 
Ticari hayatımı 
bitirdiler, çok 
mağdur oldum"

Kimlik bilgileri 
kullanılarak iki ayrı 
şirketten adına 
çıkarılan GSM 
hatlarının borçları 
nedeniyle iki aracı 
haczedilip otoparka 
çekilen Hakan 
Çamur (48), hayvan 
çiftliğinde özel 
köpekler yetiştir 
diğini söyledi. 
Kestel ilçesinde 
tapu işleri takibi 
için 2011 yılında bir 
arzuhalciye verdiği 
kimliğinin o günden 
bu yana kayıp 
olduğunu belirten 
Çamur, "Bir yıl 
sonra iki GSM 
şirketinden beni 
aradılar ve borcum 
olduğunu, adıma 
ihbarname

gönderildiğini 
söylediler. Bu evrak 
benim elime geç 
geçti, ardından 
Kayseri ve İzmir 
adliyelerinden icra 
dairelerinden 
birçok evrak gelm
eye başladı. Ne 
olduğunu 
anlamadım." dedi. 
Mağduriyetinin se
bebini anladıktan 
sonra savcılığa ve 
emniyete ifade 
verdiğini dile ge
tiren Hakan Çamur, 
şöyle konuştu:

"Sayfalarca 
kağıda sanki 
suçluymuşum gibi 
imza attım. GSM 
şirketlerine yazılar 
yazdım, faks geç
tim, aradım ama 
kimse benimle il
gilenmedi. Beni 
mağdur ettiler. İki 
aracıma haciz ne
deniyle yakalama 
kararı çıkarılmış. Şu 
anda halen iki 
aracım da bağlı ve 
otoparkta duruyor. 
Adıma kredi çekme 
ye çalışmışlar ama 

ticari sicilim 
olduğu için 
becerememişler. 
Benim suçum, 
günahım ne? 
Halen yakalamalar 
kalkmadı ve 
araçlarımı 
kullanamıyorum. 
Ticari hayatımı 
bitirdiler, çok 
mağdur oldum." 
Çamur, 4 yıldır 
bu davalarla 
uğraştığını ve 
uyuyamadığını 
anlatarak, "Bu işi 
yapan kişilerin 
isimleri belirlendi 
ama nerede 
olduklarını bilmiyo
rum. En son bir 
gazetede emsal bir 
karar gördüm. 
Benim gibi mağdur 
bir kişi davayı 
kazanmış. Ben de 
bunun üzerine 
hukuk işlemleri 
başlattım ve

üzerine gideceğim. 
Türkiye'de benim 
gibi mağdur çok. 
60 bin lira 
değerindeki iki 
aracım çalışmadığı 
zaman ben nasıl iş 
yapacağım? Yetk
ililerden yardım is
tiyorum." şeklinde 
konuştu.Tüketiciyi 
Koruma Dernekleri 
yetkilileri ise 
vatandaşların 
haberi olmadan 
adına GSM hattı ve 
cep telefonu 
alındığı yönünde 
çok sayıda 
şikayet aldıklarını 
bildirdi.Bu konuda 
vatandaşları 
uyaran yetkililer, 
mağduriyetin e- 
Devlet şifresi 
üzerinden 
araştırma 
yapıldığında 
ortaya çıktığını 
ifade etti.

Sahie mlise elinle 30 bin lira «enli
Bursa'da, bir 
vatandaş, telefon 
dolandırıcılarına 
30 bin lirasını 
kaptırdı.
Olay, Hüdavendigar 
Mahallesi'nde

meydana geldi. Tele
fon dolandırıcıları, 
G.Ç'yi arayarak, 
kendilerini polis 
olarak tanıttı.
Terör örgütü 
yalanına inanan G.Ç, 

bankaya giderek 30 
bin lira çekti.
Dolandırıcıların 
söylediği yere giden 
G.Ç, parayı teslim 
etti.
Bir müddet

sonra 
dolandırıldığını an
layan G.Ç, polis 
merkezine giderek 
şikayetçi oldu. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

FlTO mııalan Kâmenl mahkeme
Bursa'da yeni kuru
lan 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi, dava 
dosyaları almaya 
başladı. Mahkeme, 
sadece FETÖ/PDY, 
PKK ve DAEŞ 
davalarına bakacak. 
Bursa’da 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi ku 
ruldu. 2. Ağır Ceza

Mahkemesi’nde 
dosya fazlalığı sebe
biyle kurulan 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi, 
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel De
vlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY), PKK ve 
DAEŞ davalarına 
bakacak. 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin 

duruşma salonunda 
davaları görülecek 
olan mahkemenin, 
hakim, savcı ve 
personel ata 
maları yapıldı.
3. Ağır Ceza Mahke 
mesi'nin duruşma 
lan ise 10. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nin 
salonunda

görülecek.
10. Asliye Ceza 
Mahkemesi ise, 
2. kat D bloka 
taşınacak. Dosya 
almaya başlayan 8. 
Ağır Ceza Mahke 
mesi’nde yakın 
zamanda duruş 
maların başlayacağı 
öğrenildi. Ayrıca 8.

Ağır Ceza 
Mahkemesi, 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin

dosya sayısına 
ulaşana kadar 
dava alacak.

Mm aiM Mu lıHtn lntaıl
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde meydana 
gelen kazada haya 
tını kaybeden 4 kişi 
den 3'ünün kar deş 
olduğu belirlendi. 
Orhangazi’de akşam 
saatlerinde meydana 

gelen trafik kazasın 
da hayatını kaybe
denlerin isimleri belli 
oldu. Bir kargo 
şirketine ait kamy
onun karşı şeride 
geçerek çarptığı 
hafif ticari araçta 

hayatını kaybeden 4 
kişiden 3’ünün 
kardeş oldukları be
lirlendi. ölen şahısla 
rın yaklaşık 1 hafta 
önce Gaziantep’ten 
Orhangazi’ye geldik
leri ve dış cephe

ustası oldukları 
saptandı.
Orhangazi-Bursa 
karayolu Küçük 
Sanayi Sitesi 
Kavşağı yakınlarında 
meydana gelen trafik 
kazasında Ahmet

Ahmetoğlu (53) 
idaresindeki bir 
kargo şirketine ait 16 
YR 766 plakalı 
kamyon, henüz belir
lenemeyen bir ne
denle kontrolden 
çıkarak karşı şeride 
geçmiş, karşı yön
den gelmekte olan 
Mehmet Murat Durdu 
(34) idaresindeki 27 
SY 121 hafif ticari 
araca çarptıktan 
sonra sürükleyip 

şarampole devril 
mişti. Kazada hafif 
ticari araçta sürücü 
Mehmet Murat Durdu 
ile birlikte toplam 4 
kişi araç içinde 
sıkışarak feci şekilde 
hayatını kaybetmişti. 
Kaza yerinden 
alınarak Orhangazi 
Devlet Hastanesi 
morguna kaldırılan 
cesetlerden 3’ünün 
kardeş oldukları be
lirlendi.
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Güne Bakış iHiıhıaiieiHilmıtaiısıııilıııUslaaı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Satış yargıya gidiyor...
MHP ve CHP grupları satışla ilgili ortak 

basın açıklaması gibi, Belediye Meclisi’nde 
bu konudaki görüşlerini CHP Grup Sözcü 
sü Avukat Özgür Aksoy'a yaptırdı.

Özgür Aksov. Belediye Meclisinin etkili 
konuşmacılarından.

Uzun yıllardır Belediye Meclislerini izle 
rim, böyle etkili konuşma yapan çok az 
meclis üyesi tanıdım. Avukatlığın avanta 
jıyla ve her konuşma kürsüsüne çıktığında 
hazırlıklı olması nedeniyle kendini din
letiyor.

Belediye Meclisinde Belediye Başkanı 
ile Aksoy arasında adeta bir hakim karşı 
sında savunma yapan iki avukatın çarpış 
ması yaşandı.

Onun için her zaman söylüyorum.
Gemlik halkının ilgisiz kaldığı Belediye 

meclis toplantıları Belediye tarafından 
video çekimiyle Belediye Internet sitesinde 
yayınlanmalı.

Vatandaş, Gemlik Belediye Meclisi’nde 
kimin uyuduğunu, kimin kent için çabaladı 
ğını görmeli.

Buna ogre karar vermeli.
Belediye Meclisi çok uzun sürdü.
Özgür Aksoy’un etkili konuşmasında 

zaman, zaman ses tonunun yükselmesi üze 
rine Başkan Refik Yılmaz devreye girerek 
konuşmasını kesse de Aksoy söyleyecek
lerini söyledi.

Ben salondan çıkarken Refik Yılmaz 
savunmadaydı.

Son sözlerini söylemek üzereydi.
Bu konudaki haberimizi yarın geniş 

olarak vereceğim.
Ancak, Aksoy’un iddiaları yenilir içilir 

gibi değil.
AksoyYıldırım Holding’in GEMPORT’u İş 

Bankası’ndan alırken yüzde 54’lük hisse 
sini 214 milyon dolara aldığını, Gemlik 
Belediyesinin o günkü yüzde 13.38’lik 
payının karşılığının ise 51 milyon dolar 
ettiğini, GEMPORT’un o günden bu güne 
daha karlı ve değeri daha da yüksek bir 
şirket haline geldiğini bildirdi.

Önceki gün yapılan satış değerinin ise 
29 milyon dolar olduğunu söyledi.

Aradaki farkın 22 milyon dolar olduğu 
vurgusunu yaptı.

Özgür Aksoy satışın koşullarının yerine 
gelmediğini, rekabet oluşmadığını, tek fir 
ma ile satış yapıldığına dikkat çekerek 
Gemlik halkının malının peşkeş çekildiğini 
iddia etti.

Halkın kandırıldığını, mallarının değerin 
de satılmadığını, daha önce Borusan ve 
Çimtaş’a yapılan 60 dönümlük arsa satışın 
da da kendilerini uyardıklarını, ancak din
lemediklerini söyledi.

MHP ve CHP grupları konuyu yargıya 
götürecekler.

Öyle görülüyor ki bu satışta ‘yanlış 
hesap Bağdar tan döner’ sözündeki gibi 
yargıdan dönebilir. Çünkü, muhalefetin 
sağlam hukuksal doneleri var.

Oysa Başkan Refik Yılmaz satıştan 
memnun, çünkü buradan elde edilen para 
ile başlattığı toplu konut projesini sürdüre
cek. Kaynak bulundu sevinç yüksek.

Bu Gemlikteki konut sorununu çözecek 
mi hayır.. Sonucu birlikte göreceğiz.

Gemlik Belediye- 
si’nin Cihatlı Ma- 
hallesi’nde yapacağı 
toplu konutların 
temel kazı 
çalışmaları başladı. 
970 konutluk 
projenin ilk etap 
çalışması olan 158 
konut 8 dükkânlı 
bölümünde kazı 
çalışmaları tamam* 
lanmak üzere.
Temel Kazı 
Çalışmalarını Fen 
İşleri Müdürü Haşan 
Tahsin Aydın ve Iha* 
leyi kazanan Dikici 
Yapı İnşaat Ticaret 
Sanayi A.Ş. 
firmasının yöneticisi 
Serhat Dikici ile bir
likte yerinde in
celeyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, yeni Gem- 
lik’in temellerinin 
ay sonuna kadar 
düzenlenecek 
görkemli bir 
tören ile atılacağını 
müjdeledi.
Hafriyat çalışmaları 
nın bir süre daha 
devam edeceğini 
bildiren Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
GEMPORT hisse 
satışlarıyla beraber

elde edilecek kay
nakla, 970 konutun 
tamamının yıl so
nuna kadar ihaleye 
çıkacağını vurguladı. 
2 yıl içinde bin konu
tun yapımını tamam
layarak, belediye 
meclisince belir
lenecek olan hak 
sahiplerine teslim 
edileceğini açıklayan 
Refik Yılmaz, 
hak sahiplerine 
yönelik kıstasları bir 
kez daha hatırlattı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Deprem testleri ile 
çürük raporu almış 
daire sahiplerinin 
yanı sıra en az 5 yıl 
boyunca ilçede 
ikamet eden ve evi 
olmayan vatandaşla

rımız öncelikli o/a- 
cak. Ayrıca evi oh 
mayan emeklileri 
mize de yüzde 10 
oranında bir hak 
veriyoruz” dedi.
970 konutluk toplu 
konut projesi ile 5 
bin kişilik yeni ve 
modern bir mahalle 
oluşturacaklarını an
latan Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
proje kapsamında 
Okul, Sağlık Ocağı, 
Cami, bisiklet yolları, 
spor kompleksleri, 
çocuk parkları, 
yürüyüş alanları gibi 
sosyal donatıların da 
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapıiaca 
ğına dikkat çekti. 
Başkan Yılmaz, 
“Kaliteli ve yüksek

yaşam standartla 
una uygun bir Gem
lik inşa ediyoruz. 
GEMPORT hisseleri 
nin satışından elde 
edilen kaynağı yeni 
ve modern Gemlik’in 
kurulmasında 
kullanacağız. 
Gemlik halkı 
deprem 
riskinden uzak, 
en iyi şartlarda 
yaşamayı hak 
ediyor. Biz de bunun 
için çaba gösteri 
yorUZ. 158 konut 8 
dükkanlı ilk etap 
projenin temelini bu 
ay içinde atıyoruz. 
İlçemize ve 
vatandaşlarımıza 
şimdiden hayırlı 
uğurlu olsun” 
dedi.

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A ( 2901 - 2950)
SERİ A (2951 - 3000) SIRA NUMARALI 2 CİLT İRSALİYELİ FATURA 

VE SERİ A 751 - 800 SIRA NUMARAL11 CİLT GİDER PUSULASI 
KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. MESUT ÇAKAR 

GEMLİK VERGİ DAİRESİ 19919551190

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

. Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmî£X 
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

KfiŞCDC ft€Kl€M€K VOK 
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GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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ta Sırası Geldikçe
İnan TAMER

SONUNDA SATTILAR!...
Sattılar!
Babalar gibi 

sattılar.
işleri güçleri sat

mak.
Salı günü GEM- 

PORT’taki % 13,38 
hisseyi 103 milyona 
sattı Gemlik 
Belediyesi.
Alıcı Yılport.
Büyük hisse 

sahibi.
Bir noktada 

belediyenin iş 
ortağı.
Ey bu değerli 

varlığı satanlar!
Mülkiyeti, siz de, 

ya da ortağı 
olsaydınız.

Dünyanın önemli 
bir limanı, 
Türkiye’nin ilk özel 
sektör limanı olan 
GEMPORT’u satar 
mıydınız? Ömür 
boyu gelir getire
cek, her yıl iş 
hacmi ile geliri arta
cak böylesi bir 
varlığı hiç 
satarmıydınız?
GEMPORT ne 

uğraşlar sonucu 
meydana geldi.
Ne mücadeleler 

verildi.
Belediye ile BİSAŞ 

arasında yapılan 
sözleşmede Gemlik 
Belediyesinin payı 

olan % 25 altın 
hisse korunarak 
sermaye 
artırımlarında 
Belediye yetersiz 
kalınca Belediyenin 
karşılaması 
gereken meblağ 
BİSAŞ tarafından 
karşılanacak 
Belediye için öde
nen para kardan 
BİSAŞ’a 
ödenecekti.
Bu kadar önemli 

bir sözleşme 
Belediye tarafından 
kaybedildi. 
Belediye bu önemli 
belge olmayınca 
ana sözleşmeye 

konu yansıtılmadı. 
GEMPORT’un 

birinci sermaye 
artırımındaki 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı % 25 
Belediye hissesini 
korudu.
Bilahare ikinci ser

maye artırımında 
ANAP’ın resmi 
dairelerce yapıla 
cak tüm ödemelerin 
izin alınmaksızın 
yapılmayacağı 
talimatı gereği 
gerekli izin veril 
meyince; günün 
Belediye Başkanı 
Rahmetli Nezih 
Dimili sermaye 
artırımına 
Belediyenin 
maddi imkanı da 
olmadığından 
katılamadı.
Böylece Gemlik 

Belediyesinin GEM- 
PORT’taki payı % 
13,38 e düştü.
Geçen yıl GEM

PORT sermaye 

artırımı yapmak 
istedi. Ne hikmetse 
uygulanmadı. 
Belediyenin maddi 
imkanı GEMPORT’- 
taki hissesini koru
maya yeterli 
olmadığı bilindiği 
ve ifade edildiği 
halde sermaye 
artırımı yapılmadı.
Büyük paydaş ser

maye artırımında 
ısrarlı olsaydı 
bugün ödeyeceği 
meblağı ödemezdi 
niye o yolu 
seçmediler?
Bir düşünmek 

lazım.
Hamiyet duygula 

rından olabilir. 
Büyük bir beklen
tisinin gerçekleşti 
rilmesine Belediye 
nin karşı olabilece 
ği endişesinden 
mı?
Ya da alınan 

sözden mi?
Halen kömürle 

enerji projesi, 

kimyasal madde 
stok projesi bek
lemede de...
Liman dolgu ile 

büyüdüğünden 
yetersiz konteyner 
depolama alanı 
gerekli. Ovada de
polama alana bek
lentisi.
Büyükşehir 

Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz’ın kimyasal 
madde 
stokçuluğuna izin 
yok beyanları 
belleklerde...
Halkın uyutulduğu 

sanılmasın.
103 milyonun 

Belediyeye nasıl 
ödeneceği bilin
memekle beraber 
iyi günlerde, 
güle oynaya 
hayırlı işlerde 
kullanılması dile
mek bizlere düşen 
görev.

"M Defteı "İsimli öylıü İl birincisi secilfll
Şükrü Şenol Or
taokulu 8/C sınıfı 
öğrencisi Selvet 
Jale Bayrak, “Ye
nilenebilir Enerji” 
konulu Türkiye 
geneli hikaye 
yazma yanşmasında 
“Tozlu Defter” 
isimli eseriyle 
Bursa il birincisi 
oldu. Öğrencinin 
eseri Türkiye final
lerinde 
değerlendirilmek 
üzere Ankara’ya 
gönderildi.

BTSO Kamil Tolon 
Bilim ve Sanat 
Merkezinin 
yayınladığı ödül 
isimli şiir kitabında 
da şiirleri yayınlanan 
ve öykü yazan 
başarılı öğrencinin 
11 başarı belgesi, 12 
madalyası bu
lunuyor. 
Başarısını sıkı 
çalışmasına bağlı 
olduğunu söyleyen 
Selvet Jale Bayrak, 
“Okulda ders saat
lerinde öğretmenle 

rimi iyi dinliyorum. 
Okul dışında ise 
bol bol kitap 
okuyorum.
Bütün bunlar 
sıkı çalışma ile 
birleşince başarı 
kaçınılmaz oluyor. 
Başarı kendiliğinden 
gelmiyor.” dedi. 
Okul bahçesinde 
yapılan törende 
Okul Müdürü 
Rezzak Arslan 
tarafından başarılı 
öğrenci hediye ile 
ödüllendirildi.

Plakalarda »eni dönem başlıyor
Nitelik veya ölçülere 
aykırı, başka bir 
araca tescilli ve 
sahte plaka takan, 
tescilli aracı plakasız 
kullanan sürücülere 
uygulanacak 
cezalara ilişkin 
bilgilerin yer aldığı 
afiş ve broşürler, 
vatandaşlara 
dağıtılacak. Başka 
bir araca tescilli 
veya sahte plakayı 
takan veya kullanan
lara 5 bin lira idari 
ceza verilecek ve 
araç trafikten men 
edilecek - Tescilli 
aracı plakasız kul
lanan sürücülere bin 

698 lira ceza verile
cek ve tescil plakası 
takılıncaya kadar 
araç trafiğe 
çıkamayacak.
676 sayılı Kanun 
Hükmünde Karar
name ile Karayolları 
Trafik Kanunu* 
nun 23 ve 131'inci 
maddelerinde 
yapılan değişiklik 
doğrultusunda, 
hırsızlık, kaçak 
çılık, kapkaç ve terör 
olaylarında 
kullanıldığı 
değerlendirilen 
sahte ve ikiz 
plakalar ile bu 
plakaları basan ve

dağıtanlar, polis 
tarafından mercek 
altına alındı.
Söz konusu kanun 
değişikliklerinin 
vatandaşa doğru bir 
şekilde anlatılması 
ve vatandaşların bil
gilendirilmesi 
için 15 bin afiş 

ve 150 bin broşür 
basıldı. İçişleri 
Bakanlığının koordi
nesinde Türkiye 
Şoförler ve Otomo
bilciler Federasyonu 
tarafından bastırılan 
afiş ve broşürlerin 
yarısı 5 Aralık 2016 
tarihinde Emniyet

Genel Müdürlüğü 
Trafik Hizmetleri 
Başkan lığına teslim 
edilir ken, diğer yarı 
sı ise İl Jandarma 
Komutan lıklarına 
gönderildi. Vatan 
daşlara en kısa 
sürede dağıtılacağı 
öğreni len afiş ve 
broşürler de, 29 
Ekim 2016 tarihli 
Resmi Gazete'de 
yayımlanan 676 
sayılı Olağan 
üstü Hal Kapsa 
mında Bazı Düzen
lemeler Yapılması 
Hakkında Kanun 
Hükmümde Karar
name ile 2918 sayılı 

Karayolları 
Trafik Kanunu'nda 
yapılan değişik 
İlkler yer alıyor. 
Afiş ve broşürlerde 
yer alan duyuruda, 
araç tescil belgesini 
araçta bulundur
mayan veya tescil 
plakasını monte 
edilmesi gereken 
yerin dışında farklı 
bir yere takan 
sürücülere 92 lira 
idari ceza verileceği, 
araç bilgileri doğrula 
nıncaya ve plaka 
uygun yere takılın 
caya kadar aracın 
trafikten men edile 
ceği ifade edildi.
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Konut satışları yüzde 2,4 arttı
Sektör analizine 
göre, Türkiye 
genelinde konut 
satışları 2016 Ekim 
sonu itibariyle geçen 
yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 2,4 
artış kaydetti 
VA Gayrimenkul 
Değerleme 
Danışmanlık A.Ş., 
2016 yılı Kasım ayı 
'Periskop Analiz1 ra* 
porunu açıkladı. Ra* 
pora göre Ekim ayı 
itibariyle son bir 
yıllık süreçte, konut 
kredisi kümülatif 
değişimi yüzde 11 
artış gösteriyor. 
Geçen yılın aynı 
döneminde yüzde 17 
büyüyen konut 
kredileri bu yıl yüzde 
11 büyümüş bu
lunuyor. Raporda 
kredi miktarının 
2016'nın dördüncü

çeyreğinde 
hareketleneceği 
öngörülüyor. 
Periskop Analiz'in 
2016 Kasım verilerini 
değerlendiren EVA 
Gayrimenkul 
Değerleme Genel 
Müdürü Cansel 
Turgut Yazıcı, “2016 
Ekim sonu itibariyle 
Türkiye genelinde 
toplam konut 
satışlarının geçen 

yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 2,4 
artış gösterdiğini, 
ipotekli konut 
satışlarının ise 
yaklaşık yüzde 4 
oranında azaldığını 
belirtiyor” dedi. 
Yazıcı, 2015 Ekim 
sonu itibariyle 
2014’ün aynı dönem
ine göre yüzde 12 
artış, gösteren konut 
satısjarının, 2016

Ekim sonu itibariyle 
2014’ün aynı dönem
ine göre yaklaş,ık 
yüzde 15 artış, 
gösterdiğini ifade 
ederek, “İstanbul’da 
konut satısjarı 2016 
yılı Ekim sonu itiba 
riyle 2015 senesinin 
aynı dönemine göre 
yaklaş,ık yüzde 4, 
Ankara’da ise yüzde 
5 oranında azaldı. 
Aynı tarihler 

arasında İzmir'de 
yüzde 2,4 artış 
görüldü. 2016 Aralık 
verileri itibariyle 
konut satışlarının 
biraz daha artması 
ya da aynı seviyel
erde seyretmesinin 
bekliyoruz” şeklinde 
konuştu.
Rapora göre kullanı 
cı için konut kre
disindeki maliyetlere 
bakıldığında, Kasım 
ayında 10 yıllık vad
ede kredi maliyet
lerinin aylık yüzde 
0,88 ila yüzde 1,25 
arasında değiştiği 
görülüyor. Bankalar 
arasında farklılık ol
makla birlikte 100 
bin TL tutarında 
kredi için aylık 
ödemelerin 10 yıllık 
vadede bin 352 TL, 5 
yıllık vadede ise 2 
bin 152 TL dolayında 

seyrettiği belir
leniyor. Takipteki 
kredilerdeki 
değişime 
bakıldığında ise 
2016 Ekim ayında, 
konut kredileri 
içinde takipteki 
konut kredi 
miktarının sadece 
yüzde 0,55 
düzeyinde olduğu, 
söz konusu 
oranın 2015 Ekim 
ayında yüzde 
0,48 olduğu 
kaydediliyor. 
Periskop Analiz'in 
verilerine göre 
takipteki kredilerin 
toplam kredi hacmi 
içindeki 
büyüklüğünün kredi 
miktarıyla aynı hızda 
büyümemesi Türkiye 
için olumlu bir 
gösterge olarak 
değerlendiriliyor.

M
il ■■ ■ ■ ■ ■ ■ II Ilı

İlil İlil IS M llllll İl IHI R
Kamuoyunda 
Avrasya Tüneli 
olarak bilinen pro
jenin ismi için 
Ulaştırma 
Bakanlığı'nın açtığı 
anket büyük ilgi 
görüyor.Sosyal me
dyada tünelin is
minin Mustafa Kemal 
Atatürk, Abdülhamid 
Han ve ve Alparslan 
Türkeş olması için 
ayrı ayn kampa
nyalar yürütülüyor. 
İstanbul Boğazı’nın 
altına inşa edilen, 
hem tekerlekli 
araçların hem de 
metronun geçişine 
olanak sağlayan ‘Tüp 
Geçiş Projesi’ 20 
Aralık’ta Cumhurbaş 
kanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 

açılacak. ‘Avrasya 
Tüneli’ olarak bilinen 
projeye verilecek 
isim için Ulaştırma 
Bakanlığı’nın resmi 
internet sitesinde 
anket başlatıldı.
1 Aralık’ta başlayan 
ve 10 Aralık’a kadar 
sürecek olan ankette 
isim seçenekleri bu
lunmuyor. Ankete 
katılanlar istedikleri 
ismi kutucuğa yazıp 
‘Gönder’ butonuna 
tıklıyor. Ulaştırma 
Bakanlığı yetkilileri 
anket hakkında şu 
bilgiyi verdi: "1 
Aralık’ta başlayan 
anket, 10 Aralık’ta 
23.59 itibariyle son 
bulacak. En çok 
önerilen isim 20 
Aralık’ta tünelin 

açılış töreninde ka
muoyuna 
açıklanacak. O güne 
kadar hangi isimlerin 
önerildiği, kaç ismin 
yarıştığı gibi bilgiler 
kamuoyuyla 
paylaşılmayacak, 
isteyen istediği ismi 
önerebilir." 
ATATÜRK, 
ABDÜLHAMİD HAN 
VE TÜRKEŞ 
Bir grup kullanıcı 
tünelin isminin Ata 
türk olmasını ister 
ken bir çok kullanıcı 
da tünelin adının 
Boğaz'a ilk tüp geçiş 
projesini çizdiren 
OsmanlI padişahı 
Abdülhamid Han 
olması gerekti ğini 
savunuyor. Bir grup 
kullanıcı da "milli

projeye milliyetçi 
isim" sloganıyla 
Avrasya Tüneli'ne 
'Alparslan Türkeş' 
adının verilmesi için 
kampanya başlattı. 
100 BİN ARACIN 
KULLANMASI 
BEKLENİYOR 
Yap-işlet-devret 
modeliyle İstanbul 
Boğazı’nın altına 
yapılan Avrasya 
Tüneli 14.6 kilometre 
uzunluğunda.
Göztepe ile 
Kazlıçeşme arasında 
İstanbul Boğazı’nın 
106 metre altında 
yapılan Avrasya 
Tüneli’nden günde 
100 bin aracın 
geçeceği öngörülü 
yor. Avrasya 
Tüneli’nde Fatih Sul

tan Mehmet Köprü 
sü’nde uygulanan 
Serbest Geçiş Sis
temi yerine hali hazır 
da Boğaz Köprü 
sü’nde uygulanan 
şeritler arası ada 
barındıran gişe 
yapıları yapılacak. 
OTOMOBİLLERDİN 4 
DOLAR + KDV 
Ücret toplama 
sadece otomatik sis
temler üzerinden

yapılacak ve trafik 
sıkışıklığına yol aça
bilecek nakit toplama 
olmayacak. Buna 
karşın OGS ve HGS 
kullanıcıları için farklı 
şeritler olmayacak, 
tüm şeritlerden geçiş 
için kullanılacak. 
Ücret otomobiller 
için 4 dolar artı KDV, 
minibüsler için 6 
dolar artı KDV ola
cak. 

Trafifle tayıilı araç sayısı 21 milyon İM bin 420
Trafiğe kaydı yapılan 
araçlara dair Ekim 
ayı raporu açıklandı. 
Rapora göre, kayıt 
sayısında geçen yıla 
oranla artış oldu. 
Türkiye İstatistik Ku
rumu (TÜİK), ekim 
ayına ilişkin motorlu 
kara taşıtları istatis
tiklerini açıkladı. 
Buna göre, Trafiğe 
kayıtlı araç sayısı, 

eylülde bir önceki 
aya göre yüzde 21,8 
artarak 20 milyon 
887 bin 427'ye çıktı. 
Ekim sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı toplam 
20 milyon 887 bin 
420 taşıtın yüzde 
53,5'ini otomobil, 
yüzde 16,3'ünü 
kamyonet, yüzde 
14,4'ünü motosiklet, 
yüzde 8,4’ünü trak

tör, yüzde 3,9’unu 
kamyon, yüzde 
2,2’sini minibüs, 
yüzde 1,1’ini 
otobüs, yüzde 
0,2’sini ise özel 
amaçlı taşıtlar 
oluşturdu.
öte yandan trafiğe 
kaydı yapılan taşıt 
sayısı, ekimde geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 15,4 arttı.
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İIİIIİMİIIİI'İIMMİİ

Bursa'da, kış 
lastiği 
mecburiyetinin 
başlaması ile birlikte 
Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, sabahın 
erken saatlerinde 
kontrollere 
başladı.
Ekipler, Çekirge 
ve Kükürtlü Cadde- 
si'nde ticari 
araçları tek tek 
çevirdi. Yapılan 

kontrollerde araç 
sürücülerinin 
tamamına yakınının 
kış lastiği kullandığı 
belirlendi.
Trafik ekipleri, 
lastikleri kontrol 
etmeyi de ihmal 
etmedi. Polisler, 
lastiklerin üzerinde 
bulunan M+S işareti 
ile birlikte el
lerindeki özel 
ölçü aletlerini de 
kullanarak diş 
derinliğini tespit

ettiler.
Ticari araç sürücü
leri ise kar lastik
lerini mecburiyetin 
başladığı 1 
Aralık'tan önce 
taktırdıklarını ve bu 
tür uygulamadan 
memnuniyet 
duyduklarını 
söylediler.
Öte yandan kar 
lastiği bulunmayan 
ticari araç sürücü
lerine 609 lira ceza 
kesileceği öğrenildi 

Sanat Güneşi Zeki 
Müren, doğum günü 
ve aramızdan ayrılışı 
mn 20. yıldönümü 
anısına Büyükşehir 
Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlüğü 
tarafından 
hazırlanan masal 
tadında konserle 
anıldı.Büyükşehir 
Belediyesi Orkestra 
Şube Müdürlüğü 
Türk Sanat Müziği 
Bölümü, Türk 
müziğinin ‘Sanat 
Güneşi’ Zeki Müren’i 
vefatının 20. yıldönü 
mü ve doğum günü 
anısına düzenlediği 
konserle yad etti. 
Atatürk Kongre 
Kültür Merkezi 
(Merinos AKKM) Os- 
mangazi Salonu’n- 
daki konsere, Zeki 
Müren’in akrabaları 
ve sanatseverler 
yoğun ilgi gösterdi. 
Salonu tıklım tıklım 
dolduran BursalIlar, 
Zeki Müren’e olan 
sevgi ve saygısını 
bir kez daha 
göstermiş oldu. 
Türk Sanat Müziği

Bölüm Başkan! Nüs- 
ret Parmaksız’ın şef 
olarak yönettiği kon
serde, sunuculuğu 
ise Orkestra Şube 
Müdürü Turgay 
Mercan ve Zeki Mü 
renin yeğeni Özlem 
Güner üstlendi.
Şarkı ve şiirlerle 
izleyenlere masal 
tadında sunulan 
konser, Zeki Mü 
ren’in kendi sesiyle 
de zenginleştirildi. 
‘Sanat Güneşİ’nin 
unutulmaz eserlerini 
solo ve koro halinde 
seslendiren orkestra 
sanatçıları, 
performanslarıyla 
büyük alkış aldı. 
Toplam 18 eserin 
sahnelendiği 

gecede, ‘Bir Demet 
Yasemen’ ve ‘Şimdi 
Uzaklardasın’ adlı 
eserler seyirciler 
tarafından söylendi. 
Unutulmaz konserin 
son bölümünde Zeki 
Müren’in kendi 
sesinden mesajı ve 
eseri çalındı. Kon
serin sonunda ise 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe 
adına Muhsin 
Özlükurt ve Zeki 
Müren ailesinin 
en küçük bireyleri 
tarafından orkestra 
şefi Nusret 
Parmaksız, sunucu
lar Turgay Mercan 
ve Özlem Güner’e 
çiçek takdim edildi.
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Araç muayene Meri için önemli tarat
Kamu Denetçiliği 
Kurumu (KDK), araç 
muayene ücret
lerinin kredi kartıyla 
da tahsil edilmesi 
nin sağlanmasına 
ilişkin Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haber 
(eşme Bakanlığı'na 
tavsiyede bulundu. 
Tavsiye kararında, 
"Kamu hizmetine 
ilişkin pek çok 
faturanın, harcın 
artık internet üz
erinden ya da kredi 
kartı ödemesi ile 
yapıldığı, nakit 
kullanımının 
giderek azaldığı 
günümüzde araç 
muayenesine gelen 
vatandaşlara 
ödemelerin yapılma 
sında kolaylık 
sağlanması, nakit 
ödeme alternati
flerinin 
sunulmasının bir 
gereklilik olduğu 
açıktır" denildi. 
Özelleştirilen araç 
muayene istasyon 
larında ücretin nakit 
ödendiğini, ödeme 
sırasında bozuk 

para sıkıntısı 
dolayısıyla kimi 
zaman para üstü 
verilemeyerek fazla 
ücret alındığını ileri 
süren bir kişi, ücret
lerin kredi kartıyla 
da ödenmesi İçin 
KDK'ya başvuruda 
bulundu. KDK, 
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanlığına, söz 
konusu ücretlerin 
kredi kartı ya da 
banka havalesiyle 
de tahsil edilebil 
mesi için düzen
leme yapılmasını 
tavsiye etti.
'KREDİ KARTIYLA 
İLGİLİ BİR HÜKÜM 
YOK'
Ulaştırma, Denizci
lik ve Haberleşme 
Bakanlığından KD
K'ya konuya ilişkin 
gönderilen yazıda, 
2918 sayılı 
Karayolları Trafik 
Kanunu gereğince 
araçların 
muayenelerini 
yapma ve yaptırma 
görevinin bakanlığa 
verildiği, kanunda

yapılan değişiklikle 
araçların bakanlığa 
ait muayene 
istasyonlarında 
veya bakanlık 
tarafından yetki ve 
rilen gerçek veya 
tüzel kişilere ait is
tasyonlarda yapıla 
bildiği kaydedildi. 
Yazıda, kanunda 
araç muayene 
ücretlerinin kredi 
kartıyla tahsiline 
ilişkin herhangi bir 
hüküm bulunmadığı 
bildirildi. Araç 
muayenelerini yap
makla yetkili şirket 
ise gönderdiği 
yazıda, muayene 
ücretlerinin kredi 
kartı veya banka 

havalesi ile 
tahsilatına yönelik 
bir düzenlemenin 
sözleşme kapsa 
mında yer almadığı, 
büyük bir kısmı de
vlete doğrudan 
aktarılan gelirlerin, 
kredi kartıyla tahsil 
edilmesinin banka 
lara ödenecek yük
sek tahsilat korniş 
yonları nedeniyle 
giderleri artıracağı 
ifade edildi.
Araç muayene 
terinin, bakanlık 
tarafından özel 
şirket TÜV TÜRK'e 
imtiyaz sözleşmesi 
çerçevesinde 
sözleşme tarihin
den itibaren 20 yıl 

geçerli olmak üzere 
yaptırıldığının 
belirtildiği kararda, 
imtiyaz işleminin 
hukukî niteliği 
itibarıyla yarı akdi, 
yarı idari karma bir 
işlem olduğu ifade 
edildi. Kararda, 
Karayolları Trafik 
Kanunu ile Araç 
Muayene İstasyon 
larının Açılması, 
İşletilmesi ve Araç 
Muayenesi Hakkın 
da Yönetmeliğin il
gili maddelerinde 
araç muayene 
istasyonlarında tah
sil edilecek ücretler 
ve tahsil edilen 
ücretlerin ne kadarı 
nın hazine payı 
olarak ödenece 
ğinin hüküm altına 
alındığı ifade edildi. 
İlgili kanun ve 
yönetmelikte 
ücretin tahsilinin 
nakit ya da banka 
aracılığıyla yapılıp 
yapılmayacağına 
ilişkin düzenleme 
bulunmadığına 
işaret edilen 
kararda, söz

konusu düzenlem
eye idare ile 
imtiyazcı arasında 
yapılan imtiyaz 
sözleşmesinde de 
yer verilmediği 
kaydedildi. Kararda, 
"Bakanlık 
tarafından muayene 
ücretlerinin tah
silinin nasıl yapıla 
cağı sözleşmenin 
akdi hükümleri 
kapsamında olup 
anılan nakit 
tahsilatının banka 
aracılığı ile 
yapılması yönünde 
yapılacak 
değişikliğe ilişkin 
iradenin karşılıklı 
olması gerekmekte
dir. Dahası, yapıla 
cak değişikliğin 
özel işletmeye gider 
kalemi olarak 
yansıyacağı, dolayı 
sıyla imtiyazcıya 
sağlanan mali 
avantajlarda bir 
değişiklik meydana 
getireceği, imtiyazın 
mali dengesinin az 
veya çok ölçüde 
bozulacağı açıktır.” 
denildi.

lam şampiyonu sayısal Loto oldu!
Kasım ayının zam 
şampiyonu, fiyatı 
yüzde 50 artan 
Şayısal Loto oldu. 
Özelleştirilme 
sürecindeki Milli 
Piyango'nun altı 
oyunundan biri olan 
Sayısal Lotonun 
kolon fiyatı Kasım 
başında yüzde 50 
artarak, 1 liradan 1.5 
liraya çıkmıştı.
Mart ayı başında da

Süper Loto'nun fiyatı 
yüzde yüz zamla 1 li
radan 2 liraya çıkarıl 
mıştı. Enflasyon 
sepetinde Sayısal 
Lotonun ağırlığı 
binde iki iken, Süper 
Loto'nunki on binde 
8. Milli Piyangonun 
iki önemli oyunun
daki bu fiyat artışları, 
Talih Kuşu, özelleştir 
me ihalesi için daha 
cazip hale getirilm

eye çalışılıyor, 
yorumlarına neden 
oldu. Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı 
yine Mayıs ayında 
yaptığı yönetmelik 
değişikliğiyle, Milli 
Piyangonun talipli 
sayısını artırmak için 
yönetmeliği değiştir 
mişti. Böylece müs
takbel yatırımcıya 
sayısal oyunlarda 
günde 2 kez çekiliş

olanağı, biletler 
üzerine reklam alma, 
6 olan oyun sayısını 
artırma fırsatı sağlan 
mıştı. 2016 yılında 
yapılacak 
özelleştirme 
ihalesi, önce 
yatırımcılardan 
gelen talepler, 
ardından da 15 
Temmuz sonrası 
gelişmeler nedeniyle 
iki kez ertelenen

Milli Piyangoiçin ön 
yeterlilik başvuru 
süresi 10 
Şubat 2017'ye 
ertelenmişti. Son 
başvuru tarihi 
olarak da 10 Mart 
2017 olarak 
belirlenmişti.
İdare, 2015 
yılında 1 milyar 
564 milyon liralık 
sayısal oyun 
toplam gelirinin 569 

milyon 253 bin 
lirasını Sayısal 
Loto'dan elde 
etmişti.
Yine Mart ayında 
fiyatı yüzde 100 
artan Süper 
Loto'nun 2015 yılı 
geliri 423 bin 
414 lira; Şans 
Topunun yıllık geliri 
320 bin, On 
Numaranın ise 
251 bin liraydı.

1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
□.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt.Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 95
NÜfUS Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yonl Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 oo
Akcan Potrol fl13 1o 7O
MAR-PET ö13 3O 33
Tuncay Otogaz S13 1O4O
Beyza Potrol 013 01 03

R 
E

Pımukkıl» 012 OO 28
DENİZ UÇAĞI »13 13
Fcgasu* Akunl* Seyahat 014 33 02
METRO 313 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
SOser Turizm 012 1O 72
Kanbarofilu-Eaaday 014 40 43

Kamil Koç 012 01 03

H HASTANELER

B 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 55
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 5796
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Gemlik Karfez
OIMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5646 

FİYATI : 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ieiiİisİkiiMI
VENÜS SİNEMASI
GÖRÜMCE: 11:30- 
14:00-16:15-18:30- 

20:45...
Çakallarla Dans 4:î 
11:15-13:30-16:00-

18:15-20:15...: j
İkinci Şans: 11:30- 

14:00-18:15..# 
Dağ 2:16:00-

20:15... I

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

■ TERCİHEN. ÜNİVERSİTE-M.Y.0^ VE 
TEKNİKLİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
-25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA

Tel: 0 224 586 00 05

Sayfa 10

GOOD^rCAU

İIRELLI
MICHELIN\

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA

*>starmaxx TAKSİT
ttZKAYA

Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

sAjSK
YİĞİT mi İNŞAAT

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98
Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com


Gemlik Belediye Meclisi’nde GEMPORT’un hisselerinin satışı muhalefetçe sert şekilde eleştirildi

Gemlik Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısında, Belediyenin GEMPORT A.Ş. deki yüzde 13.38’lik hisselerinin büyük ortak 
YILPORT A.Ş tarafın dan 103 milyon 231 bin liraya satın alınmasına meclisteki MHP ve CHP liler fiyatın düşük olduğu ve 
satış koşullarının oluşma dığı gerekçesiyle, satışın iptali için yargıya gidecek lerini söylediler. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Meclis gündemi yoğundu 
Belediye Meclisinin Aralık ayı ilk 

toplantısı ile ilgili dün yaptığım de 
ğerlendirmede, Gemport’taki Bele 
diye hisselerinin satılması konusu 
na değinmiştim.
Buğun de meclisteki diğer konu

lardan söz etmek istiyorum.
Meclisin Aralık avı gündemi çok 

yoğundu. Önergeler toplantı 
başında alındığı için bunlar oku
narak gerekirse komisyonlara gön
derilirken, bazı önergeler de 
hemen görüşülüyor. Devamı 4’de

MinıniBiMmıııılilıı
Gemlik Belediyesi tara 
tından yaptırılan Kapalı 
Pazar yerinde, şehir 
dışından gelen pazarcı 
esnafına yönelik ihaıeıer 
devam ediyor. 8 Aralık 
Perşembe günü yapılan 
Üretici, Zeytinci, Pey 
nirci ve Yumurta satışı 
bölümleri ihalesi ise 
büyük ilgi gördü*72 
dükkândan 62 si 10 yıl 
süreyle ayni hak tesisi 
yöntemiyle ihale edildi. 
Haberi sayfa 4’de_____

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Belediye Meclisi’nde GEMPORT’un hisselerinin satışı muhalefetçe sert şekilde eleştirildi

CEMPOBT hisse salısı vargıya gidiyor
Gemlik Belediye 
Meclisi Aralık ayı 
toplantısında, Beledi 
yenin GEMPORT 
A.Ş. deki yüzde 
13.38’lik hisselerinin 
büyük ortak YIL- 
PORTA.Ş tarafın 
dan 103 milyon 231 
bin liraya satın 
alınmasına meclis
teki MHP ve CHP 
liler fiyatın düşük 
olduğu ve satış 
koşullarının oluşma 
dığı gerekçesiyle, 
satışın iptali için 
yargıya gidecek 
lerini söylediler. 
Çarşamba günü saat 
17.oo de toplanan 
Belediye Meclisi’nde 
gündem maddeleri 
nin görüşülmesi ve 
önergeler ele alındı. 
Gündem dışı konuş 
malarda ise CHP 
grup sözcüsü Özgür 
Aksoy, muhalefet 
adına söz alarak 
GEMPORT hissele 
rinin düşük fiyatla 
satışını eleştirdi. 
Belediyenin Gemlik 
halkının haklarını bu 
satışta da koruyama 
dığını söyledi. 
Muhalefetin gündem 
dışı konuşmaların 
öne alınması önerisi 
Belediye Başkanı 
tarafından gündemin 
kısa olduğunu, bu ne 
denle görüşmelerin 
gündeme göre yapıl 
ması kararı alındı. 
Müftülüğe ait Kuran 
kursu binasının 
zemin iyileştirilmesi 
eleştirilerine karşın 
CHP’nin red, MHP 
ve AKP’li meclis 
üyelerin oylarıyla 
kabul edildi.
Görüşmelerde CHP 
grup sözcüsü Özgür 
Aksoy, Müftülüğün 
Karsak Camii içinde 
halkın kullanacağı 
bir tuvalet yapılma 
sına izin verilmeme
sine karşılık, Beledi 
yenin kuran kurs 
larına ve Müftülüğe 
her türlü desteği 
sağladığını, tuvalet 
olayında iyi niyet 
gösterilmemesi ne- 
neniyle yardımın 
yapılmamasını is
terken, MHP Grup- 
Sözcüsü Osman 
Doğan, Diyanet İşleri 
Başkanlığının bütçe 
sinin 9 Bakanlık büt 
çesinden daha yük
sek olduğunu 
rakamlarla anlatarak, 
Belediye Kanunun 
da belediyelerin ya 
pacağı işleri okudu. 
Bu işler arasında

Müftülük binalarının 
onarımın olmadığını 
belirten Durdu, "Bele 
diyenin kısıtlı bütçe 
si nedeniyle beledi 
yeyle mülklerini 
satarken neden bu 
binanın zemin iyileş 
tirmesini Belediye 
talip oluyor" dedi. 
Buna karşın oylama 
da, eleştirilen saklı 
kalmak koşuluyla 
binanın zemin iyileş 
tirilmesi AKP ve 
MHP’lilerce kabul 
eaTfa'i.
ŞEHİTLERİN ADLARI 
CADDELERE 
VERİLDİ
Vatani görevlerini 
yaparken şehit 
düşenlerin değişik 
cadde ve sokaklara 
verilmesi oy birliği 
ile kabul edildi. 
MHP’li Osman 
Doğan, eski Pazar 
Caddesinin adının 
“Şehitler Caddesi” 
adının konması için 
önerge verdiklerini, 
ayrıca Asım Kocabı 
yık Camiinin arkasın 
daki Çocuk Parkı 
yakınlarına bir şehit 
ler Anıtı yapılmasını 
önerdiklerini söyle 
mesi üzerine, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ahmet 
Süren Meydanı’ndan 
Lale Kemal Okulun
dan Odun Depoları 
na doğru olan yolun 
30 metre genişletile 
ceğini, bu yola “15 
Temmuz Demokrasi 
Şehitleri Bulvarı” 
adının verileceğini 
söyledi.

UMURBEY’E CELAL 
BAYAR MEYDANI

Meclis Başkanlığına 
CHP’lilerin verdiği 
önerge ile Umurbey 
de yapılmakta olan 
Meydan düzenlemesi 
sonucu buraya Celal 
Bayar Meydanı adı 
verilmesi, oybirliği 
ile kabul edilirken, 

bu meydanın adının 
20 yıldan beri Celal 
Bayar Meydanı 
olduğu belirtildi. 
Meydan adının 
meclisi kararıyla 
tescil edilmiş oldu.

KURŞUNLU’YA 
DOĞALGAZ..

Yapımı Küçük Kumla 
da devam eden 
doğalgaz şebeke 
döşeme çalışmaları 
konusunda bilgi 
veren öeı'ecflye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, ASKA’nın 
doğalgaz yapım 
ihalesini alan müte 
ahhitle sorunlar 
yaşadıkları ve işin 
çok bir kısmının 
yapıldığı, bu nedenle 
müteahhidin işine 
son verildiğini be
lirterek, “Belediye 
olarak bu işin Bur- 
sagaz tarafından 
yapılması konusun 
da karar alırsak bu 
kararı As Ka firması 
da kabul ederse, 
Küçük Kumlanın 
doğalgaz sorunu 
daha çabuk biter” 
dedi. Öneri oybirliği 
ile kabul edildi.
Kurşunlu Mahalle 
si’ne de doğalgaz 
getirilmesi Belediye 
Meclisi’nde oy 
birliğiyle kabul 
edildi.
İmar komisyonun
dan Belediye mecli
sine gelen ve 
okunan raporda, 
yaklaşık 50 hektarlık 
bir alanın 1/1000 
ölçekli revizyon imar 
planında yapılan 
çalışmaların 
tamamlanmadığı bu 
nedenle komisyon 
başkanlığından iste
nen süre kabul 
edilirken, Büyük 
Kumla deresi’nden 
Kumla ya doğru olan 
alanda yapılan plan 
değişikliği ile bir 
cazibe merkezi mey

dana getirileceği, 
Dubai gibi görkemli 
binaların yapılacağı 
ayrık 4 kat yapılaş 
maya açılacağı, 
bunun da Kumla’ya 
değer katacağı 
belirtildi.
Başkan Yılmaz, 
“Kumla bu proje ile 
büyük yaşam merke 
zi olacak. Doğal 
limanı ve marinası 
ile bölgeye değer 
katacak." dedi.
Gemlik Manastır 
atfındaki kordona 
Kayıkhane mevkiin
den başlayıp Manas 
tır gazinosunun 
olduğu yere kadar 
yeni proje ile çay 
bahçeleri, balık 
lokantalarının 
yapılacağı yeni bir 
yaşam bölgesi ha
line getirilmesi için 
sökülebilir, takılabilir 
malzemelerden 
yapılacak oturma 
grupları, yeşil alan
lar, dinlenme yerleri, 
balık lokantaları, 
çay bahçeleri 
yapılacağı belirtildi. 
MHP’li üye Mahmut 
Solaksubaşı, uygula 
manın güzel olacağı 
nı, ancak insanların 
burada otopark 
ihtiyaçlarının da 
düşünülmesini, 
gerekirse yer altına 
otopark yapılmasını 
önerdi.
İmar komisyonu ra
poru oy birliğiyle 
kabul edildi.

KAPALI OTOPARK 
TARTIŞMASI 
Umurbey Mahalle
sinde plan notlarına 
ilgili yönetmelikler 
dahilinde meyilli 
arazilerde binaların 
ön bahçelerinde ; 
kapalı otopark 
yapılması konusun
daki imar komisyonu 
raporuna CHP Liler 
yönetmelik ve ka
nunlara aykırı olması 
nedeniyle itiraz 

ederken, yapılan 
tartışmalar sonucu 
engebeli arazilerde 
yapilacak bu tür 
kapalı otoparkların 
yollara park edecek 
olan araçların 
sayısını azaltacağını, 
bunun yönetmelik ve 
kanunlara aykırı 
olmayacağı belirtilir 
ken, plan dip notları 
na kapalı otopark 
konusunun işlenme 
sine karar verildi. 
CHP li Mert Dimili, 
bu kararın alınma 
sıyla örnek teşkil 
edeceği, aynı za
manda kapalı oto 
parkların zamanla 
konut alanına 
çevrilerek, sorun 
yaratacağını, yoğun 
luğun artacağını, 
plan ve şehircilik 
ilkelerine aykırı 
olacağını, planın 
bütünlüğüne uyma
yarak, deprem riski 
düşünüldüğünde 
tehlike doğuracağını 
söyledi.
Şehrin doğu bölge 
sindeki konut alan 
larının altındaki 
işyerlerinin kullanıla 
maması nedeniyle 
buraların vatandaşın 
isteğine bağlı olarak 
konuta çevrilebil 
mesi konusu da 
mecliste tartışmaya 
neden oldu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, bu 
tartışmalar arasında 
yaptığı konuşmada, 
“Vatandaşın ihtiyacı 
varsa bunları görme 
miz gerekir. Küçük 
Kumla belediyesi 
zamanında otopark 
olan yerleri meclis 
kararıyla konuta 
çevirmiştir. Konut 
ihtiyacı olan bu 
bölgede ticarethane 
lerin istek üzerine 
konuta çevrilmesinin 
bir mahsuru yoktur. 
Yoksa bu işyerleri 
yıllarca boş olarak 
kalacaktır.” dedi 
Bu önerge CHP red, 
AKP nin evet oyuyla 
meclisten geçti.
İmar komisyonunun 
Demirsubaşı Ma
hallesi katlı otopark 
alanı yapımına 
imkan sağlayan plan 
değişikliği görüşme 
terinden sonra kabul 
edldi.
Bu arada, AVM konu 
sunda bilgi veren 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Hükümet Konağının 
AVM’ye taşınmasının 
kesinleştiğini, 

bütün resmi 
dairelerin Hükümet 
Konağı içinde yer
lerinin belirlendiğini, 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığının 
ilçemizde 
kurulmasını istediği 
müdürlüğünün de bu 
bina içindeki boş 
olan işyerlerinde 
hemen faaliyete 
başlaması için karar 
alındığını, bu birim 
de yaklaşık 30 
memurun çalışaca 
ğını, bu kurumun 
toplumun geniş 
kesimlerine hizmet 
vereceğini, 
parçalanmış ailelere, 
şiddet gören çocuk 
ve kadınlara, yaşlıla 
ra evde bakım gibi 
konularda destek 
sağlayacağını 
söyledi.
Hükümet Konağının 
AVM de hizmete 
başlamasıyla mevcut 
Hükümet Konağının 
yıkılacağı, meydan 
projesinde değer 
lendirileceği 
açıklandı.
AVM nin karşılığında 
ise Hâzinenin 
değişik yerlerdeki 
mülklerinden takas 
yapılacağı belirtildi. 
Küçük Sanayi 
Sitesi’nin alt geçit 
yolunun kapatılması 
sorununun da yolun 
30 metre Gemlik’e 
doğru çekilmesiyle 
çözüleceği belir
tilirken, gündem dışı 
konuşmalarda CHP 
grubundan Özgür 
Aksoy, YILPORT’a 
satılan belediye 
hisselerinin değe 
rinde satılmadığını, 
2012 yılında 
Işbankası’nın YIL- 
PORT’a yüzde 54 lük 
hissesinin 410 
milyon dolara 
satıldığını, Gemlik 
Belediyesi’nin yüzde 
13,38 hissesinin o 
gün 51 milyon dolar 
olduğunu, 103 mi
lyon 231 bin liraya 
satışın karşılığının 
ise 29 milyon dolar 
ettiğini belirterek, 
satışın değerinde 
gerçekleşmediğini, 
bir tek alıcı ile 
sonuçlandırılmasını 
ise ihale koşullarını 
oluşmadığını 
söyleyerek, bu ko
nunun yargıya 
götürüleceğini, 
Gemlik halkının 
haklarını koruya 
caklarını söyledi.
Geniş haberi yarın ki 
gazetemizde.
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FETO derslıanelerine de» oMrasvon
Bursa merkezli 7 
ilde yapılan FETÖ 
operasyonunda 36 
adrese eş zamanlı 
operasyon düzen
lendi. 23 kişi 
gözaltında 
Bursa Kaçak 
çılık ve Organize 
Suçlarla Müca 
dele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
FETO ile bağlantısı

olduğu gerekçe
siyle KHK ile 
kapatılan ve 
bünyesinde 6 der
shane ile bir yurt 
bulunan Erguvan 
özel Eğitim 
Işletmeleri'ne 
(Çağdaş 16 Eğitim 
İşletmeleri Ticaret 
AŞ) yönelik ope 
rasyon başlattı.
Yapılan

çalışmalarda 
FETÖ'ye üye 
oldukları belirlenen 
36 kişinin adres 
lerine baskın 
düzenlendi.
7 ilde eş zamanlı 
düzenlenen 
operasyon 
kapsamında 
23 kişi gözaltına 
alındı. 13 kişi ise 
halen aranıyor.

Tacizci kayınpeder cinayetinde flaş karar
Orhangazi de, aynı 
evde oturdukları ve 
tacizle suçladığı 58 
yaşındaki kayınpe 
deri Çetin B.’yi 
bıçaklayarak Öldüren 
24 yaşındaki 
Meryem B., son kez 
hakim karşısına 
çıktı. Ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis 
cezası istemiyle tu
tuklu yargılanan 
Meryem B.’nin 
cinayeti ağır tahrik 
altında işlediğine 
kanaat getiren 
mahkeme, ceza 
verilmesine yer 
olmadığına karar 
verip tahliye etti. 
Olay, Merkez 
Orhangazi İlçesi'nde 
geçen Şubat ayında 
meydana geldi. 2 ay 
önce evlenen oğlu 

ile aynı evde oturan 
emekli infaz koruma 
memuru Çetin B.’nin 
üst tarafı çıplak 
cesedi, kaldığı 
apartmanın merdi
venlerinde, 
komşuları tarafından 
bulundu. Adli Tıp 
Kurumu’ndaki otop
side, B.’nin sırt ve 
göğüs kısmından 
aldığı 11 bıçak 
darbesiyle 
öldürüldüğü belir
lendi. Polis, eşi 
Bursa'daki kızının 
ziyaretinde, fab
rikada işçi olarak 
çalışan oğlu Selçuk 
B. gece vardiyasında 
olduğu sırada 
öldürülen Çetin 
B.’nin, olay anında 
evde bulunan gelini 
Meryem B.’yi

gözaltına aldı. 
Meryem B., 
kayınpederini ken
disini taciz ettiği için 
öldürdüğünü 
söyledi. Mahkemeye 
çıkartılan genç 
kadın, tutuklandı. 
Hakkında 4’üncü 
Ağır Ceza Mahkeme- 
si'nde, 'Kasten adam 
öldürmek' suçundan 
ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası 
istenen Meryem B., 
daha önce yaptığı 
savunmasında “Olay 
günü kahvaltı ettik. 
Kayınpederim kah 
veye, eşim Selçuk 
B. saat 15.00’te işe 
gitti. Akşam üzerine 
evde kimse olmadığı 
sırada banyoya 
girdim. Elektrik ke
sildi. Elbiselerimi 

giyerek çıktım. İçeri
den tıkırtılar geli 
yordu. 'Kim var' 
diye bağırdım. Ses 
gelmedi. Bu sırada 
kayınpederim beni 
saçlarımdan tutarak 
sürükledi. Küfred
erek bana sahip ol
maya çalışıyordu. 
Elinden kurtularak, 
salona geçtim.
Peşimden geldi. Yine 
saçlarımdan tutarak 
beni mutfağa sürük
ledi. Üzerime abandı. 
Kendimi kurtardım. 
Karanlıkta elime 
geçirdiğim bıçağı 
rastgele salladım. 
Şoka girdim.
Kendimi evden 
dışarıya attım. 
Bağırdım ve kimse 
çıkmadı. Yeniden 
içeriye girdim.

Eşimi aradım. 
Daha önce de 
155 imdat polisi 
kayınpederim beni 
rahatsız ediyor diye 
aramıştım” dedi. 
Karar duruşmasına 
Yenişehir Cezaevi’n- 
den ses ve görün
tülü iletişim sistemi 
SEGBİS aracılığıyla 
katılan Meryem B., 
daha önceki 
ifadelerinde hiç 
bir değişiklik 
olmadığını belirtip, 
“Takdiri mahkemeye 
bırakıyorum” 
diye konuştu. 
Selçuk B. ise, 
babasını öldürdüğü 
iddia edilen 
eşinden şikayetçi 
olduğunu tekrarladı. 
CEZA ALMADI 
Duruşmada,

Cumhuriyet 
savcısı mütalasında 
cinayetin oluş 
şekli üzerine 
sanığa meşru 
müdafaa şartlarının 
uygulanmasını 
talep etti. 
Mahkeme heyeti, 
tutuklu bulunan 
Meryem B.’ye 
TCK 27’nci mad
desinde yer alan 
‘meşru savunmada 
sınırın aşılması 
mazur görülebilecek 
bir heyecan, korku 
veya telaştan 
ileri gelmiş ise 
faile ceza verilmez’ 
maddesini 
uyguladı. B., 
10 aydır tutuklu 
bulunduğu 
cezaevinden tahliye 
edildi.

Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, acemi oto 
fareleri, her yolu 
denemelerine 
rağmen bir türlü 
çalıştıramadıkları 
araçları adeta hur
daya çevirdi. 
Sinanbey Mahalle- 
si'nde boş bir ar
sada park halinde 

olan 16 Y 2563 ve 74 
AZ 135 plakalı özel 
otomobillerin 
camlarını kıran 
hırsızlar, otomobil
leri çalmak için düz 
kontak yapmaya 
çalıştı. İki otomobili 
de çalıştıramayan 
hırsızlar, park halin
deki 16 KMD 59

plakalı otomobilin 
camını kırmaya 
çalıştı. Otomobilin 
camını kıramayan 
hırsızlar, son olarak 
16 KPJ 90 plakalı 
özel otomobile 
yöneldiler. Düz 
kontak yaparak 
götürmek istedikleri 
bu otomobili de

çalıştırmayı 
başaramayan 
hırsızlar, önüne ip 
bağlayarak aracı 50 
metre çekti. Aracı 
yine çalıştıramayan 
hırsızlar, teybini 
çaldıkları otomobili 
sokak ortasında 
bırakarak kaçtı.

Sabah saatlerinde 
araçlarının başına 
geldiklerinde şok 
olan araç sahipleri

durumu emniyete 
bildirdi. Polis oto 
farelerini yakalamak 
için çalışma başlattı.

Bursa’da pitibul dehşeti
Bursa’da pittbul 
cinsi köpeğin bir 
vatandaşın bacağını 
parçalaması karne 
ralara yansıdı.
İsmi öğrenilemeyen 
bir şahıs, elinde 
gezdirdiği pittbul 

cinsi köpeği, 
sokakta bekleyen ve 
daha önceden 
tanıdığı Ahmet D. 
isimli vatandaşın 
üzerine yürüttü. 
Güvenlik kamera 
sına yansıyan 

görüntülerde, 
sahibinin 
komutu üzerine 
pitbull Ahmet D’ye 
saldırdı. Pittbul, 
uzun süre ayağından 
ısırdığı Ahmet D'yi 
bırakmadı.

Vatandaşların 
müdahale ettiği 
azgın köpek, Ahmet 
D’nin bacağından et 
parçaları kopardı. 
Olay yerinde 
vatandaşlar 
tarafından ilk müda

halesi yapılan Ahmet 
D, “Sahibinin komu
tuyla pittbul üzerime 
saldırdı. Ayağımı

kaptı. Isırdıktan 
sonra beni uzun 
süre yerde sürük
ledi” dedi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

llllllIMBliillileSIIIMİlMllltlilll
Meclis gündemi yoğundu

Bugün Meclis çalışmasıyla ilgili yoğun 
gündemin hangisinden söz etsem diye 
düşündüm.

Her bir gündem maddesi, aslında 
bağımsız bir haber yapılabilirdi.

Hükümet Konağının AVM’ye taşınma 
kararının kesinleşmesi, buraya yerleşe 
cek dairelerin yerlerinin belirlenmesi, 
Aileden Sorumlu Bakanlığın Gemlik’te 
Müdürlük açması, Sosyal Hizmetler 
Merkezi açması kararının kesinleşmesi.

Küçük Kumla da yapılacak olan imar 
planı değişikliği ile Büyük Kumla Dere 
si’nden Kavlak Zeytin Yağı Fabrikası’na 
kadar olan bölgenin -Başkanın 
değimiyle, Dubai’ye çevrileceği- cazibe 
merkezi haline geleceği belirtildi.

Küçük Kumla’daki devam eden doğal 
gaz çalışmasında müteahhit değişme 
sinden, Kurşunlu Mahallesine de 
doğalgaz getirilmesi konusunda karar 
alınması, Manastır Kordonu’nun yeni bir 
proje ile çay bahçeleri, balık lokantaların, 
oturma grupları, yeşil alanları, gezi 
yolları ile yeni bir caziPe aıanı 
yaratılacağı ifade ediliyor...

Ahmet Süren Meydam’ndan Odun 
depolarına doğru yeni açılacak 30 metre
lik yola “15 Temmuz Şehitleri Bulvarı" 
adının verilmesi, birçok cadde ve sokağa 
şehitlerin adlarının verilmesi, Cius 
AVM’nin arkasına Şehit Mehmetçik 
Sokaktan başlayarak bu bölgenin kamu 
/aştırılıp katlı otopark yapılması, Kumla 
da su basma katları konusunun yeniden 
değerlendirilmesi, 7-8 katlı bina 
yapımının önlenmesi, metruk binaların 
belediye tarafından ücretsiz yıkılması, 
Yapı Kredi Bankası ’nın AVM içinde bir 
süre daha kalacağı, daha sonra takas 
yöntemi He yerinin değiştirileceği, 
böylece AVM’nin yalnız Hükümet Konağı 
olarak kullanılacağı,

İzmir Gebze oto yolu nedeniyle Kü 
çük Sanayi Sitesi önündeki alt geçidin 
kapatılması isteminin çözüm olarak 
yolun 1 nolu aralığa çekilmesinin 
Karayollarına önerilmesi, ayrıca otobana 
girişin sağlanması, Umurbeyde yapılan 
Meydan düzenlemesinde buraya Celal- 
Bayar Meydanı adı verilmesi....

Umurbey de bayır alanlarda yapılan 
konutlardaki bahçe alanların kapalı 
otoparka çevrilmesi gibi konular karara 
bağlandı.

Bana göre 2016 yılının son ayının 
meclisi toplantısı verimli geçti.

Bu toplantıda bir de Gemport Uma 
nındaki belediye hisselerinin satılması 
kararına muhalefetin tepkisi Özgür Ak- 
soy’un tarihi konuşması damgasını 
vurdu.

Bu konuşmayı Gemlik halkının din
lemesini isterdim.

Bir kısmını fotoğraf makinam ile kay
dettim. Bir yolunu bulursam bunu sizler 
le paylaşacağım.

Belediyenin arsa satışı gibi, bu satış 
da iptal edilirse Satış kararına olumlu oy 
veren AKP’liler iyi düşünmeli. Yalnız bu 
satışa karşı çıkan Ömer Uslu hariç.

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Kapalı Pazar 
yerinde, şehir 
dışından gelen 
pazarcı esnafına 
yönelik ihaleler 
devam ediyor. 425 
pazarcı tezgâhından 
200’e yakını 10 yıl 
süreyle sınırlı ayni 
hak tesisi yön
temiyle geçtiğimiz 
hafta Gemlik’te ika 
met eden pazarcı 
esnaflarına kiraya 
verilmişti. Bursa, 
Yalova, Orhangazi, 
Gürsu ve İznik’ten 
ilçeye gelen pazarcı 
esnafına yönelik 
ihaleler ise Kent 
konseyi Toplantı 
Salonunda sürüyor. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat

GTSO Kasım ayı 
Meclisi Meclis 
Başkanı Paşa Ağde 
mir'in açılış konuş 
masıyla başladı. 
Ağdemir konuşma 
sında; "Öncelikle 
Adana'da hayatını 
kaybeden talebele 
rimiz için Allah'tan 
rahmet ve ailelerine 
başsağlığı diliyo
rum. Malumunuz 
olduğu üzere geçen 
hafta değerli bir 
büyüğümüz olan 
Sayın M.Tevfik 
Solaksubaşı'yı kay
bettik. Merhumun 
odamıza ve Gem
liklinize büyük 
katkıları olmuştur. 
Uzun yıllar Odamız 
da Meclis ve Yöne
tim Kurlu Başkanlığı 
yapmıştır. Bunların 
yanında TOBB ve 
Milletlerarası Ticaret 
Odası yönetim

Büyükgölcigezli 
başkanlığında topla 
nan ihale komisyonu 
üyeleri ve Gemlik 
Belediye Encümeni. 
7 Aralık Çarşamba 
günü 30 adet tuhafı' 
ye ve giyim bölümü 
nü ihaleye çıkardı.

ISO Meclis toplantısı yapıldı

kurullarında görev 
alarak Gemlik'imizi 
temsil etmiştir. Ken
disine Allah'tan rah
met , aileseline ve 
yakınlarına başsağh 
ğı dilerim." dedi.
Meclis başkanı 
Ağdemir'in konuşma 
sının ardından söz

Bu ihalede 5 yer 
sahiplerini buldu. 8 
Aralık Perşem be 
günü yapılan Üretici, 
Zeytinci, Peynirci ve 
Yumurta satışı 
bölümleri ihalesi ise 
büyük ilgi gördü. 72 
dükkândan 62 si 10

yıl süreyle ayni hak 
tesisi yöntemiyle 
ihale edildi.
Gemlik Belediyesi 
Kapalı Pazar yeri 
meyve ve sebze 
bölümlerinin ihalesi 
ise 12 Aralık Pazarte 
si günü yapılacak.

alan oda hesapları 
inceleme komisyonu 
başkanı Haşan 
Hamaloğlu Ekim ayı 
gelir gider bütçesi 
hakkında Meclise 
bilgi verdi. 2016 yılı 
bütçesinin tamam
lanmak üzere 
olduğunu beyan

ederek başarıların 
dan dolayı Oda 
Yönetimine teşekkür 
etti.
Ardından Gemlik'in 
2017 yılı için 
öngörülen sanayi ve 
ticaret hacmi 
görüşüldü. Ticaret 
ve Sanayinin 
gelişimi hakkında 
görüşler dinlendi. 
Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
Bursa Valiliğinin 
daveti üzerine Bur- 
sa'da düzenlenen 
yemekli toplantıya 
katıldığını iletti.

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmÎS 

Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK
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"Marnıarabirlik akademi" (aaliyete iıaslıyoT
Sofralık zeytin sek
törünün lideri Mar
marabirlik, "Marma 
rabirlik Akademi"yi 
hayata geçirerek, 
sektördeki birikim 
ve deneyimini başta 
çalışanları olmak 
üzere, iş ortakları ve 
satış noktalarının 
çalışanları ile 
paylaşacak. 
Dünyanın en büyük 
sofralık siyah zeytin 
üreticisi Marmara- 
birlik, sektöründe 
bir ilke daha imza 
atıyor. Marmarabir- 
lik, çalışanları ile iş 
ortaklığı yaptığı bayi 
ve perakende satış 
noktalarındaki 
çalışanların 
gelişimlerine katkı 
sağlamak amacıyla 
Marmarabirlik 
Akademi'yi hayata 
geçiriyor.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
sofralık zeytin sek

töründe 60 yılı aşkın 
bir deneyime sahip 
olan Marmarabir- 
lik'in, çalışanların 
eğitimine büyük 
önem verdiğini 
söyledi.
Asa, "Bu bağlamda 
Marmarabirlik çalı 
şanları ile sofralık 
zeytin ve zeytinyağı 
sektöründe pazarla 
ma, satış ve dağıtım 
kanallarındaki iş 
ortağı çalışanlarının 
kişisel ve mesleki 
bilgi ve becerilerine 
katkı sağlamak, 
artırmak ve geliştir 
mek için Marmara
birlik Akademi 
kurulmuştur. Hede
fimiz, sofralık zeytin 
sektöründeki bilgi 
birikimi ve deneyim
imizi başta çalışanla 
rımız olmak üzere, 
iş ortaklarımızın 
çalışanlarına ve 
satış noktaları çalı 
şanlarına aktar 
maktır" diye 

konuştu. 
ÇALIŞANLARIN 
GELİŞİMİ İÇİN 
ÖNEMLİ
Başkan Asa, Mar
marabirlik Akade 
mi'nin gerek sektör 
gerekse Marmara
birlik çalışanları için 
önemli bir gelişim 
fırsatı olacağını be
lirterek, "Marmara
birlik, sofralık zeytin 
ve zeytinyağı sek
töründe, öncü 
olmanın ve liderliği 
sürdürmenin, sürek 
li gelişim ve öğren 
me ile mümkün

ıl Himlf 8

olduğuna inanmak 
tadır. Bu bilinçle yol 
alan Marmarabirlik, 
akademisi ile bir 
yandan sürekli 
öğrenen bir organi
zasyonu diğer yan
dan da yaşam 
boyu öğrenme 
kurum kültürünü 
oluşturmaktadır" 
ifadelerini kullandı. 
SERTİFİKA 
VERİLECEK 
Asa, günümüzde 
tüketicilerin üretim 
süreçlerine ilişkin 
daha fazla bilgiye 
sahip olmak 

istediğini de vurgu
layarak, tüketicilerin 
Marmarabirlik Aka 
demi'nin web 
sitesinden sofralık 
zeytin, zeytinyağı ve 
zeytin ezmesi konu 
larında bilgi edine 
bileceğini söyledi. 
Marmarabirlik Aka 
demi web sitesinin 
hazırlık çalışmala 
rımn sürdüğünü be
lirten Hidamet Asa, 
önümüzdeki süreçte 
projenin tamamlan 
masıyla birlikte 
eğitim programla 
rımn da hizmete 

sunulacağını 
açıkladı. Başkan 
Asa, eğitim program 
lan kapsamında ise 
tüm çalışanlara 
kişisel gelişimden 
mesleki ve teknik 
eğitime kadar çeşitli 
konularda eğitimler 
sunulacağını kay
detti. Katılımcılara 
program sonunda 
Marmarabirlik 
Akademi sertifikası 
verileceğini bildiren 
Asa, "Eğitimlerin 
tüm katılımcıların 
gelişimine büyük 
katkı sağlayacağı 
inancıyla Marmara
birlik Akademi'nin 
sektörümüz ve 
çalışanlarımız için 
hayırlı olmasını 
diliyorum" şeklinde 
konuştu.
Marmarabirlik 
Akademi'ye 
www.marmarabir- 
likakademi.com 
adlı adresten 
ulaşılabilecek.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Atatepe 
Sosyal Tesislerinde 
Ulaşım Zirvesi 
gerçekleşti.
Gemlik’in şehir içi ve 
Gemlik-Bursa arası 
trafiğini rahatlat
maya yönelik plan, 
proje ve görüşlerin 
masaya yatırıldığı 
toplantıya Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz ev 
sahipliği yaptı. 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Ahmet 
Avcı ve Vedat 
Böyükgölcigezli’nin 
yanı sıra Ak Parti 
İlçe Başkanı Zafer 
Işık ve Belediye 
Meclis üyelerinin de 
yer aldığı toplantıya 
73 nolu Güzel 
Gemlik Otobüs ve 
Minibüsçüler 
Karayolu Yolcu 
Taşıma Kooperatifi 
Başkanı Ersel Dalgın 
ve yönetim kurulu 
üyeleri de katıldı. 
BURULAŞ Otobüs 
Planlama şefi Necati 
Parlak’ta bu önemli 
toplantıda yer aldı. 
Gemlik Demokrasi 
Meydanı ve Hükümet 
Binasını Emin 
Dalkıran ve Atatürk

Kordonlarına 
bağlayan, ayrıca 
Ahmet Dural 
Meydanı ve 
İstiklal Caddesi 
güzergâhının da 
merkezi olan Atatürk 
Parkı yanındaki 
durakların durumu 
öncelikli olarak ele 
alındı. Hem şehir içi 
otobüslerinin hem 
de Gemlik-Bursa, 
Gemlik-Kurşunlu, 
Gemlik-Umurbey ve 
Gemlik-Kumla 
otobüslerinin garajı 
haline dönüşen ve 
şehir içi trafiğin 
yükünü artıran 
bölgede yenilik 
gerektiğine dikkat 
çeken Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, BURULAŞ 
yetkililerinin de 
görüşlerini alarak, 

şehir içi trafiği 
rahatlatacak düzen
lemeleri yapacakla 
rını söyledi. 
Kooperatifin yanı 
sıra Belediye Meclis 
üyelerinin de 
görüşlerinin önemli 
olduğunu vurgu
layan Refik Yılmaz, 
BURULAŞ yönetici- 
lerinineski köyler ve 
eski beldelere giden 
otobüslerin terminal 
bölgesine alınarak, 
şehir içi trafiği 
rahatlatmayı 
amaçladıklarını 
bildirdi.
Atatürk Parkı 
yanındaki çıkış 
noktasında sadece 
Gemlik-Bursa hattı 
otobüslerinin 
kalabileceğini anla
tan Refik Yılmaz, 
çevredeki Kent

Meydanı projesi 
kapsamında 
kamulaştırılarak 
yıkılacak binalar ile 
bölgenin nefes 
alınacağını açıkladı. 
BURULAŞ yetkilile 
rinin önerilerinin 
kabul edilmesi duru
munda, kooperatif 
ile işbirliği çerçeve 
sinde konula- 
cakRing seferleri ile 
mahalle statüsüne 
dönüşecek olan 
eski köylere 
ulaşımın yine kolay 
sağlanabileceğini 

ifade eden Yılmaz’a 
Kooperatif Başkanı 
Ersel Dalgın’da 
destek verdi.
Ersel Dalgın, 
sadece eski belde ve 
köylere gidecek 
otobüs seferlerinin 
bile o bölgeden 
kaldırılmasının şehir 
içi trafiğine yüzde 
60 oranında 
rahatlatacağını 
belirtti. Yemekli 
toplantıda, 
Gemlik-Bursa arası 
ulaşımın daha 
modern hale 

getirilmesi, yine 
Gemlik-Kumla arası 
yolculuk konusunda 
da rahatlık getirile
cek plan ve projel
erde masaya 
yatırıldı. BURULAŞ 
ile de paylaşılacak 
olan görüşlerin, ay 
sonunda yapılacak 
olan UKOME 
toplantısında 
ele alınarak, 
önümüzdeki yılın ilk 
aylarından itibaren 
uygulamaya 
konulabileceği 
açıklandı.

http://www.marmarabir-likakademi.com


[Gemlik KŞrfez
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Kent Konseyi'nden Belediye ziyareti
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim ve 
Yürütme Kurulu 
üyelerini makamında 
ağırladı. Geçtiğimiz 
günlerde yapılan ik
inci olağan kon
grede güvenoyu 
alarak yeniden 
seçilen Kent Kon
seyi Başkanı Mukad
des Serim’i ve 
yürütme kurulu 
üyelerini bir kez 
daha tebrik eden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, yeni 
yürütme kurulu

üyelerine de 
başarılar diledi. Kent 
Konseyi’nin birçok 
alanda Belediyenin 
yükünü hafifleten en 
önemli kuruluş 
olduğunu vurgu
layan Refik Yılmaz, 
Bursa’nın en aktif ve 
başarılı Kent Kon
seyi’nin de Gemlik 
Kent Konseyi 
olmasının 
mutluluğunu 
yaşadığını bildirdi. 
Kent Konseyi’nin 
kurulmasında emeği 
geçen merhum 
Bursa Kent Konseyi 
eski Başkanı Semih

Pala’yı bir kez daha 
saygıyla anan Refik 
Yılmaz, Bursa yeni 
Kent Konseyi

Başkanı Haşan 
Çepni ve ekibiyle de 
aynı uyum ve koor
dinasyonla başarılı

çalışmalara devam 
edildiğini anlattı. 
Gemlik Kent Kon
seyi Başkanı Mukad

des Serim’de sosyal, 
kültürel, sportif ve 
sanatsal çalışmaları 
devam ettireceklerini 
kaydederek, tüm 
çalışmalar adına 
büyük destek veren 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür etti. Serim, 
bu yıl üçüncüsü 
yapılacak olan 
Uluslararası Gemlik 
Zeytini Festivali 
hazırlıklarına da 
şimdiden 
başlayacaklarını 
ifade ederek, örnek 
çalışmalara devam 
edecekleri sözünü 
verdi.

Butsalıa verimli enerji Kullanan labrilıa kurulatak
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
Verimlilik Genel 
Müdürü Anıl Yılmaz, 
KOBİ’lerin verimini 
ve katma değerli 
üretimini artıracak 
‘model fabrika’ 
projesini Bursa’da 
hayata geçirmek iste
diklerini söyledi. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
Verimlilik Genel 
Müdürü Anıl Yılmaz, 
KOBİ’lerin verimini 
ve katma değerli 
üretimini artıracak 
'model fabrika' 
projesini Bursa’da 
hayata geçirmek iste
diklerini söyledi. 
BTSO Organize 
Sanayi Bölgeleri, 
Enerji ile Çevre ve 
Temiz Üretim Kon
seyleri toplantısına 
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO)

Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim 
Burkay'ın yanı sıra 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
Verimlilik Genel 
Müdürü Anıl Yılmaz, 
bakanlık uzmanları, 
konsey üyeleri ve 
Bursa iş dünyası 
temsilcileri katıldı. 
Anıl Yılmaz, bakanlık 
olarak sanayide 
katma değerli üretimi 
ve verimli enerji 
kullanımını artırmayı 

hedeflediklerini 
söyledi. Bu alanda 
dünyada 2000 
yılından itibaren 
model fabrika 
uygulamasının 
başladığını belirten 
Yılmaz, "Bu fabrika 
modelinin Türkiye'de 
henüz bir örneği yok. 
Eğitim amaçlı ve 
gerçek bir fabrikada 
olması gereken 
bütün altyapı 
imkanlarıyla enerji 
verimliliğini ve katma 

değerli üretimi 
destekleyecek bir 
fabrika modelini 
Türkiye'de de kur
mak için çalışma 
larımıza başladık. 
Bakanlığımızın 
destekleriyle ilk 
fabrikayı Ankara'da 
kurmayı hedefliy
oruz. Firmalarımızın 
verimliliğini artıracak 
bu projeyi Bursa’da 
da hayata geçirmek 
istiyoruz" dedi. 
Anıl Yılmaz, bakan 
lığın verimli elektrik 
motorlarına dönü 
şüm sürecinden de 
bahsetti.
BTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Burkay da 
Türkiye'nin enerjide 
dışa bağımlı bir ülke 
olduğunu belirterek, 
"Enerji ile Çevre ve 
Temiz Üretim Kon
seyleri vasıtasıyla 

eylem planlarımızı 
hızla hayata geçiri 
yoruz. BTSO olarak 
Bursa'mızın çevreyle 
dost ve sürdürü 
lebilir büyüme 
hedeflerine liderlik 
ediyoruz. Bununla 
birlikte alternatif 
enerji kaynaklarına 
ilişkin Ur-Ge ve 
kümelenme projele 
rimizi hayata geçir 
dik. Yaklaşık 2 yıl 
önce kurduğumuz 
Enerji Verimliliği 
Merkezi'mizle de 
firmaları mızın reka
bet gücünü artırıyo 
ruz. Bursa'mız, 
Bakanlığımızın or
taya koyduğu model 
fabrika projesinin 
hayata geçebileceği 
en önemli 
şehirlerden birisidir. 
Türkiye'nin üretim 
merkezi Bursa’da ku
rulacak model 

fabrikanın Enerji 
Verimliliği Merkez
i'mizle birlikte ken
timize ve firmaları 
miza önemli katkılar 
sunacağına inanıyo 
rum. Böylesine 
önemli bir projeyi 
Bursa'ya kazan 
dırmayı planlayan 
bakanlığımıza da 
teşekkürlerimi 
sunuyorum" dedi. 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
Verimlilik Genel 
Müdürü Anıl Yılmaz, 
toplantının ardından 
bakanlık yetkilileriyle 
birlikte BTSO 
tarafından hayata 
geçirilen MESYEB, 
Enerji Verimliliği 
Merkezi ile Tekstil ve 
Teknik Tekstil 
Mükemmeliyet 
Merkezi'nde in
celemelerde bu
lundu.

Kurumların eğlence 
dolu rekabeti” 
sloganıyla düzenle
nen ve her yıl 130 
şirketin katıldığı 
Şirketler Yarışıyor 
Bowling Ligi'nin 
27-29 Aralık'ta Bur- 
sa'da yapılacağı 
bildirildi.
"Kurumların eğlence 
dolu rekabeti" 
sloganıyla düzenle
nen ve her yıl 130 
şirketin katıldığı

Şirketler Yarışıyor 
Bowling Ligi'nin 
27-29 Aralık'ta 
Bursa’da yapılacağı 
bildirildi.
Organizasyon 
sorumlusu Oğuz 
Eroğlu, yaptığı 
açıklamada, İstan
bul, Ankara ve 
İzmir'de yılda 2 kez 
düzenlenen 
turnuvanın bu yıl bir 
ayağının da Bur- 
sa'da yapılacağını

söyledi.
Turnuvanın Bursa’da 
Carrefour AVM 
içerisinde yer alan 
Cosmic Magic VVorld 
Bovvling Salonu'nda 
27-29 Aralık'ta 
gerçekleştirileceğini 
belirten Eroğlu, 
Türkiye genelinde 
130 şirketin kabul 
edildiği etkinliğe, 
Bursa'dan bu 
dönem için 20 
takımhk bir konten

jan açıldığını 
kaydetti.
Eroğlu, ekiplerinde 
kadın oyuncu 
bulunduran 
takımların her bir 
kadın oyuncu için 
"bonus puanla" 
ödüllendirildiği 
turnuvanın, dans 
şovları, eğlenceli 
photobooth standı 
gibi farklı etkinlik
lerle renkleneceğini 
sözlerine ekledi.
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Muta sıı mn! İMİMİZİ Mıl'a
VVhatsApp, yeni yıla 
"yeterince akıllı" bir 
telefonla girmeniz 
konusunda oldukça 
ısrarlı ve bakın bu 
ısrarını, nasıl gös
teriyor
Popüler mesajlaşma 
uygulaması VVhat
sApp, artık iyice 
eskiyen akıllı 
telefonunuzu bu 
Noel tatilinde 
bir yenisiyle 
değiştirmeniz 
için oldukça geçeli 
bir sebep sunmaya 
hazırlanıyor.
Zira kullandığınız 
cihaz Android 2.3 
Gingerbread, Win- 
dows Phone 7 ya da 
İOS 6'dan daha eski 
versiyonlardan 
biriyle çalışıyorsa ve 
VVhatsApp'tan 
vazgeçemeyecek 
gibiyseniz büyük 
bir ihtimalle mevcut 
telefonunuzdan 
vazgeçmek duru
munda kalacaksınız. 
VVhatsApp aslında 
bunun ilk işaretlerini 
2016'nın başlarında

yaptığı bir duyu
ruyla vermişti. 
Firma söz konusu 
duyuruda 
"insanların büyük 
çoğunlukla 
kullandığı mobil 
platformlar 
üzerindeki kendi 
çabalarına odaklan
abilmek için" 
eski işletim sistem
leriyle çalışan tele
fonlarda bu 
hizmeti devre 
dışı bırakmanın 
kıyısında oldu 
ğunu belirtmişti. 
Yetkililer bu sayede 
uygulamanın 
gelecekte 

genişletmeye 
ihtiyaç duyacakları 
yetenekleri için de 
bir yol açılacağını 
ifade etmişti.
Öyle görünüyor ki 
bu ilk açıkla 
mada da oldu 
ğu gibi firma eski 
Android, Windows 
ve İOS cihazlarına 
yönelik desteği 
kesmek için bu 
yılın sonuna kadar 
bekleyecek. Diğer 
yandan eski Black- 
Berry ve Nokia 
cihazları için bu 
tarihin 30 Haziran 
2017'ye çekildiği 
belirtiliyor.

Gün boyu süren kriz 
akşam saatlerinde 
çözüme kavuştu. 
Tüm taraftar 
grupları bir bütün 
halinde Beşiktaş 
maçında tribünde 
olacak. Sorunun 
aşılmasının 
ardından konuşan 
Ali Ay, "Gün birlik 
olma günüdür" dedi. 
Bursaspor’da 
Beşiktaş maçı 
öncesi taraftarın 
İstanbul’a gidişi 
konusunda 
kelimenin tam 
anlamıyla kriz çıktı. 
Önceki gün başkan 
Ali Ay ile taraftar 
temsilcileri arasında 
yapılan toplantı 
sonrası dört taraftar 
grubu (Teksas 
Taraftarlar Derneği, 
Maraton Platfor 
mu, Ünitimsah ve 
Radikal) cumartesi 
günü oynanacak 
maçta Voda 
fone Arena’da 
olmayacaklarını 
açıkladı. Bu gelişme 
gündeme bomba 
gibi düşerken Tek

sas tribün lideri 
Selim Kurtulan ‘Ben 
bu maçta tribünde 
olacağım’ diyerek 
diğer gruplardan 
farklı bir tutum 
sergilediğini 
açıkladı. Başkan Ali 
Ay ise resmi siteden 
yanlış anlaşıldığını 
ifade ettiği bir 
açıklama yayınladı. 
GÜN BİRLİK 
OLMA GÜNÜDÜR 
Bu gelişme üzerine 
gün boyu tribün 
temsilcileri ile yö» 
neticiler arasında 
toplantı düzenlendi. 
Toplantının ardın 
dan başkan Ali 
Ay bu kez krizin 
çözüldüğünü 
açıkladı. Ali Ay, 
"Gün birlik olma 
günüdür. Kısa süreli 
yaşanan gerginliğe, 

taraftar 
gruplarımızla bir
likte, Bursasporlu- 
luk ruhuna yakışan 
bir şekilde son 
verdik. Teksas 
Taraftarlar Derneği, 
Maraton Platformu, 
Radikal ve Ünitim
sah grupları bu 
maça gitmeme 
kararını yeniden 
gözden geçirdiler ve 
sorumlu bir evlat 
olarak hareket edip, 
Beşiktaş maçında 
takımlarının yanında 
olacaklarını söyle 
diler. Dolayısıyla 
taraftarlarımla bir
likte Vodafone 
Arena’ya gide 
ceğiz ve her zaman 
olduğu gibi Bursas- 
porumuzun yanında 
olacağız" ifade 
lerini kullandı.
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Bakan uyardı! Cezalar yolda
Elektrik dağıtım 
şirketleri karnelerini 
iyileştirmek İçin 
harekete geçti.
Enerji Bakanlığının 
2017 yılında 
yapacağı “müşteri 
memnuniyeti an
keti” sonucunda 
ceza yememek için 
Ankara’da toplanan 
şirketler, bakanlığa 
anketle ilgili soru 
önerisinde bulun
maya karar verdi. 
Elektrik dağıtım 
şirketleri, “anket” 
alarmı verdi.
Dağıtım şirketleri, 
Ankara’da 
gerçekleştirdikleri 
zirvede, cezayla 
karşılaşmamak için 
Enerji Bakanlığı’nın 
2017 yılında 

yapacağı “müşteri 
memnuniyeti an
ketini tartıştı. 
Toplantıda, 2016 
yılında yapılan 
araştırma 
değerlendirildi. Bu 
araştırmanın 
sorularının müşteri 
memnuniyetini tam 
olarak ölçüp 
ölçmediği tartışıldı. 
Toplantıdan, 2017 
yılında yapılacak 
kamuoyu 
araştırması için En
erji Bakanlığı’na 
soru önerisinde 
bulunulması kararı 
çıktı.
‘HIZLA ADIM ATIN’ 
Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Berat 
Albayrak, bu yılın 
ilk yarısında elektrik 

dağıtım şirketleriyle 
ilgili bir kamuoyu 
araştırması yaptırdı. 
Araştırma, abonele 
rin elektrik dağıtım 
sektöründe sunulan 
hizmetten “mem
nun” olmadığını 
ortaya koydu. Al
bayrak, dağıtım 
şirketlerin den 
müşteri memnuni 
yeti için gereken 
adımları hızla 
atmalarını istemişti. 
Bu çerçevede 
dağıtım şirketleri, 
abonelerle 
doğrudan iletişim 
sağlamak üzere 
çağrı merkezleri 
kurdu. Yeni çağrı 
merkezleri de kurul
maya devam ediyor. 
Albayrak, 2017 

yılının mart ya da 
nisan ayında 
yapılacak yeni 
araştırmada aynı 
sonuçlar alınırsa 
dağıtım şirketlerinin 
ceza ile karşı 
karşıya kalacağını 
vurgulamıştı.
EPDK NABIZ 
TUTACAK 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK) da abonele 
rin nabzını tutacak. 
Kurum, bu amaçla 
iki tür anket ya
pacak. EPDK, her 3 
ayda bir 30 bin 
aboneyle telefonda 
“memnuniyet” an
keti yapacak. 
Şehirlerin başta vali 
ve belediye başkanı 
olmak üzere önde 

gelen yöneticileriyle 
ve kanaat önderiyle 
de “itibar” anketi 
yapılacak. Bu 
kişilere, elektrik 
dağıtım hizmet
lerinden memnun 
olup olmadığı soru
lacak.
Kaynaklar, anket
lerin hizmet alımı 
yöntemiyle hayata 
geçirileceğini, bu 
amaçla şartname 
hazırlığının 
tamamlandığını, 
kısa süre içinde 
gerekli duyuruların 
yapılacağını 
söyledi.
YERİNDE SAYAN 
CEZA ALACAK 
Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Berat 
Albayrak 2017 

yılının mart ya da 
nisan ayında yapıla 
cak yeni araştırma 
da aynı sonuçları 
alan şirketlere ceza 
verileceğini 
söylemişti.
ABONELER 
NELERDEN 
ŞİKÂYETÇİ 
Elektrik abone 
erinin öne çıkan 
şikâyet konula 
rından bazıları 
şöyle:
- Elektrik kesintileri, 
- Arızalara geç mü
dahale, 
- Hizmet kalitesin
deki sorunlar, 
- Muhatap bulmakta 
yaşanan sıkıntılar, 
- Faturalar 
konusunda 
yaşanan sorunlar.

IIHa eşyalara İlan giimrült veraisi uygulanacak
Bazı ülkelerden ithal
edilen çeşitli halı ve 
yer kaplamaları, bat
taniye, mefruşat 
eşyası, çadır ve 
yapma çiçeklere 
yüzde 20 ilave güm
rük vergisi uygu
lanacak.
Bakanlar Kurulunun 
"ithalat Rejimi 
Kararına Ek Karan"

Resmi gazete'de
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, çeşitli 
halı ve yer 
kaplamaları, bat
taniye, perde, yatak 
örtüleri, mefruşat 
eşyası, ambalaj için 
torba ve çuval, ten
teler, çadırlar, 
yelkenler, şişme

yataklar, temizlik be-
zleri, şemsiyeler (iç 
içe girebilen milleri 
olanlar), bastonlar 
ve yapma çiçeklerin 
ithalatında ilave 
gümrük vergisi 
alınacak.
AB üyesi, EFTA 
üyesi ülkeler, İsrail, 
Makedonya, Bosna- 
Hersek, Fas, Batı Şeridi, Tunus, Mısır,Şeria ve Gazze

Gürcistan, Arnavut-
luk, Ürdün, Şili, 
Sırbistan, Karadağ, 
Kosova, Moldova, 
Güney Kore, 
Morityus, Malezyadı 
şındaki ülke ve böl
gelerden ithal edile
cek söz konusu ürün 
ler için ilave gümrük 
vergisi yüzde 20 
olarak uygulanacak.

Kamuya 100 Hin bilişimci alınacak
FETÖ operasyonları 
na ile görevden 
alınan personel 
açığını kapatmak 
için düğmeye

basıldı. Kamuya 100 
bine yakın bilişim 
personeli alınmasına 
da karar verildi. 
Genelkurmay

Başkanhğı'ndan 
Emniyet'e, 
TÜBİTAK'tan TİB'e 
kadar devletin 
stratejik kuramlarına

sızarak, bilişim 
hafızasını ele 
geçiren 20 bine 
yakın FETÖ'cü 
görevden alındı.

Bu açığı kapatmak 
için çalışma yapan 
hükümet, bütün 
kamu kuramlarının 
bilgi-işlem daire 

lerini yenilerken, 
kamuya 100 bine 
yakın bilişim perso 
neli alınmasına da 
karar verdi.

1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜSn ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1 o 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Şehirlerarası Oto- 261 54 00

R 
E

Pamukkal* »12 OO 26
DENİZ UÇAÖI 613 SS 13

METRO 613 12 12
Aydın Turtım 613 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Kanberoğlu-Esadaş 614 46 49
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

büsTerminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58H HASTANELER

R 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokıy Tomografi 513 35 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol a13 1O 7O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz ai3 16 43
Bevza Petrol S13 O1 03

Gemlik Karfez
GKMLİK'İN İLK aONLÛK SİYASİ SAZETISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5647 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

iEiıiniiHiiMii
VENÜS SİNEMASI

Sen benim 
herşeyimsin: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:45...

Görümce: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Çakallarla dans 4: 
11:30-13:45-16:15- 

18:30-20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

- TERCİHEN ÜNİVERSİTE JA.Y.O. VE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

- 25-30 YAŞLARI ARASI
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

Başvuruların şahsen fabrikamıza 
yapılması rica olunur.

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA

Tel: 0 224 586 00 05

GOODşYEAR
IirellÎ

MICHEUN]

^5tarmaxx

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

OZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
.1H.&FA)C 0224517 3J1ft CER 0532744 33 13 E*raas‘whk@xtaiaiiıı 

»ınarasfrCTilaksah'hindm mm ■ m 'affnıtımanastranlak^

BİİIIIIIİİHİIIİİIIIMIM
Gemlik Belediye
si’nin Gemport 
hisselerini 103 
milyon 322 bin 
liraya satmasının 
yankılan ilçemiz 
de ve Belediye 
Meçi isi’nde yapılan 
konuşmalarla 
sürüyor.
MHP ve CHP adına 
konuşan CHP Grup 
Sözcüsü Özgür 
Aksoy, yaptığı uzun 
konuşmasında, 
muhalefet partileri 
olarak meclisteki 
görüşmelerde, 
Gemport hissele

rinin değerinin 
daha da arttığı 
bir dönemde satıl 
masını istediklerini, 
bu nedenle serma 
ye arttırımına 
katılmayı savun 
duklarını söyledi. 
Satışın değerinin 
düşük olduğunu 
savunan Aksoy, 
meclisteki konuşma 
sında 2012 yılında 
Yılport’un Işbanka 
sından yüzde 
50 oranındaki 
hissesini 212 
milyon dolara 
aldığını, Gemlik

51 milyon dolar 
olmasına karşın 29 
milyon dolardan

Belediyesi hissesi Belediyenin yaptır 
nin o gün 54 milyon dığı değerlendir
dolar ettiğini, mede ise bunun

satıldığını, Gemlik 
halkının hakkının 
korunmadığını 
iddia etti.
Mecliste sert 
tartışmalar yaşandı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, ise 
Gemport ile 
Gemlik Gübre 
limanlarının 
birleşerek belediye 
hissesinin yüzde 
3 lere düşeceğini 
alınan parayla 
toplu konut pro
jesini yapacaklarını 
savundu.
Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

AVM HÜKÜMET KONAĞI 
OLUYOR

Gemlik Belediyesinin satışa çıkar 
dığı en değerli mülklerinden biri de 
CIUS AVM’dir.
İki kez satışa çıkarılan AVM alıcı 

bulamadı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 

İlçemiz İçin yaptırmaya başladığı 
Meydan Projesi kapsamında kaldı 
rılması planlanan Hükümet Konağı 
İçin mevcut 1/5000’İlk ve 1/1000 
ölçekli planlarda Hükümet Konağı 
nın yeri belirlenmemişti. 4’de

Bursa Valisi İzzettin küçük İl hudutlarında okul yaparak 
Milli Eğitim Bakanlığına bağışlayan kurum, kuruluş ve 
kişilere teşekkür belgesi verdi. Haberi sayfa 2’de

Biıviıksehir 
Belediyesinin 
mali Bütçesi 
2 milyar 375 
milyon lira 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2017 
yılı mali bütçesi, 2 
milyar 375 milyon 
TL olarak belirlendi. 
CHP ve MHP’li 
üyelerin ret oyu 
kullandığı mali 
bütçe, AK Parti’li 
üyelerin ‘evet’ oyuy 
la kabul edildi. 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Meclîsle ficimin kisstieriıiı satısı tartısddı
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin Aralık ayı 
ilk toplantısı yoğun 
gündem maddeleri 
nin görüşülmesin 
den sonra gündem 
dışı görüşmelerde, 
Belediyenin Gem
port hisselerinin 103 
milyon 322 bin liraya 
YILPORT’a satılması 
konusunda muhale
fet adına söz alan 
CHP Grup Sözcüsü 
Özgür Aksoy ile 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz 
arasında tartış 
malar yaşandı. 
Mecliste söz alan 
Özgür Aksoy, 
Belediyenin yüzde 
13.38 hisselerinin 
29 milyon dolara 
satıldığını, Gemport 
A.Ş.nin sermaye 
arttırıp talep 16 
milyon doların son 
derece şişirilmiş 
fahiş bir değer 
olduğunu, bunun 
aşağı çekilmesi 
pek ala mümkün 
olduğunu, belediye 
nin sermaye 
arttırımına katılması 
gerektiğini, şirketin 
mali durumunun çok 
parlak olduğunu, 
mevcut yatırımlarla 
hisselerimizin daha 
da değerleneceğini, 
satılırsa, bunun 
zamanlamasının çok 
yanlış olacağını 
söylediklerini, bunu 
rakamlar ve hukuki 
gerekçelerle izah et
tiklerini belirterek, 
AKP olarak o kadar 
kararlı olduklarını ve 
sözlerine hiç kulak 
asmadıklarını, bize 
karşı çıkarken tek 
gerekçeniz tek 
savunmanız belediye 
bütçesinin bu serma 
/e artışını karşılama 
(onusunda yeterli 
olmadığını söyledik
lerini belirterek, 
“Artık ben bu mese

lenin kesinlikle 
belediye bütçesi ile 
ilgili olmadığını artık 
kesin olarak biliyo
rum.” dedi.
Aksoy, Bursa 
Büyükşehir Belediye 
meclisine bu konuyu 
getirdiğini, belediye 
meclisinde söz ala 
rak, “Gemlik Beledi 
yesi bu konuda 
yardımınıza ihtiyaç 
duyuyor, hissedarı 
olduğumuz bir şirket 
sermaye arttırımına 
gitmek istiyor. Biz 
bütçe olanakları ile 
sıkışmış durumda 
yız. Gemlik Belediye
sine mali açıdan 
destek olun” dediği 
ni belirtti.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisinde 
olumlu havanın 
olmasına karşın AKP 
li meclis üyesi Emir 
Kantur’un söz ala 
rak, Gemlik Belediye 
sinin yardıma 
ihtiyacı olmadığını 
belirtmesi üzerine 
önergenin korniş 
yona havale edilerek 
reddedildiğini 
söyledi.
Gemlik Belediye yö
neticilerinin Gem
port hisselerini 
satmayı kafaya 
koyduğunu, muhale- 
fit partilerinin Büyük 
şehir’den yardım is
temesine karşın 
Gemlik Belediyesi 
nin bunu reddet 
tiğini söyledi. 
Aksoy, şöyle devam 
etti. “Ve diyorum ki 
AKP li belediye 
meclis üyeleri ve 
belediye başkanıyla 
bu meclis sayenizde 
tarihe geçecek bir 
meclistir. Siz, beledi 
ye yönetimi olarak 
Gemlik Belediye 
sinin yaklaşık bütün 
mallarını zeytinlik
lerini, tarlalarını, 
işyerlerini, Çarşı

Meydanındaki 
AVM’yi, düğün 
salonlarını, benzin 
istasyonlarını satıyor 
sunuz.”
Aksoy, AKP li 
belediyenin Gemlik 
halkını kandırdığını, 
Gemport hisselerini, 
satarak, gelir elde 
edip Gemport ser
maye arttırımı ile 
elde para olsun 
dediğini belirterek, 
meclisi bu sözlerle 
ikna ederek, meclisi 
de kandırdıklarını 
söyledi.
Ayrıca, burada elde 
edilecek para ile 
Serbest Bölgede 
mahkemenin iptal 
ettiği Borusan ve 
Çimtaş’a satılan 
arsanın bedellerinin 
ödeneceğini söyle 
yerek, bu noktada da 
belediye meclisini 
yanılttığını belirte 
rek, “En nihayetinde 
biz bu konuda dava 
açacağız şirket 
hisselerini ucuza 
sattınız. Satış bedeli 
olan 103 milyon 322 
bin lira 29 milyon 
dolar yapıyor. O da 
bizim 13,38 Gemport 
hissemizden düşük 
tür. Işbankası Gem- 
port’taki hisselerini 
yüzde 54 hisseyi 
2012 yılında 212 
milyon dolara sattı. 
Yüzde 54 hisse 212 
milyon dolar ederse, 
yüzde 13,38 hisse 54 
milyon dolar eder. 
Nisan ayında sizin 
tuttuğunuz bir 
değerlendirme şirke 
ti Gemport hissesi 
nin yüzde 100 ünün 
tamamı için 410 
milyon dolar değer 
biçmişti. Bunun 
yüzde 13 bile 51 
milyon dolar eder. 
Şimdi şunu söyleye
bilirsiniz, yüzde 54 ü 
o kadar ediyor ama 
yüzde 13 daha küçük 

o kadar etmez. 25 
milyon dolardan 
daha az mı eder? Siz 
bunun değerlendlre 
bilecek finansal 
analiz kapasitesine 
sahip misiniz?
Veya şöyle söyleye
bilirsiniz ki, zama 
nında 410 milyon 
dolar değer biçildi. 
Yüzde 13 ü bu 
hesapta 51 milyon 
dolar eder. Biz 
bunun bu kadar 
yapmayacağını 
düşündük. 29 milyon 
dolara satmayı 
uygun gördük. 
Çünkü Gemlik halkı 
bize seçimlerde oy 
verdi. Bize güveni 
yor bize itimatı tam. 
Biz bu güvene isti
naden böyle yaptık. 
Gemlik halkının 
karşısına çıkıp da 
sakın bunu demeyin. 
Normal koşullarda 
54 milyon dolarlık 
malı 29 milyon dola 
ra sattık derseniz 
çok yanılırsınız” 
dedi.
Bunun üzerine söz 
alan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz. “Mahkeme 
mahkeme diyor
sunuz. Bursa Ticaret 
Mahkemesinin 
belirlemiş olduğu 
rakam var. Aynı ay
larda yaptırılmış.
70 milyon 145 bin 
943 lira.” dedi 
Aksoy, “Bunun üze 
rine onların bilir 
kişisi yaparsa 70 
milyon dolara yapar” 
dedi
Aksoy, Yılport un 
açtığı davaya bile 
belediyenin itiraz 
etmediğini söyleye 
rek, ‘Tabiki 
satarsınız” şeklinde 
konuştu.
Özgür Aksoy’un 
konuşmalarına 
sinirlenen Belediye 
Başkanı Refik

Yılmaz, "Bağırarak 
konuşmayın” 
diyerek” uyardı. 
Aksoy ise tutkulu bir 
şekilde paylaştığı 
tezi savunduğunu, 
ağzından hakaret 
çıkmadığını, saygı 
sizlik yapmadığını 
belirtince. “Başkan 
Yılmaz, “İnsanlara 
fırça atar gibi 
konuşmayın” dedi 
Aksoy, bu satışta 
ciddi bir rekabet 
ortamının oluşma 
dığını düşündüğünü, 
ihaleye tekrar çıkartıl 
masını, yerel basın 
da ilan çıkmadığını, 
54 milyon dolar 
liralık mal satışında 
TÜrkiyenin bütün 
gazetelerine ilan 
verilmesi gerektiğini 
savundu.
Yılmaz ise Basın İlan 
Kurumu ile ilgili 
ilanların yapıldığını 
söyledi.
Bunun üzerine 
Aksoy, bırakın 
yerel basını ulusal 
basını bu satışı 
uluslararası basına 
taşımak gerektiğini, 
dava açacaklarını 
belirterek, adaletin 
kestiği parmağın 
acımayacağını 
söyledi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, tüm 
bütçemizi yatırım 
bütçelerimize ayır 
sak görev süremizin 
kalan tüm yıllarına 
ilişkin yatırsak bu 
sermaye arttırımını 
karşılayamaya 
caklarım belirterek, 
“Gemlik halkının 
hakkını savunuyor
sak gerçekçi 
olmak lazım.
Gemport’un 680 
dönüm arsasının 
yüzde 13,38 lik 
hissesini belediyeye 
verilmesini istedik
lerini, gerekirse 
bunu satarak kar 

payını artırmayız 
dedik. Yıldırım 
grubu Gemport 
limanını Gemlik 
Gübre limanı ile 
birleştiriyor. 
Satışa çıkmadan 
evvel birleştirme 
işlemlerini başlat 
tılar. Gemport, 
Yılport ile birleşince 
otomatikman hiç 
sermaye artırımına 
gitmeden bizim 
değerimiz yüzde 2 
yüzde 3 e düşecek.” 
dedi.
Yılmaz, Nezih 
Dimili döneminde 
sermaye artırımına 
katılın madiğini, 
hissenin yüzde 25 
den yüzde 13,38 e 
düştüğünü, aradan 
25 yıl geçmiş 
insanların hala bunu 
konuştuğunu, ortada 
bir kusur olmadığını, 
ama halkın hisse 
düşmesini hala 
konuştuğunu be
lirterek, Gemlik 
Belediyesine kar 
payı olarak 
Gemport un verdiği 
rakamları saydı. 
Kurulduğu günden 
bu güne kadar 
en yüksek kar 
payının kendilerinin 
döneminde alındığını 
belirtti.
Büyükşehir Belediye 
sinin bazı belediye 
lere yardım ettiğini 
de söyleyen Yılmaz, 
bunların proje 
yardımları 
olduğunu belirtti. 
Kaynak olmadan bir 
şey yapılamaya 
cağını söyleyen 
Yılmaz, satılan 
hisselerle başlatmış 
oldukları toplu 
konut projesini 
bitireceklerini, 
Çimtaş ve 
Borusan’a satılan 
arsalarının paraları 
nin ödeneceğini 
söyledi.

Biııl yapanlara Hail den Teşekkür Belgesi
Bursa Valisi 
izzettin küçük İl 
hudutlarında okul 
yaparak Milli Eğitim 
Bakanlığına bağış 
layan kurum, 
kuruluş ve kişilere 
teşekkür belgesi 
verdi.
Bursa Valilik 
Konağı’nda yapılan 
törende Gemlik’te 
okul yaptıran

kurumlardan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası adına Kemal 
Akıt ile Yıldırım 
Holding adına 
Mehmet Yıldırım ve 
oğlu Hüseyin 
Can Yıldırım’a 
teşekkür belgesi 
vererek 
yardımseverlere 
şükran duygularını 
bildirdi.



10 Aralık 2016 Cumartesi Gemlik Körfez Sayfa 3

Bursa'da lüks araç selıekesine darbe
Gümrük Muhafaza 
ekipleri, Bursa'da 
parçalanmış 3 adet 
yabanci plakalı lüks 
araç ele geçirdi. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığına bağlı 
Gümrükler 
Muhafaza Genel 
Müdürlüğüne gelen 
bir ihbarın 
değerlendirilmesi 
sonucunda Bursa 
Oto Sanayii Sitesin
deki bir iş yerinde 
yabancı plakalı lüks 
araçların parçalanıp 
satıldığı tespit 
edildi.
Alınan bilgilerin 
Bursa Gümrük 
Muhafaza 
Kaçakçılık ve İstih
barat Müdürlüğüne

İletilmesinin 
ardından Gümrük 
Muhafaza ekipler
ince söz konusu iş 
yeri ve çevresinde 
İnceleme başlatıldı. 
Yapılan 
araştırmalarda söz 
konusu iş yerinin 
lüks araç 
parçalarını internet 
sitesi üzerinden 
sattığı da belirlendi. 
Yapılan op
erasyonda iş 
yerinde parçaları 
sökülmüş yabancı 
plakalı bir araç bu
lundu. Şasi 
numarasının sistem 
üzerinden yapılan 
sorgulamasında 
aracın turistik 
kolaylıklardan fay

dalanarak Bulgar 
uyruklu bir şahıs 
tarafından 
Türkiye'ye 
getirildiği ve 
yasalara aykırı 
olarak Türkiye’de 
bırakıldığı anlaşıldı. 
Yapılan aramada 
ayrıca 2 adet Mer
cedes ve 1 adet 
Audi marka lüks 
aracın parçalandığı 
ve parçaların iş 
yerinin muhtelif 
yerlerinde satışa 
hazır şekilde 
depolandığı 
görüldü. Piyasa 
değeri 176 bin 605 
TL olan araç ve 
parçalara el 
konuldu. Hazırlanan 
soruşturma dosyası

kapsamında 4’ü 
yabancı uyruklu 
olmak üzere toplam 
12 şüpheli hakkında 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığına suç 
duyurusunda bu
lunuldu.
Ülke genelinde 
yapılan operas

yonlarda ise 2016 
yılının ilk 10 ayında 
mevzuat ihlali 
yapan bin 47 
adet Gürcistan 
plakalı, 2 bin 14 
adet Bulgaristan 
plakalı, 860 adet 
Suriye plakalı ve 4 
bin 843 adet diğer

ülke plakalı 
araca Gümrük 
Kanunu'nun 
ilgili maddeleri 
gereğince işlem 
yapıldı. Ayrıca bu 
araçlarla ilgili 
kişilere 27 milyon 
100 bin TL'lik 
ceza kesildi.

Mlı sum dehşetinde flaş lelismei
Bursa'da PTT 
Şubesi'nde silahla 
soygun yapan kişi, 7 
aylık hamile memuru 
iterek yere düşürdü. 
Her gün milyonlarca 
liralık işlem yapılan 
PTT şubelerinde 
güvenlikçi olmaması 
ise tepkiye sebep 
oldu.
Türk Haber Sen 
Bursa Şube Başkanı 
Orhan Avcı, "Genel 
Müdürü bu konuyla 
ilgili dava etmiştim. 
PTT görevlileri 
öldürülüyor, büyük 

korku yaşıyor. 
Ancak güvenlik ön
lemi yok." dedi. 
Merkez Yıldırım 
ilçesi Emirsultan Ma
hallesindeki PTT 
şubesine gelen dün 
akşam mesai 
bitimine yakın saatte 
gelen 30-35 
yaşlarındaki silahlı 
soyguncu, iki bayan 
memuru korkutup 
veznenin arkasına 
geçti. 11 bin lirayı 
kendi eliyle alan 
soyguncu kayıplara 
karıştı. Asayiş Şube

Müdürlüğü ekipleri, 
güvenlik kamerası 
görüntülerinden yola 
çıkarak taksiyle 
kaçan zanlıyı yakala
mak için operasyon 
başlattı.
Türk Haber - Sen 
Bursa Şube Başkanı 
Orhan Avcı, PTT'de 
gereken önlemlerin 
alınmadığına vurgu 
yaparak, “PTT şube 
terinde güvenlik 
görevlisi yok. Bu 
konuda birçok kez 
girişimde bulunma 
miza rağmen sonuca 

ulaşamadık. Bursa 
genelinde 100'den 
fazla şube 30-40’a 
indirilebilirse hem 
güvenlikçi koyma 
hem de memur 
arkadaşlarımızın bir 
arada çalışmasını^} 
sağlamış oluruz” 
dedi.
Soygun olaylarının 
merkez şubelerden 
çok bir ya da iki 
kişinin çalıştığı 
şubelerde yapıldı 
ğına dikkat çeken 
Avcı, şubelerin 
birleştirilmesi duru

munda şubeleriçın 
yapılan masrafların 
da azalacağını ifade 
ederek, "Önceki 
yıllarda 2 şubede 
soygun esnasında 
çalışanların 
öldürülmesinden 
sonra PTT Genel 
Müdürü hakkında 
suç duyurusunda 

btıluncium. Tedbir 
amaçlı kapanış saat
leri 16.30’a alınmıştı. 
Genel müdür 
mahkemede bunun 
teminatını vermişti. 
Ancak daha sonra 
çıkan genelgelerle 
bu saat uygulaması 
değiştirildi” diye 
konuştu.

Bursa'da ffîö samlılar ma relmr cea
Bursa’da, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) soruş 
turması kapsamında 
çoğu polis 32 
sanığın yargılanma 
sına başlandı. 
15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından 
FETÖ/PDY 
soruşturması kapsa 
mında çoğu polis 32 
kişiden 30’u

tutuklandı. Bursa 2. 
Ağır Ceza Mahkeme
sinde haklarında 
3’er kez ağırlaştırıl 
mış müebbet hapis 
cezası istenen sanık 
lar hakim karşısına 
çıktı. Duruşmaya tu
tuklu sanıklar 
Mehmet A., Zafer A., 
Ayhan Ö., Servet Y., 
İhsan Y., Mehmet 
Tolgahan T., Nevzat 
K., Hümmet K.,

Murat Ç., Murat S., 
Basri K., Ahmet D., 
Burhan G., Ömer D., 
Alper A., Bekir Enes 
A., Mustafa I., Ömer 
S., Sezgin K., Abdul
lah K., Metin M., Sıtkı 
G., Ahmet D., Furkan 
İsmail G., Alperen T., 
Ayhan B., Ali A., Ser- 
acettin Ç., Ömer S. 
ve Ali G. ile yakınları 
ve avukatları katıldı 
Sanıklar, hakların

daki iddiaları kabul 
etmedi. Sanıklar 
hakkında TCK'nın 
309/1,311/1,312/1 
maddeleri uyarınca 
"silahlı terör örgü 
tüne üye olma, 
silahlı terör örgütü 
kurma veya yönet 
me, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ni or
tadan kaldırmaya 
veya görevini 
yapmasını engelle

meye teşebbüs, 
anayasal düzeni or
tadan kaldırmaya 
teşeb büs, Türkiye 
Cumhuriyeti 
Hükümeti'ni ortadan 
kaldırmaya veya 

görevini yapmasını 
engellemeye 
teşebbüs etme" 
suçlarından 3'er kez 
ağırlaştırılmış müeb
bet hapis cezası 
talep ediliyor.

BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

AVM HÜKÜMET KONAĞI 
OLUYOR

Yani sözü uzatmadan belirtelim ki, 
Gemlik’te Belediyenin nerede yapılacağı 
bilinmediği gibi, Hükümet Konağı’nın da 
yeri belli değildi.

Adliye Sarayı önce Hisartepe Mahalle
sine, sonra Çevre Yolunun üzerlerine 
derken, yeniden Hisartepe Mahallesi’nde 
bir yer bulunarak yapılacak.

Yani kamu kurumlan konusunda 
Gemlik İmar Planlarında belirlenmiş bir 
yer yok.

Belediyenin gözden çıkardığı AVM iki 
kez satışa çıkmış ama, Ata Mahallesin
deki arsa gibi alıcı bulamamıştı.

Meydan projesi için mevcut Hükümet 
Konağı’nın kaldırılması söz onusu oldu 
ğu için, satılamayan AVM’nin Hükümet 
Konağı yapılması konuşulmaya başladı.

Bugün Kaymakam vekilliği yapan 
Mustafa Altıntaş, göreve ilk geldiğinden 
bir süre sonra bu konuyu ele almış ve 
AVM konusundan benim de görüşümü 
sormuştu. Uygun olacağını söylemiştim.

Bu irdelemeler sonucu, hükümet 
Konağına karşı AVM nin takası gündeme 
geldi ve yapılan görüşmeler ile AVM ‘nin 
Hükümet Konağı olması kararlaştırıldı.

Çarşamba günkü Belediye Meclisi’nde 
bu konu hakkında meclis üyelerine bilgi 
veren Belediye Başkanı Refik Yılmaz, 
anlaşmanın sağlandığını, AVM yerine kar 
şın Hâzineye ait değişik yerlerdeki arazi
lerin Belediye verileceğini söyledi.

Bu arada, AVM içinde Hükümet Kona 
ğının yerleşim planının da tamamlandığı 
nı, yani hangi müdürlüğün hangi katta 
büroları açağının da belirlendiğini 
öğrendik.

Bundan sonrası teferruattır.
Doğru olan yapılmıştır.
AVM yanlış bir projeydi.
Oraya ya Belediye Sarayı yapılmalıydı, 

ya da HıfKümet ‘Konağı.
Dünyanın en gelişmiş kentlerinde 

büyük meydanlarda daima Devlet daire 
leri vardır.

Ya Hükümet binası, ya Belediye, ya da 
Adliye Sarayları bulunur.

1976’lı yıllarda İstanbul Güzel Sanatlar 
Fakültesi Şehir Plancılığı bölümü Başka 
nı Prof. Dr. Emin Can Gemlik Meydanı’ 
na Gemlik Belediyesi’nin yapılmasını 
önermişti.

Bugünkü Meydan Projesi, onun öner 
d iğ i projedir.

Aklın yolu birdir.
Hükümet binası dışında kalan, Tapu 

Müdürlüğü, S.G.K. gibi kurumlar bir çatı 
altında toplanacak.

Vatandaşın işi bir çatı altında görüle
cek.

Ashncıa'TaUn 'Menhftit'Güier'ın öner 
d iğ i ve imar planlarına işlettiği Odun 
Depolarının bulunduğu büyük alanda 
tüm kamu daireleri, -Hükümet, Belediye 
ve Adliye- bir arada dıaca'Kü.

Ama AKP zihniyeti ohu bozdu.
Şimdi uğraşıyorlar.

Feyzan Restoran hizmete acildi
istiklal Caddesi Bora 
Sokakta açılan 
Feyzan Restoran 
düzenlenen törenle 
hizmete girdi. 
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş, Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, AKP ilçe 
başkanı Zafer Işık, 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, CHP İlçe 
Yönetim kurulu cısı
■ İlkelli MU'dl, 
72 Nolu Marmara 
Birlik Yönetim Ku
rulu Başkanı İbrahim 
Demir, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi 
Kefalet Kooperatifi 
Müdürü Kenan 
Karataş ve Başkan 
vekili Sedat Gürle, 
Esnaf Sanatkarlar 
Odası Başkanı İs
mail Beki, sivil 
toplum kuruluşu 
temsilcileri ve 
işletme sahipleri 
Osman Ateş ve Zeki 
Özyılmaz’ın 
yakınları katıldı. 
DUALARLA AÇILDI 
Feyza Restoran 
açılışında konuşan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz yaptığı 
konuşmada açılan 
işyerinin Gemlik için 
bir kazanç olduğu 
nu belirterek, ‘‘Bu
raya teşebbüs 
ruhuyla işyeri açan 
kardeşlerime bol 
kazançlar diliyorum. 
Bu işyeri ile Bora 
Sokak daha da 
güzelleşti. Gemlik 
için kazanç. Burada 
yemek yiyen hemşe

[3Eisman Ateş
istediği yere gelir. 
Ekonominin gelişme 
sini Gemlik’te iş yer
lerinin gelişmesinde 
etkili olur.

Hayırlı olmasını 
diliyorum" dedi. 
Merkez Solaksubaşı 
Camii İmamı Sabri 
Aslan’ın yaptığı

duadan sonra 
açılış yapıldı. 
Daha sonra işyeri 
gezilerek öğle 
yemeği yendi.

rilerime de şifalar 
verir" dedi.
Kaymakam Mustafa 
Altıntaş ise konuş 
masında, "Gemlik’e 
bir güzel işyeri daha 
açılıyor. Gemlik bu 
hizmetten kazançlı 
çıkacak. Dilerim 
arzu ettikleri şekilde 
parayı kazanır, 
sizlere güzel yemek
ler sunarlar. Amaç 
hizmettir. Hizmette

AHL KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ’NCE TESCİLLİ 
T 0668755 SAYILI 06.12.2016 TARİHLİ ATR’MİZ KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
MAVITEC MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

GEMLİK VERGİ DAİRESİ 6130693121

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur

Hüseyin ŞEN
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

mailto:kadri_guler@hotmail.com


10 Aralık 2016 Cumartesi Sayfa 5Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK aONLOK SİYASİ OAZKTCSİ

II II

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin 2017 
yılı mali bütçesi, 2 
milyar 375 milyon 
TL olarak belirlendi. 
CHP ve MHP’li 
üyelerin ret oyu 
kullandığı mali 
bütçe, AK Partili 
üyelerin ‘evet’ 
oyuyla kabul edildi. 
Büyükşehir Beledi 
ye Meclisi’nin 
Kasım ayı üçüncü 
oturumu, Büyük 
şehir Belediye 
Başkanvekili Atilla 
Ödünç başkanlı 
ğında yapıldı. 
Ankara Yolu’ndaki 
yeni belediye binası 
meclis salonunda 
gerçekleşen otu
rumda, Büyükşehir

Belediyesi’nin 2017 
yılı mali bütçesi 
oylandı. Büyükşehir 
Belediyesi Mail İşler 
Daire Başkanı Cavit 
Çalı, toplantı 
İçerisinde bütçe 
kararnamesini 
okuyarak meclis 
Üyelerini detaylar 
hakkında bil
gilendirdi. Yapılan 
oylamada, CHP ve 
MHP parti grupları 
gelirler için ‘evet’ 
giderler için de 
‘hayır’ oyu kullandı. 
AK Partili üyeler, 
2017 mali yılı 
bütçesi için 
‘evet’ oyu vererek, 
tasarının oy 
çokluğuyla meclis
ten geçmesini

sağladı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
vekili Atilla Ödünç, 
2017 bütçesinin 
hayırlı olmasını 
diledi. Bütçede 
gelirlerin 2 milyar 
195 milyon TL 
olarak belirlendiğini 
kaydeden

Başkanvekili
Ödünç, giderlerin de 
2 milyar 375 milyon 
TL olarak öngörüldü 
ğünü ifade etti.
Aradaki 180 
milyon TL’lik farkın 
borçlanma yoluyla 
giderileceğini ve 
bütçe dengesinin 
tam anlamıyla 

sağlanacağını be
lirten Başkanvekili 
Ödünç, alınan 
kararların hayırlı 
uğurlu olmasını 
diledi.
Büyükşehir 
Belediye Meclisi 
Aralık ayı üçüncü 
oturumu öncesinde, 
BUSKİ’nin 2017 yılı 

bütçe toplantısı da 
gerçekleşti. 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı’nın 
meclis üyelerine 
hitaben söz alıp 
detaylı bilgiler 
verdiği toplantıda, 
kurumun 2017 
gelir bütçesi 
1 milyar 80 
milyon, gider 
bütçesi de 
1 milyar 185 
milyon TL olarak 
açıklandı.
Aradaki 550 
milyon TL’lik 
farkın bankalar 
yoluyla borçlanma 
yapılarak 
giderileceği 
kaydedildi.

Senit Elem Yasar iltotulu'ıia meleıroloji eğilim seminer i
Milli Eğitim 
Bakanlığı ile 
Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı 
arasında imzalanan 
protokol 
kapsamında 
Bursa Meteoroloji 
Müdürü Mehmet 
Yergin tarafından 
Şehit Etem Yaşar 
ilkokulu’nda seminer 
verildi.
Şehit Etem Yaşar 
İlkokulu 4. Sınıf

öğrencilerine ve ürünlerin
meteorolojik faaliyet tanıtılarak

bunlara nasıl erişim 
sağlanacağına

dair bilgiler verildi. 
Seminerin sonunda

konuşmacı soruları 
cevapladı

Önümüzdeki hafta kar «ağışı etkili olacak
Meteoroloji Genel 
Müdürü İsmail 
Güneş, yurt gene 
linde yağışların az 
olmasının vatan 
daşları kaygılandır 
maması gerektiğini 
belirterek, "Şu an 
herhangi bir ciddi 
problem görülmü 
yor. İllerimiz kasım 
ayında geçen sene
den daha fazla yağış 
aldı" dedi. Son tah
minleri de açıklayan 
Güneş, salı ve 
çarşamba günü ülke 
genelinde kar 
yağışının etkili 
olacağını söyledi. 
Güneş, Türkiye'de 
yağışların az 
olmasının vatandaş 
larda "Kuraklık 
mı olacak?" 
endişesine yol 
açtığını söyledi.

Türkiye'de bu sene 
fazla kar yağışı 
yaşanmadığına, 
yağmurun ise yeterli 
olduğuna dikkati 
çeken Güneş, "özel
likle kasım ayının 
sonlarına doğru 
Türkiye iyi yağış 
aldı. Ekim ve 
kasım ayının 
hemen hemen ilk 3 
haftasında 
yağışlarda bir

azalma vardı, ciddi 
bir yağış almadık" 
diye konuştu.
Kuru tarım yapan 
çiftçiler açısından 
ekim ayının önemli 
olduğunu belirten 
Güneş, şu 
değerlendirme 
sinde bulundu: 
"Bu açıdan bir 
panik oldu ancak 
kasım ayinin son 
haftasında tüm

Türkiye, hemen 
hemen batı bölgeleri 
başta olmak üzere 
ciddi bir yağış aldı. 
Yağışlardaki azalma 
şu an itibariyle 
vatandaşları panik 
havasına sokacak 
derecede değil. İs
tanbul, İzmir, Ankara 
kasım ayında, uzun 
yıllar ortalamasının 
üzerinde yağış aldı. 
Bu illerimiz ekim 
ayında az yağış aldı 
ama kasım ayında 
uzun yıllar 
ortalamasının üz
erinden yağış aldı. 
Yağışlarda yıllara 
göre değişkenlik 
olduğu gibi aylara ve 
haftalara göre de 
değişkenlik oluyor. 
Bazı aylarda yağış 
düşmemesinin 
vatandaşlarımızı

kuraklık olduğu 
havasına 
sokmaması lazım 
çünkü daha sonraki 
ay gerçekleşen 
yağışlarla bu telafi 
edilebiliyor." 

"KASIM AYINDA 
GEÇEN SENEDEN 
DAHA FAZLA 
YAĞIŞ ALDI" 
Güneş, düşen 
yağışların 
tutulmasının çok 
önemli olduğunu 
açıklayarak, 
konuşmasını şöyle 
sürdürdü:
"Yağış az olabilir 
ama eğer 
depolamalarınız 
varsa düşen yağışı 
depolayarak daha 
sonra kullanma 
şansınız var. 
özellikle içme 

suyunda bu çok 
önem arz ediyor. 
Ekim ve kasım 
ayları barajlarda 
doluluğun en az 
olması gereken 
aylar. Çünkü su ilk
bahar boyunca su 
kullanılmıştır, en son 
seviyeye gelmiştir. 
Hatta ilkbahara 
yağışlı mevsimlere 
girerken özellikle 
taşkın yapmaması 
açısından barajlar
daki fazla su 
boşaltılır. Çünkü 
barajın güvenliği 
açısından bu önem
lidir. Bu açıdan şu 
an herhangi bir 
ciddi problem 
görülmüyor.
İllerimiz kasım 
ayında geçen s 
eneden daha fazla 
yağış aldı."
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Türkiye ile Rusya'dan Tl ile Doğalgaz 
Ticareti İçin Çalışmalar Başladı
Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Al- 
bayrak, Türkiye'nin, 
Rusya İle doğalgaz 
ticaretinde TL'ye 
geçiş için 
çalışmalara 
başladığını, tüm il
gili kurumların 
çalıştığını söyledi. 
TBMM Genel Kuru- 
lu'nda 2017 yılı

bütçesinin görüş 
melerine devam 
edildi. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar 
Bakanı Albayrak,, 
Genel Kurul'da 
konuşma yaptı. 
Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Albayrak, Meclis 
Genel Kurulu'nda 
yaptığı konuşmada

"Türkiye, özellikle 
enerji politika 
larında yeni 
dönemde, büyük 
enerji hacmi 
oluşturduğu ülkel
erle milli parayla 
ticarete başlıyor." 
açıklamalarında 
bulundu.
Albayrak, Türki 
ye'nin, Rusya ile

doğalgaz 
ticaretinde TL'ye 
geçiş için 
çalışmalara 
başladığım, tüm 
ilgili kurumların 
çalıştığını bildirdi. 
"HİÇBİR ŞEYDEN 
KORKMAYACAĞIZ" 
Albayrak, "Türkiye 
olarak biz, hele de 
enerji alanında son

dönemde çok 
önemli adımlar 
atıyoruz, atmaya da 
devam edeceğiz. 
Kapalı kapılar 
ardından bizi tehdit 
etmeye çalışsalar 
da gölgelerden, 
gölgelerin 
arkasından 
kahpece tehdit
leriyle korkutmaya

çalışsalar da 
Allah'ın izniyle 
biz hiçbir şeyden 
korkmayacağız. 
Gölgelerden 
havlayanlara 
değil, o 
havlayanların 
ipini elinde tutan 
kahpelere mesaj 
vereceğiz." 
dedi.

Devlete 100 tin bilişim uzmanı Mınacai!
Hükümet, kamuya 
100 bine yakın 
bilişim personeli 
alınmasına karar 
verdi. Bilişim uzman 
larına yaklaşık 8 bin 
lira ücret verilecek. 
Genelkurmay 
Başkanlığı'ndan Em
ri iyet'e, TÜBİTAK'tan 
TİB'e kadar devletin 
stratejik kurumlarına 
sızarak, bilişim

hafızasını ele 
geçireh 20 bine 
yakın FETÖ'cü 
görevden alındı. 
Bu açığı kapatmak 
için çalışma yapan 
hükümet, bütün 
kamu kurumlarının 
bilgi-işlem dairelerini 
yenilerken, kamuya 
100 bine yakın 
bilişim personeli 
alınmasına da karar

verdi.
8 BİN LİRA MAAŞ 
Milli Savunma 
Bakanlığı, TÜBİTAK, 
Sosyal Güvenlik ku
rumu gibi kritik ku
rumlar bilişim 
uzmanı almak için 
ilana çıkıyor. Bilişim 
uzmanlarına yaklaşık 
8 bin lira ücret 
veriliyor.
6 YILDA 300 BİN

PERSONEL
Hükümet, bilgi 
teknolojileri

üzerinden sağlanan 
her türlü hizmet, 
işlem ve bilgi ile

bunların sunumunda 
kullanılan sistem
lerin güvenliğini ve 
mahremiyetinin 
sağlanması için 6 
yıllık periyod içinde 
300 bin bilişim 
personeli almayı 
planlıyor. Bilişim 
personelinin 
yetiştirilmesi için 
Türkiye İş Kurumu 
da destek verecek.

İhracat talebi fiyatları uçurdu
Son bir haftada iç 
piyasada yumurta 
fiyatlarının tavan 
yapmasının nedeni 
anlaşıldı. 
Çevre ülkelerde 
görülen kuş gribi 
vakaları, talebin 
yönünü Türkiye'ye 
çevirdi. Geçen yıl 22 
dolara ihraç edilen 
12 koliden oluşan 
yumurta paketinin 
fiyatı 36 dolara çıktı. 
Yumurta fiyatlarının

son bir haftada yük
selmesinin nedeni 
anlaşıldı. 30 
yumurtalı koli 
fiyatının 8 liradan 15 
liraya çıkmasının ne
deni ihracat talebi. 
Çevre ülkelerde 
görülün kuş gribi 
vakaları Türkiye'de 
yumurta üreticilerine 
ilgiyi yeniden artırdı. 
Üreticiler bir dönem 
hakim oldukları 
pazarda yeniden

fiyat belirlemeye 
başladı.
Geçtiğimiz hafta 
İran'da rastlanan kuş

gribi vakası sonucu 
513 binden fazla 
tavuk telef oldu.
Yenişafak'tan Cahit

Saraçoğlu'nun 
haberine göre yine 
Uzak Doğu, Rusya 
ve Asya'da vakalar 
tek de olsa hayvan
larda görüldü. Bu 
gelişmeler başta Irak 
olmak üzere çevre 
ülkelerin yumurta 
ihtiyacının Türkiye'
den karşılanmasına 
neden oldu. 
Türkiye'de Afyon, 
Kayseri, Amasya ve 
diğer illerde talebin

karşılanmasında 
sıkışıklık yaşandı. 
Yumurtanın 12'li koli 
fiyatı da 36 dolara 
kadar çıktı.
FARK 10 DOLAR 
Kendi ülkelerinde 
kuş gribinin 
görülmesi üzerine 
Iranlı tüccarların 
Türkiye'de bazı 
illerde 12'li koliden 
oluşan yumurtayı 32 
dolardan bağladığı 
dikkat çekti.

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Arıza
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova <226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

■VI Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74 VAPDB- FEBİBOT
KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.

513 13 53| 513 10 57
513 13 08
513 11 33

(226)814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

L 
i Kaymakamlık

C.Savcılığı
513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Yalova 
Topçular 
Esklhlsar1 C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.
Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

K ULAŞIM özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Psmukksls
DENİZ UÇAĞI

0*12 OO 20 513 14 14
513 13 64 büs Terminali (18 Hat)

R Psgasus Akmls Seyahat 
METRO 
Aydın Turizm 
Süzer Turizm 
Kenberofilu-Esedov 
Anıtur 
Kamil Koç

0*14 03 82
0*13 12 12
013 20 77
012 1O 72
014 40 40
012 O1 83

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

________ DAĞITICILAR________

m GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58H HASTANELER

nam cgıum ıvıuu. u u ıo
İŞ-KUR 513 71 66

B 
F

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. HaaL

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE_________ Ergaz 

Mllangaz
513 88 43
513 22 59

Mor.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Likltgaz 513 80 00

R Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi
Gemlik Taksi

1 Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 öö
514 17 00

i 513 45 21-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

8*13 10 79
813 30 33
813 16 43
813 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5648 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IEHIİÜİUMO
VENÜS SİNEMASI

Sen benim 
herşeyimsin: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:45...

Görümce: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45.$ 1 
Çakallarla dans 4: 
11:30-13:45-16:15- 

18:30-20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN.TİC.,A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE;
-İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 
j - TERCİHEKÜNİVERSlTE_M.Y.O.VE 

TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
-25-30 YAŞLARI ARASI

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur.
EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA

Tel: O 224 586 00 05

Sayfa 8

GOODYEAR
İIRELLİ

MICHELIIV\

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA

-| 987

ostarmaxY TAKSİT
ÖZKAYA

Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: O 224 514 40 44 GEMLİK

YİĞİT

MPl

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

İNŞAAT

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
TB.İF.AX 0224 5173310 CEF>05327443383 EM maıa$Mak@xtıdo 

nratasteTriaksatiıindenjcorn • m aıcom mfnanasnenfek

Kadınlar, Aykut Ertunç tarafından öldürülen Tuğçe Uludağ’ın evinin önünde basın toplantısı düzenledi.

ÎMİİIIIMhWİİ8lİSM
2 Aralık günü Umurbey’deki evine girerken yolu 
nu kesen Aykut Ertunç tarafından vahşice katle 
dilen Tuğçe Uludağ’ın öldürülmesi üzerine dün 
sivil toplum kuruluşları tarafından evinin önün 
de basın açıklaması yapıldı. Kadınların çoğun 
lukta olduğu basın açıklamasında, kadın cina 
yetlerine dikkat çekilerek Tuğçe’nin nasıl öldü 
rüldüğü anlatıldı. Basın açıklamasında kadınlar 
ellerinde taşıdıkları pankartlarla kadın katilleri 
ne ve Tuğçe’nin katiline hiçbir indirimin uygu 
lanmaması ve ağırlaştırılmış müebbet ile ceza 
landırılması istendi. Tuğçe’nin anne ve babası 
ile daha önce öldürülen Dilay Gül ile Düzgün 
Akyıldız’ın annelerinin de katıldığı basın açıkla 
masında, Tuğçe’nin koruma altında öldürülme
sine de tepki gösterildi. Açıklamada, kadına 
dönük cinsel istismar ve cinayetlerin son 
bulması istendi. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

TERÖR KISKACI...
Cumartesi günü akşamı İstanbul- 

Maçka’da patlatılan canlı bombanın 
hedefi yine emniyet mensuplarıydı.

Yani T.C. devletiydi.
Vodafone Arenada oynanan Beşik

taş Bursaspor maçının bitiminden 
hemen sonra patlatıldı bomba.
Maçta güvenliği sağlayan polisle 

rin araçlarına binmeleri sırasında 
yaşanan olay, tüm yurtta üzüntüye 
ve tepkilere nederi oıau.
Canlı bomba maç çıkışında patla 

tılsaydı yaşanacak faciayı düşün 
m ek bile istemiyorum. Devamı 4’de

Istanhul ılalıi hain saldırı yurttu yasa boğdu
Cumartesi akşamı 
Beşiktaş Bursas
por futbol karşılaş 
ması sonrasında 
terör örgütü 
tarafından yapılan 
hain bombalı saldı 
rıda 38 kişi şehit 
oldu. Canlı bomba 
nın kendisine 
patlattığı 38 kişinin 
şehit olduğu 155 
kişinin yaralandığı 
Beşiktaş’taki » • 
saldırı noktasına 
dün çok sayıda 
vatandaş geldi. 
Vatandaşlar, 
saldırının gerçek

leştirildiği yere 
karanfil bırakarak, 
dua etti. Bazı 
vatandaşların 
gözyaşına hakim 
olamadıkları göz

lendi. Hain terör 
saldırısını protesto 
etmek için İstan
bul’un her köşe 
sinden gelen

manın olduğu 
noktaya çiçek 
bıraktılar dualar 
okudular. Bir 
günlük ulusal 
yas ilan edildi.

http://www.semlikkorfezgazetesi.coni
http://www.manastiremlakgemlik.com
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Kadınlar, Aykut Ertunç tarafından öldürülen Tuğçe Uludağ’ın evinin önünde basın toplantısı düzenledi.

Umurbey Mahalle 
si’nde 2 Aralık günü 
meydana gelen 
olayda, aşkına 
karşılık bulamadığı 
için sevdiği kız 
Tuğçe Uludağ’ın 
öldürülmesi, 
çoğunluğu kadınlar 
olan toplulukça 
kınandı ve katile 
ağırlaştırılmış 
müebbet cezası 
verilmesi istendi. 
Dün, saat 14.oo de 
Umurbey Mahallesi 
Kanarya Cadde- 
si’nde bulunan 
Tuğçe Uludağ’ın 
ailesinin otur 
duğu evin önünde 
sivil toplum 
kuruluşlarının 
bayan temsilcileri ile 
duyarlı vatandaşlar, 
ellerinde pankart
larla biraraya 
geldiler.
“Tuğçe için Adelet 
istiyoruz,” Kadın 
cinayetleri kader 
değildir”,” “OHAL de 
Gemlik’te Serbest 
Yürüyüş Yasak”, 
“Kadınlara Adalet, 
Katilllere Müebbet”, 
“Kadın katillerine 
ağırlaştırılmış müeb
bet”, “Dilay için de 
Adalet istiyoruz.”, 
“Kadın cinayetlerin 
de aşırı sevgi indiri 
mi, iyi hal indirimi, 
saygın tutum indiri 
mi, uygulanmasın.”, 
“Erkek Devlet şidde 
tine karşı direniyo 
ruz.” yazılı pankart
lar taşıdılar.
KIZININ 
FOTOĞRAFINI

TAŞIDI 
Aşığı tarafından 
hunharca öldürülen 
Tuğçe Uludağ için 
kuzeni Derin Düzen- 
sever toplanan 
kalabalığa basın 
bildirisini okudu. 
Düzensever, son za
manlarda artan 
kadın cinayetlerinde 
son kurbanın Tuğçe 
Uludağ’ın vahşi bir 
cinayetin kurbanı 
olduğunu, bu 
cinayetin farklı bir 
şekilde yansıtıl 
dığını söyledi. 
Düzensever, açıkla 
masında Tuğçe 
Uludağ’ın sırf aşkına 
karşılık vermediği 
için Aykut Ertunç’un 
kendisini defalarca 
tehdit ettiğini, 
Tuğçe’nin bunun 
üzerine savcılığa 
şikayet ettiği ve 
Aykut Ertunç’a 
uzaklaştırma cezası 
verildiğini söyledi. 
Düzensever şöyle 
devam etti: 
“Olay gecesi, Halk 
Eğitim Kursundan 
evine dönen Tuğçe 
miz, 2 Aralık saat 
21.15 sıralarında şu 
anda bulunduğu 
muz sokağa girmiş 
tir. Gözü dönmüş 
cani, Tuğçemizin 
kurs çıkışı saatini 
öğrenerek bu sokak 
ta pusu kurmuştur. 
Elinde silahıyla 
bekleyen caniyi fark 
eden Tuğçemiz, 
apartmana doğru 
koşarak kapıyı 
kapatmaya çalışmış

fakat bu sırada, 
cani kapının 
arkasından ateş 
etmeye başlamıştır. 
Katil Aykut Ertunç, 
Tuğçemizin canını 
bilerek, planlayarak 
kast etmiş ve olay 
yerinden kaçarak 
uzaklaşmıştır. 
Bugün buraya 
toplanmamızın 
sebeplerinden biri 
de Tuğçemiz için 
başka canların yakıl 
maması için ve 
adalet için planladığı 
mız yürüyüşün 
duyurusunu da 
yapmaktı.
Fakat uzaklaştırma 
kararı olduğu hal de, 
Tuğçe’yi koruya
mayanlar, bugün 
Adalit için, planladı 
ğımız yürüyüşü

olağanüstü hali 
gerekçe göstererek 
yasaklamıştır.
Bundan 10 ay önce, 
yine Gemlik’te otu
ran Üniversite 
öğrencisi Dilay 
Gül kardeşimiz de 
okuldan evine 
dönerken, aynı 
Tuğçemiz gibi bir 
cani tarafından 
katledildi.
Diğer kadın cinayet 
terinde olduğu gibi 
deliller açık 
olmasına rağmen 
şu an davası 
uzatılmakta ve 
sonuçlandırılma 
maktadır.
Biz Tuğçe’nin ailesi 
olarak ülkemizde 
son zamanlarda 
artan kadınlara 
yönelik cinsel istis 

mar, tecavüz ve 
cinayetlerin son 
bulmasını istiyoruz. 
Kadına dönük cina 
yetlerde hafifletici 
sebep, iyi hal, aşırı 
sevgi ve saygın 
tutum adı altında bu 
gözü dönmüş 
katillere ceza in
dirimi yapılmasını 
istemiyoruz. 
Biliyoruz ki, bu cani 
tarafından bizden 
koparılan yavrumuz 
geri gelmeyecek, 
ama biz bu katilin en 
ağır cezayı alması 
için hukuki mücade 
temizden vaz 
geçmeyeceğiz. 
Başka Tuğçeler 
yaşamdan koparıl 
masın diye duyarlılık 
gösterip bizlerle 
acımızı paylaştığınız 

için hepinize 
teşekkür ederiz. ” 
Basın açıklamasında 
daha önce öldürülen 
Dilay Gül ile, eşinin 
işyeri önünde madde 
bağımlısı bir katil 
tarafından öldürülen 
Düzgün Akyıldız’ın 
anneleri de cinayeti 
kınayan ve katilin en 
ağır şekilde ceza 
alması için destek 
verdiler.
Tuğçe Uludağ’ın an
nesi basın açıklama 
sında kızının fotoğra 
fini taşırken, babası 
da ona destek verdi. 
Basın açıklaması 
sırasında birçok 
kişi gözyaşlarını 
tutamadı.
Polis, Umurbey’de 
geniş güvenlik ön
lemi aldı.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

GÜLE GÜLE SAYIN MUSTAFA ALTINTAŞ

Devletin asık ve 
ceberrut yüzü ye 
rine gülen ve seve
cen yüzü ile hizmet 
veren bir devlet 
memuru 
Kaymakamımız 
Mustafa Altıntaş, 
Gölcük 
Kaymakamlığına 
tayin edilmiş bu
lunuyor.
Çok kısa bir süre 

asaleten ve 
vekaleten görev 
yaptığı Gemlik’te iyi 

bir izlenim bıraktı. 
Halkın kendisin

den önce o halkına 
saygı gösterdi.
Kaymakamlık 

kapısını hep halka 
açık tuttu.
Dert dinledi, 

sorunları ile il
gilendi, çözüm 
aradı.
Gülen yüzü ile 

yüzleri güldürdü. 
Gururlu, kibirli 
davranmadı.
Görevi boyunca

Gemlik’in 
sorunlarının neler 
olduğu, ticari, sinai, 
eğitim, kültürel, 
zirai konumu 
önemli asayis 
konumu hakkında 
tespitler yaptı. 
Toplum barışındaki 
girişimleri önemli 
rol oynadı huzurun 
sağlanmasında.
Başta belirttiğimiz 

gibi gülen yüzü 
sevecen davranış 
lan, görevinin halka 

hizmet bilinci ile 
çok başarılı oldu 
halkın sevgi ve 
saygısını 
kazanmasında.
Gemlik halkının 

gönlünde unutul
maz yer etti 
sevinci, acıyı 
paylaşmasıyla.
Çünkü biz Gem

liklileri sevdi, saydı, 
ayrımcılık yapmadı 
Gemlikliler de iyi 
bir izlenim bıraktı.
Çok sevdik ken- 

dişini.
Kaymakamımız 

Mustafa Altıntaş, 
gelmiş geçmiş iyi 
izlenimler bırakmış 
bir kaç kaymakam
lardan biri 
olmuştur.
Bunu doğma, 

büyüme askerlik 
hariç tüm ömrünü 
Gemlik’te geçirmiş 

bir kişi olarak be
lirtmek isterim. 
İnanıyorum ki çoğu 
hemşehrim de bu 
gerçeği paylaşır.
Kaymakamımız 

Mustafa Altıntaş’ın 
aramızdan 
ayrılması bizleri 
hüzünlendirse de 
kendisi devlet 
görevlisi.
Vatanın her köşesi 

bizim. Gölcük’de 
bir yurt köşesi o da 
öyle söylüyor.

İyi bir görevliye, 
insani değerleri ile 
temayüz etmiş 
dürüst, çalışkan, 
sevecen, güler 
güler yüzlü bir 
idareciye kavuş 
muş olmaları çok 
kısa süre sonra 
Gölcüklü 
vatandaşlarımızca 
da görülüp 

anlaşılacaktır.
Bizlere şimdi güle 

güle demek, 
başarılarının 
devamını dilemek 
düşüyor.
Güle güle 

Kaymakamımız 
Sayın Mustafa 
Altıntaş.

Başarılarınız daim 
olsun.
Sağlıklı, mutlu 

yaşamınız olsun.
Yeni 

Kaymakamımız 
Sayın Gürbüz 
Karakuş’a da 
hoşgeldiniz diyo
rum.
Anadolumuzun 

çeşitli yörelerinde 
başarılı hizmetler 
verdiği gibi 
Gemlik’e vereceğini 
umarak başarılı 
dileklerimle saygı 
ile sunuyorum.

Bursa'va şehit ateşi duştu
İstanbul’daki patla
mada şehit olan 
polis memuru 
Hüseyin Akyüz’ün 
Bursa’daki baba 
ocağına ateş düştü. 
Beşiktaş-Bursaspor 
maçının ardından 
Vodafone Arena'da 
görevli çevik kuvvet 
ekibine yönelik 
bombalı saldırıda 

30’u polis olmak 
üzere 38 kişi şehit 
olmuş ve 155 kişi de 
yaralanmıştı.
Beşiktaş'taki 
bombalı saldırıda 
şehit olan polis 
memuru Hüseyin 
Akyüz’ün Bursa’daki 
baba ocağına ateş 
düştü. 1,5 senelik 
polis memuru olan 

23 yaşındaki şehidin 
Alaattinbey Mahalle- 
si'nde ikamet eden 
ailesine acı 
haber verildi.
4 kardeşin en 
küçüğü olan Hü 
seyin’in şahadet 
haberi ailesine tele
fonla bildirilirken, 
yakınları baba 
ocağına akın etti.

56 yaşındaki baba 
Nizam Akyüz tazi 
yeye gelenleri kabul 
ederken, yakınlarının 
İstanbul’a cenazeyi 
almaya gittiği 
ifade edildi.
Memleketi Erzurum 
olan Akyüz’ün 
ikizi Hasan’ın ise 
Karabük’te üniver 
sitede okuduğu

öğrenildi.
Şehit Akyüz'ün 
cenazesi yarın 
Mihraplı Camii'nde

kılınacak öğle 
namazının ardından 
Hamitler Şehitliği'ne 
defnedilecek.

Bursa’ıla şüpheli araç alarmı
Bursa'da, "dur" 
ihtarına uymayan 
otomobildeki 4 
şüpheli, polis ekip
lerinin kovalamacası 
sonucu yakalandı. 
Alınan bilgiye göre,

MlSlltlMİİ»İMlHİHM
Cezaevinden firar et
tikten sonra internet 
üzerinden araba 
satışı yaparak 
vatandaşları dolan 
dıran zanlı polisten 
kaçamadı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Vedat K. (37), 
cezaevinden firar 

kent merkezinde 
şüpheli 4 kişinin 
bulunduğu 34 JF 
2659 plakalı otomo
bilin olduğu ihbarı 
üzerine harekete 
geçen polis ekipleri, 

ederek internet 
üzerinden dolandın 
cıhk yapmaya başla 
dı. Vedat K, internet 
üzerinden araba 
ilanları vererek, 
banka hesabına ka- 
pora adı altında bir 
çok kişiye para 
yatırttı. Mağdurlar 

şehrin birçok 
noktasında önlem 
aldı.
"Dur" ihtarına 
uymayan söz 
konusu araç, polis 
ekiplerinin 

polise şikayette bu
lundu. 21 kişiden 
toplam 150 bin lira 
dolandıran ve ceza
evi firarisi olduğu 
öğrenilen Vedat K. 
takibi alındı. Birden 
fazla ikamet adresi 
olan Vedat K, Yanke 
sicilik ve Dolandın 

kovalamacası 
sonucu Çirişhane 
Mahallesi Kanal 
boyu Caddesi'nde 
durduruldu.
Araçtaki 4 kişi 
gözaltına alındı.

cıhk Büro Amirliği 
ekipleri tarafından 2 
ay süren takip 
sonrası kıskıvrak 
yakalandı. Emniyet
teki ifadesi tamam
lanan cezaevi firarisi 
mahkemeye sevk 
edildi. Çıkarıldığı 
mahkeme

tarafından tutuk
lanan Vedat K.

cezaevine 
gönderildi.
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Güne Bakış Semin liMslaı kaille re Jis taraması
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Terör Kıskacı
Türkiye bir terör batı içine itildi.
Resmi ağızlar dünkü kanlı eylemi 

PKK’nın düzenlediğini söylüyorlar.
Türkiye üzerine oynanan oyunlarda iç 

ve dış düşmanlar ülkeyi karıştırmak ve 
Türkiye Cumhuriyetini, Büyük Ortadoğu 
Projesi kapsamında, tıpkı Irak ve Suriye 
gibi bölmek istiyorlar.

Bu oyun bugün başlamadı.
Irak’ın ABD tarafından işgal edilmesi 

sırasında Türkiye de Irak’ın paylaşımında 
pay sahibi olmak istedi.

ABD askerlerinin topraklarımızdan 
Irak’a girerek, Saddam Rejimini devirmek 
istedi.

Ancak anımsarsanız bugünlerde par- 
lementoya gelen teklif AKP’Ii duyarlı mil
letvekilleri tarafından da kabul görmedi ve 
tezkere Meclisten geçmedi.

ABD’nin Türkiye üzerinden Irak’a asker 
sokmasını, güney illerimizi bir üst gibi 
kullanmasını istemeyen AKP’Ii milletvekil
leri daha sonra AKP’den bir daha vekil 
seçilmedi.

Bunlardan biri de AKP’nin kurucu üyesi 
ve Devlet bakanı Ertuğrul Yalçınbayır idi.

Yalçınbayır, onurlu bir ulus sever oldu 
ğu için Başbakan Erdoğan’ın kırmızı 
çizgisi ile siyaset dışı kaldı.

ABB’nin Irak politakasının temelinde 
Irak’ın mehzeh kavgalar İçine itilmesi ve 
sonunda üçe bölünmesi yatıyordu.

Türkiye sınırında bağımsız bir Kürdis- 
tan, bir şii bir de sunni devlet kurulması is
teniyordu.

Bu projede ilerleme kaydedilince, sırada 
Suriye vardı.

Türkiye ile dost olan Suriye rejiminin 
çökertil meşine sıra gelmişti.

ABD Irak’taki gibi, askerini sahaya 
sürüp, telef ettirmemek için, bir maşa 
aradı. Türkiye deki AKP hükümeti Esat reji
minin yıkımı için gönüllü oldu, BOP’un es 
başkanlığı o günlerde Başbakan olan Re 
cep Tayyip Erdoğan’a verildi.

Esat, şii bir liderdi.
Suriye deki Esat rejimi muhlifleri, ABD’ 

nin silah yardımı ve yönlendirmesi ile 
Türkiye’nin bu projeye destek vermesi 
sonucu iç savaş çİKarfıdı.

Tıpkı Türkiye de bugün yapılmak iste
nen gibi.

Türkiyenin Suriye sınırı yol geçen hanı 
na döndürüldü, çeşitli ülkelerden getirilen 
radikal sunni İslamcılar, Esat rejiminin yıkı 
mı için oyunca seçildi. Türkiye’nin de des 
teği ile Suriye bugünkü perişan hale geldi.

Radikal İslamcılar örgütlenerek Irak, 
Şam İslam Devleti bayrağı altında (İŞİD) 
toplanarak akıl almaz vahşetler yaparak 
sınırlanmıza kadar geldiler.

Türkiye’nin 40 yıldır mücadele ettiği 
PKK terör örgütü yanında radikal İslamcı 
IŞİD belasıyla da böylece tanıştık.

Terör sorunu artarak sürüyor ve can 
alıyor.

Yıllar önce bitme noktasına gelen PKK 
terörü, iktidarın yanlış politikaları sonucu 
büyüyerek bugünlere geldi.

Devlet kinle terörü önleyemez.
Yapılan hataların ceremesini çekiyoruz.
Vatan evlatlarına yazık oluyor.

Gemlik Lions 
Külübü, GEMPORT 
Gemlik Anadolu 
Lisesine Atatürk 
Büstü kaidesini ye
nilerken, GTSO 
Gazi İlköğretim Oku 
lu’nda diş sağlığı 
taraması yaptı. 
GEMPORT Gemlik 
Anadolu Lisesi’nin 
yeni binasına taşın 
masından sonra 
eski binanın ön

Borsa üyelerine düşülı taizli hedi
KOBİ'ler Borsa'dan 
"TOBB Nefes Kredisi 
başvurusu içindir" 
ibareli Faaliyet Bel
gesi alarak, Ziraat 
Bankası ve Deniz 
bank şubeleri aracılı 
ğıyla başvuru yapa
bilecek.
Gemlik Ticaret 
Borsası, Başbakan 
Binali Yıldırım'ın 
açıkladığı KOBİ’lere 
Nefes Kredisi'ne 1 
milyon lira kaynak 
aktaracak. Bunun 
karşılığında oluşa 
cak 10 milyon TL 
tutarındaki kredi 
hacminden 5 Milyon 
TL’si Ziraat Bankası, 
5 Milyon TL’si ise 
Denizbank’tan olmak 
üzere KOBİ olan Bor 

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar/ ' 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmîbâX 
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

bahçesinde 
bulunan Atatürk 
Büstü bakımsız 
kaldı.
Okul Aile Birliğinin 
Gemlik Lions 
Kulübünden destek 
istemesi üzerine, 
kulüp yönetimi 
üyelerin desteği ile 
kaideyi yeniledi.
Yeşil mermerle 
kaplanan kaide 
üzerine Atatürk 

sa üyeleri yarar 
(anabilecek.
AZAMİ LİMİT 
150 BİN LİRA 
Gemlik Ticaret Borsa 
sı üyesi firmalar için 
kredi azami limiti 150 
bin lira olacak. 
Nefes Kredisi’ne 
başvurular 12 Aralık 
2016 Pazartesi günü 
başlayacak. KOBİ'- 
lerin Nefes Kredis
i'ne başvurabilmeleri 
için öncelikle Bor- 
sa'ya gelerek “TOBB 
Nefes Kredisi Başvu 
rusu İçindir” ibaresi 
ni içeren Faaliyet 
Belgesi almaları 
gerekiyor. Ardından 
Ziraat Bankası ve 
Denizbank’ın Gemlik 
şubesine giderek, 

büstü konarak 
okulun eksikliği 
giderildi.

DİŞTARAMASI 
Öte yandan, Gemlik 
Lions Kulübü, 
sosyal çalışmaları 
kapsamında GTSO 
Gazi İlköğretim 
Okulu anasınıf 
Öğrencilerine diş 
eğitimi ve sağlık 
taraması yaptı.

bankanın talep ede 
ceği kredi evrakları 
ile söz konusu 
krediye müracaat 
edilebilecek.
Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
Özden Çakır, KO
Bİ’lere Nefes Kredis- 
i'nin önemli bir des 
tek mekanizması 
olduğunu belirterek, 
Borsa'nın üyelerin 
den aldığı gücü yine 
üyeleri için kullan
maktan büyük mem
nuniyet duydukla 
rım, verilecek kre
dinin piyasaya 
canlandıracağını 
düşündüklerini 
söyledi.
KOBİ’lere Nefes Kre- 
disi'nin diğer şartları

Diş Hekimi Ayşe 
Akıt tarafından 
100 öğrencinin diş 
sağlığı taramadan 
geçirildi. 100 öğren 
ciye diş fırçası ve 
diş macunu dağıtıl 
dı. Kulüp adına 
açıklama yapan Dur
sun Özbey, Gemlik 
Lions olarak eğitime 
katkılarını sürdür 
meye devam ede
ceklerini söyledi.

ise şöyle: 
•Kredi 12 ay vade 
üzerinden ve aylık 
eşit taksitler halinde 
kullandırılacak.
Vadenin uzatılması 
veya kısaltılması 
mümkün olmayacak. 
•Kredinin brüt faiz 
oranı aylık yüzde 
0,825; yıllık yüzde 
9,90.
•Kredi azami limiti 
150.000 TL.
•Kredinin teminatı 
yüzde 85 oranında 
Kredi Garanti Fonu 
(KGF) kefaleti ile, 
kalan yüzde 15'lik 
kısım ise ilgili 
bankanın mevcut 
kredi teamülleri 
çerçevesinde 
şekillenecek.
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Gemliksnor: 71 Yalowasnor:57
Gemlikspor gurup 
lideri olarak gittiği 
Yalova 
deplasmanından 
galibiyet ile dönerek 
ilk yarıyı lider 
bitirdi.
Maça Kamer, Enes, 
Cem, Ersan ve 
Adnan beşiyle 
başlayan temsilcimiz 
ilk periyotta rakibi 
karşısında zorlandı. 
Savunmada hatalar 
yapmasına rağmen 
ilk periyodu 17-18 
önde kapatan 
takımımız ikinci 
petiyotta da 
istediği oyunu 
tutturamamasına 
rağmen ilk yarıyı 27-

29 önde bitirdi. 
Kaptan Olcay 
hastalığı nedeniyle 
İlk yarıda oyuna 
girmedi. Üçüncü 
periyoda Kaptan 
Olcay ile başlayan 
Gemlikspor farkı bir 
ara on sayıya 
çıkartmasına 
rağmen, Yalova 
Spor'un direnci ile 
üçüncü periyot 
48-52 bitti. Final 
periyoduna hızlı 
başlayan temsil
cimiz, Gökhan'ın 
oyunda kaldığı 
sürelerde etkili 
savunması ve 
bulduğu üç sayılık 
basketler ile takıma 

katkı sağlaması ve 
ayrıca Kamer'in de 
üç sayılık basketler 
bulunması somi^ 
cunda Gemlikspor 
maçtan da 57-71 
galip ayrıldı. Takım 
antrenörü Serkan 
Sevilmiş " Maça iyi 
başlamadık ama 
oyuncularımız son 
periyotta maçı, 
kazanmasını bildi. 
Tecrübeli ve kaliteli 
bir takıma sahibiz, 
ilk yarıda oynanan 
maçlar sonunda 
lider olmamız 
takımımızın birlik ve 
beraberlik içinde 
olduğumuzu ve 
kalitemizi ortaya

koymaktadır. Gemlik 
için ter döken bu 12 
dev adama Gemlik 
halkının ve Gemlik 
esnafının sahip 
çıkmasını bekliyo
rum. Bu gençlere 
destek olunduğunda 
inanıyorum ki 
playoff maçlarında 
ilçemizi en iyi 
şekilde temsil 
ederek 2.lige 
çıkacaklardır" 
dedi. Maçtan 
sonra ilk yarıyı lider 
bitiren oyunculara 
Başkan Cumhur 
AYDIN yemek ikram 
ederek, başta Gem- 
lik'li olan antrenör 
Serkan Sevilmiş ve

Kumla'lı olan Kaptan ilçemiz için ter 
Olcay Karpat'a döken bütün
teşekkür ederek, oyuncuları kutladı.

hMisiiiiılaıaaiifeılMiiıtialiıM
Gemlik Basketbol 
Orhangazi 
deplasmanında 
rakibini 51-106 
yenerek rahat bir

galibiyet elde etti. 
Maça hızlı başlayan 
Gemlik ekibi Melih 
kabakçı ile bulduğu 
sayılarla periyotu

25 sayı önde 
tamamladı. 2 
çeyrekte oyundaki 
üstünlüğünü koruyan 
Gemlik Basketbol

Orhangazi Belediye 
önünde ilk devreyi 
53-18 önde tamamla
yarak 35 sayı önde 
devreye girdi. İlk 
yarıda Gemlik Bas
ketbolün en skoreri 
11 sayıyla Melih 
Kabakçı oldu.
Gemlik Basketbolda, 
Gökhan ve Özer ile 
bulduğu sayılar ile 
üçüncü çeyrekte 
skor üstünlüğünü 
koruyan Gemlik ekibi

son çeyreğe konuk 
ekip 89-35 önde girdi. 
Son çeyrekte daha 
çok genç oyuncular 
ile oynayan Gemlik 
basketbol Orhangazi 
deplasmanından 51- 
106 galip ayrıldı. 
Gemlik Basketbol un 
en skor eri olan 
Melih KABAKÇI 22 
sayı üretirken 
Gökhan ŞENOL 15 
sayı -16 asist -Özer 
BAŞSEZGİN 12 sayı

15 ribaund -Ersin 
TAŞKIN 11 sayı 18 
ribaund ve Rahmi 
HEPSARSAR 15 sayı 
10 ribaund ile oyna
yarak double double 
yaptılar.
1. periyot 9-34 
2.periyot 
18-53 (9-19) 
3. periyot 
35-89 (17-36) 

4. periyot 
51-106 (17-16)

GOODYEAR 

İIRELLI

MICHEUAI\

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA

<^starmaxx TAKSİT
ÖZKAYA

Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

Gemlik Gümrük Müdürlüğünce firmamıza ait 
tescilli 11032 sayı 24.05.2016 tarihli Gümrük 

Statü Belgesi ve 30184 sayılı 24.05.2016 tarihli 
Serbest Bölge İşlem Formumuz kaybolmuştur. 

Leoni Kablo ve Teknolojileri Ltd. Şti.

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

A SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK • YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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4 mn inlaz re koruma memuru alınacak
Adalet Bakanlığı, 4 
bin infaz ve koruma 
memuru alınacağını 
açıkladı.
Adalet Bakanlığı 
Ceza ve Tevklfevleri 
Genel Müdürlüğü 
bünyesinde istih
dam edilmek üzere 
en az İki yıl süreyle 
uzman erbaş statü 
sünde çalıştıktan 

sonra kendi 
İsteğiyle sözleşme 
terini feshedenler 
arasından 4 bin 
İnfaz ve koruma 
memuru alınacak. 
Adalet Bakanı 
BEKİR BOZDAĞ'ın 
açıkladığı 4 bin 
infaz koruma 
memuru atımına 
ilişkin ilan, Ceza ve

Tevklfevleri Genel 
Müdürlüğü'nün in
ternet sitesinde 
yayımlandı. Buna 
göre, en az iki yıl 
süreyle uzman 
erbaş statüsünde 
çalıştıktan sonra 20 
Ekim 2016'ya kadar 
kendi istekleriyle 
sözleşmelerini fes
hedenler arasından, 

4 bin infaz ve ko
ruma memuru 
alınacak. Sözleşme 
li infaz ve koruma 
memuru pozisyon 
lan için 12 Aralık 
Pazartesi günü 
başlayacak başvu 
rular 23 Aralık 
Cuma günü mesai 
bitiminde sona ere
cek.

Sözleşmeli infaz ve 
koruma memuru 
sözlü sınavı 16 
Ocak 2017 ve 
devam eden gün
lerde yapılacak. 
Alınacak personel 
sayısına göre sözlü 
sınavın tarihleri, 
sınavı yapacak ilgili 
komisyonca belir
lenerek ilan 

edilecek. Söz 
konusu personel 
alımına başvurmak 
isteyenler, Ceza ve 
Tevklfevleri 
Genel 
Müdürlüğünün in-, 
ternet sitesi olan 
"www.cte.adalet.go 
v.tr" adresinden 
detaylı bilgiye 
ulaşabilecek.

Siner flüvenliK için 'yerli' caflrısı
TBD Başkanı Tabak, 
siber güvenlik için 
verir yazılım yapan 
insan gücü ve 
şirketlere sahip 
çıkılması gerektiğini 
söyledi.
Türkiye Bilişim 
Derneği (TBD) 
Başkanı İlker Tabak, 
Türkiye'nin 21’incİ 
yüzyılda etkin bir 
dünya gücü olarak 
var olabilmesinin 
kendi teknolojilerini 
üreten ve 
uluslararası rekabet 

edebilen bir bilişim 
sektörüne sahip 
olmasıyla mümkün 
olacağını vurgula
yarak, bu kapsamda 
bilişimin stratejik 
sektör olarak 
tanımlanması 
gerektiğini söyledi. 
Yerli yazılım ve 
bilişim ürünlerinin 
kullanımının aynı za
manda siber güven
lik için de önemli 
olduğuna dikkati 
çeken Tabak, 
Türkiye'nin iletişim

altyapısı, nitelikli 
uzmanları ve 
şirketleriyle bilişim 
alanında güçlü 
potansiyeli 
bulunduğunu dile

getirdi.
Tabak, yerli yazılımın 
kalkınmanın anahtarı 
olduğunu vurgula
yarak, şunları kay
detti:

"Yerli yazılım yapan 
insan gücümüze ve 
şirketlerimize sahip 
çıkmalıyız. Cari 
açığın 
kapanmasında 
büyük rolü olan yerli 
bilişim çözümlerinin 
üretilmesinde görev 
alan yetenekli ve 
nitelikli uzmanları 
mız, şirketlerimiz 
var. Bugün artan 
ihracat miktarına 
rağmen ihracat gelir
imiz azalıyor. Orta
lama ihracatımız

2014 yılında kilo
gram başına 1,59 
dolar iken, 2015 
yılında 1,44 dolara 
ve 2016 yılı Kasım 
ayı itibarıyla 1,30 
dolara inmiş du
rumda. Kendi 
mühendislerimizce 
ürettiğimiz, milli ve 
yerli yazılım sistem
lerimizi, özellikle 
kamu kurum ve 
kuruluşlarında kul
lanmak yazılım 
ihracatını artırmak 
için ön koşuldur." I

Gözler Türkiye'nin niiyiime relilerinde
Türkiye'nin üçüncü 
çeyrekteki büyüme 
rakamları 
açıklanıyor.
Türkiye İstatistik Ku
rumu (TÜİK), 2016 
yılının temmuz-eylül 
dönemine ilişkin 
Gayrisafı Yurtiçi 
Hasıla (GSYH) veri
leri yarın açıklanıyor. 
"Büyüme Beklenti 
Anketi"ne katılan 17

ekonomistin bu yılın 
üçüncü çeyreğine 
ilişkin büyüme bek
lentilerinin 
ortalaması yüzde 
eksi 0,15 oldu. An
kete katılan ekono
mistlerin üçüncü 
çeyrek büyüme bek
lentileri en yüksek 
yüzde 2,70, en düşük 
ise yüzde eksi 1,50 
aralığında seyretti.

Ekonomistlerin 
2016 büyüme 
beklentilerinin 
ortalaması 
da yüzde 2,67 
olarak ortaya çıktı. 
Ekonomistlerin 
2016 büyüme 
beklentisi en yüksek 
yüzde 3,60, en 
düşük yüzde 
2,10 seviyesinde 
gerçekleşti.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) sis 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİDOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Saveılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTORÜS

ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

39
 1 P«mukkal« *12 OO 28

DENİZ UÇAOl *13 *• 13
Pesaeu* Alunl* Seyahat *14*3*2
METRO *13 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
Süzer Turizm *12 1O 72
Kanberogiu-Esadaş 814 4* 4*
Anıtur *14 47 71
Kamil Koç 812 01*3

________ DAĞITICILAR________

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
r

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 20
Mer.Safi.Oca0ı 513 10 68
Tomokay Tomografi 5136529
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

39
 r TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

|| Akean Petrol a1s 1o Ta
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz 813 18 46
Beyza Petrol S13 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5649 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

ıımliAiMî
VENÜS SİNEMASI

Sen benim 
herşeyimsin: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:45...} I

Görümce: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Çakallarla dans 4: 
11:30-13:45-16:15- 

18:30-20:45...

5133321

http://www.cte.adalet.go
mailto:korfezofset@hotmail.com
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TEŞEKKÜR
AİLEMİZİN BÜYÜĞÜ,

MEHMET TEVFİK SOLAKSUBAŞI'nın
VEFATI NEDENİYLE CENAZE TÖRENİMİZE KATILAN, 

TELEFON VE MESAJLA BİZLERE ULAŞAN, 
ÇELENK GÖNDEREN, GAZETE İLANI VEREREK ACIMIZI PAYLAŞAN 

TOBB YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
SAYIN RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NA, 

ESKİ DEVLET BAKANI SAYIN CAVİT ÇAĞLAR'A, 
ESKİ BAKANIMIZ SAYIN TURHAN TAYAN’A, 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞ YARDIMCISI SAYIN HAŞAN ÇEPNİ'YE, 
GEMLİK KAYMAKAM VEKİLİ SAYIN MUSTAFA ALTINTAŞ'A, 
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANI SAYIN AV. REFİK YILMAZ'A, 

ESKİ BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SAYIN CELAL SÖNMEZ'E, 
ESKİ BTSO MECLİS BAŞKANI SAYIN İLHAN PARSEKER'E, 

SAYIN KOCABIYIK AİLESİ VE BORUSAN CAMİASINA, 
AİLE DOSTUMUZ SAYIN MEHMET YILDIZ’A, 

GTSO YÖNETİM, MECLİS BAŞKAN VE ÜYELERİNE, 
GTB YÖNETİM, MECLİS BAŞKAN VE ÜYELERİNE, 

GEMLİK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI BAŞKAN VE ÜYELERİNE, 
GEMLİK VE BURSA SANAYİSİNİN DOST KURULUŞLARINA, 

GEMLİK HÜKÜMET VE BELEDİYE ÇALIŞAN VE YÖNETİCİLERİNE, 
GEMLİK BELEDİYESİ MECLİS ÜYELERİNE, 

SİYASİ PARTİ İLÇE YÖNETİCİLERİNE, 
GRUP GAZİNOSU ARKADAŞ GRUBUNA, 

SINIRTAŞ SİTESİ ARKADAŞ GRUBUNA, KARDEŞLERİMİZE, 
ÇALIŞANLARIMIZA, GEMLİKLİ DOSTLARIMIZA, 

KÜÇÜK KUMLA KÖYÜ SAKİNLERİNE VE AKRABALARIMIZA, 
HASTALIĞI SIRASINDA ÖZELLİKLE İLGİ VE ALAKASINI ESİRGEMEYEN 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
PROF. DR. ALİ AYDINLAR VE KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜNE, 

DOÇ. DR. ERSİN ÖZTÜRK, UZMAN DR. ÖZGEN IŞIK, DR. ÖZKAN BALÇIN, 
DR. HALİL TÜRKAN, DR. BURAK BAKAR, HEMŞİRE EMİNE AYDIN, 

GENEL CERRAHİ KLİNİK VE YOĞUN BAKIM EKİBİNE, 
UNUTTUĞUMUZ, GÖREMEDİĞİMİZ VE

CEVAP VEREMEDİĞİMİZ TÜM DOST VE AKRABALARIMIZA, 
TEŞEKKÜRÜ BİR BORÇ BİLİRİZ. SAYGILARIMIZLA...

AİLESİ



Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR
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Kapalı Pazar yerinde, 
şehir dışından gelen 
pazarcı esnafına 
yönelik devam eden 
ihaleler tamamlandı. 
Dün Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir Erol 
başkanlığında topla 
nan ihale komisyonu 
üyeleri ve Gemlik 
Belediye Encümeni 
huzurunda yapılan 
Sebze ve Meyve Esna 
fına yönelik ihaleye 
katılım yüksek oldu. 
89 meyve ve sebze 
dükkânından, 70’i alıcı 
bulurken, kalan satış 
yerlerinin aynı ihale 
şartname siyle 15 
günlük süre içinde 
pazarlık yöntemiyle, 
talep eden pazarcılara 
kiraya verileceği 
açıklandı. Sayfa 2’de

Motorbisiklet 
kazasındaki sürücü 

kurtarılamadı

Geçtiğimiz 
günlerde Halitpaşa 
Mahallesi 2 Nolu 
Caddede meydana 
gelen motorbisiklet 
kazasında ağır

yaralanan sürücü 
Yalçın Hür yoğun 
bakımdayerdiği 
yaşam mücade
lesini kaybetti.
Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış Saldırıda eelıit sayısı 44'e yükseldi
Kapalı Pazar Yeri ihalesi tamamlandı
Gemlik Belediyesinin 24 milyon 

lira harcayarak yaptırdığı Kapalı 
Pazar Yeri, 10 yıllık kiralama usulü 
ihale ile sahiplerini buldu.

900’ün üzerinde esnafı bulunan 
bölgenin en büyük pazarı niteliğin 
deki Salı Pazarının ancak 400 esnafı 
Kapalı Pazar Yeri’ne yerleştirildi.

Bu, bundan sonra Gemlik’in ünlü 
Salı Pazarı bölgenin en büyük paza 
rı olmayacak demektir.

Gemlik tarihinde ilk kez, sıkı yöne
tim ilan edilir gibi bir ihale yapıldı.

Devamı sayfa 4’de

İstanbul Beşiktaş'ta 
Vodafone Arena 
yakını ve Maçka 
Parkı'nda 
gerçekleştirilen çifte 
bombalı saldırıda 
şehit sayısı 44’e 
çıktı. Saldırının 
gerçekleştirildiği 
yere Şehitler 
Tepesi adı verildi. 
İstanbul’da 
Cumartesi akşamı 
kanlı bir saldırının 
bilançosu 
giderek artıyor 
Beşiktaş ilçesinde 
Vodafone Arena 
yakını ve Maçka

Parkı'nda iki patlama 
meydana gelmişti. 
Patlamada, şehit 
olanların sayısı 
44'e yükseldi.
Şehitlerden 
37'sinin polis

olduğu bildirildi. 
Terör saldırısında 
150’den fazla kişi de 
yaralandı.
Hastanelerde bulu
nan 98 kişinin te
davilerine devam

ediliyor.
"ŞEHİTLER 
TEPESİ" 
Bu arada, Beşiktaş 
Belediyesi Meclis, 
terör saldırısının 
ardından olağanüstü 
toplandı.
Burada alınan karar 
la, halk arasında 
"Beleştepe" 
diye anılan 
noktanın adı 
"Şehitler Tepesi" 
olarak değiştirildi. 
Saldırının 
gerçekleştiği yere 
şehitlerin anısına 
anıt da dikilecek.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.rnanastiremlakgemlik
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Dün Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Erol başkanlığında toplanan ihale komisyonu üyeleri ve Gemlik 
Belediye Encümeni huzurunda yapılan Sebze ve Meyve Esnafına yönelik ihaleye katılım yüksek oldu. 
89 meyve ve sebze dükkânından, 70’i alıcı bulurken, kalan satış yerlerinin aynı ihale şartnamesiyle 
15 günlük süre içinde pazarlık yöntemiyle, talep eden pazarcılara kiraya verileceği açıklandı.
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Kapalı Pazar 
yerinde, şehir 
dışından gelen 
pazarcı esnafına 
yönelik devam eden 
ihaleler tamamlandı. 
425 pazarcı 
tezgâhından 
200’e yakını 10 yıl 
süreyle sınırlı ayni 
hak tesisi yön
temiyle geçtiğimiz 
hafta Gemlik’te 
ikamet eden pazarcı 
esnaflarına kiraya 
verilmişti.
Bursa, Yalova, 
Orhangazi, Gürsu 
ve İznik’ten ilçeye 
gelen pazarcı 
esnafına yönelik 
ihaleler ise bu 
hafta gerçekleşti. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol 

başkanlığında 
toplanan ihale 
komisyonu 
üyeleri ve Gemlik 
Belediye Encümeni, 
7 Aralık Çarşamba 
günü 30 adet 
tuhafiye ve giyim 
bölümünü ihaleye 
çıkardı.
Bu ihalede 5 yer 
sahiplerini buldu. 
8 Aralık Perşembe 
8ünü yapılan 

retici, Zeytinci, 
Peynirci ve 
Yumurta satışı 
bölümleri ihalesi 
ise büyük ilgi gördü. 
72 dükkândan 62 si 
10 yıl süreyle ayni 
hak tesisi yön
temiyle ihale edildi. 
12 Aralık Pazartesi 
günü yapılan Sebze 
ve Meyve Esnafına 
yönelik ihale de 
katılım yüksekti.

89 meyve ve sebze 
dükkânından, 70’i 
alıcı bulurken, kalan 
satış yerlerinin aynı 
ihale şartnamesiyle 
15 günlük süre 
içinde pazarlık yön- ♦omiı/lo tolrkn ıv*a ı ■■ y 
pazarcılara kiraya 

verileceği açıklandı. 
10 dönümlük 
Otoparkı, 425 
pazarcı tezgâhı, 
125 üretici tezgâhı, 
sağlık kabini, tu
valetleri, duş
r\UMiiııvı ı, 
mescit, yürüyen 

merdivenleri, 
asansör, kafeterya 
ve lokantası ile böl
genin en modern 
Kapalı Pazar 
Yeri olan Gemlik 
Belediyesi Kapalı 
Pazar yen 
24 milyon liraya

mal oldu.
Kapalı Pazar yeri 
ihalelerinin ardından 
yine yönetmelik 
gereği cadde ve 
sokaklarda açılan 
Salı Pazarı ka
panacak. Kapalı 
Pazar yerinde Sah 
günü için yer ala
mayan esnaflar 
Cumartesi günü için 
yapılacak olan 
ihaleye girebilecek
ler. Kapalı Pazar 
yerinde Salı ve 
cumartesi gün
lerinden yer ala
mayan pazarcı 
esnafı kalırsa, 
talepleri halinde 
bu pazarcılara 
Perşembe 
pazarından ücretsiz 
yer verilerek, 
tüm pazarcıların 
yerleştirilmesi 
planlanıyor.

Dünya İnsan Haklan Günü kutlandı
10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü 
Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesinin 
hazırladığı prog 
ramla kutlandı. 
Gemlik Anadolu 
İmam Hatip Lisesi 
konferans salo
nunda gerçekleşen 
programa İlçe 
Kaymakamlık Yazı 
işleri İbrahim Ay, 
Jandarma Komutanı 
Yzb Mehmet Barış 
Bozkurt, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdür
leri Burhan inan, 
Alirıza Atlı, Okul 
müdürleri, 
öğretmenler ve 
çok sayıda öğrenci 
katıldı.
Sunuculuğunu Gem
port Gemlik Anadolu 
Lisesi öğrencilerin 
den Abdülkadir 
Ayışık ve Asya 
Bozkurt'un yaptığı 
10 Aralık Dünya 
insan Hakları Günü 
kutlama programı 
Saygı Duruşu ve 
İstiklal Marşının 

okunmasıyla 
başladı.
Okulun Tarih 
öğretmeni Ekrem 
Taş İnsan Hakları 
beyannamesinin 10 
Aralık 1948 'de 
kabul edildiğini 
hatırlatarak, 
'10 Aralık ile 
başlayan hafta 
Birleşmiş Milletlere 
üye ülkelerde İnsan 
Hakları Haftası 
olarak kutlanır. 
İnsan Haklarını, 
insanın kendisi 
değil, yasalar, eşit 
olarak hiçbir ayrım 
yapmadan koruya 
çaktır. Birleşmiş 
Milletler Genel 
Kurumunda kabul 
edilen bildiri ile 
insanların daha 
bağımsız yaşamaları 
öngörül müş, bu 30 
maddelik bildiriye 
uyulması konusunda 
gerekli yasal düzen
lemenin yapılması 
istenmiştir' 
şeklinde konuştu. 
Okul öğretmen

terinden Hikmet Yaprak sorumlulu programda
Cerrah ve Ersin ğunda hazırlanan öğrenciler,

İnsan Hakları 
Beyannamesinin 
30 maddesini 
kartografi halinde 
sunumunu 
gerçekleştirdiler. 
İnsan hakları ile 
ilgili sinevizyon 
gösterisinin de 
yapıldığı programda 
İnsan Hakları 
konulu İlçe 
Milli Eğitim 
Müdürlüğünün 
düzenlemiş olduğu 
resim, şiir ve 
kompozisyon 
yarışmalarında ilk 
3'e giren öğrencileri 
hediyeleri protokol 
üyeleri tarafından 
sunuldu.
Program sonunda 
yine Gemport Gem
lik Anadolu Lisesi 
Görsel Sanatlar 
Öğretmeni Gülşah 
İslam nezaretinde 
öğrenciler 
tarafından yapılan 
10 Aralık insan 
Hakları konulu 
resim sergisi 
gezildi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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İstanbul’daki 
bombalı saldırıda 
şehit düşen polis 
memuru Hüseyin 
Akyüz, Bursa’da son 
yolculuğuna bin
lerce kişi tarafından 
gözyaşları içinde 
uğurlandı.
Önceki akşam İstan
bul’da Beşiktaş-Bur- 
saspor maçının 
ardından terör 
örgütü tarafından 
çevik kuvvet ekiple 
rine yönelik düzenle

nen bombalı 
saldırıda şehit düşen 
polis memuru 23 
yaşındaki Hüseyin 
Akyüz, Bursa’da son 
yolculuğuna 
uğurlandı. Mihraplı 
Camii’nde öğle 
namazını müteakip 
kılınan cenaze 
namazına binlerce 
vatandaş iştirak etti. 
Cenazede gözyaşları 
adeta sel oldu.
Şehit polisin 
ağabeyleri Ahmet,

Recai ve ikizi Haşan 
Akyüz yan yana du
rarak, kardeşlerini 
ebediyete yolcu etti. 
En zor anları ise 
şehit polisin ikizi 
Haşan Akyüz yaşadı. 
Akyüz, dakikalar 
farkıyla dünyaya 
geldiği ve hayatının 
hemen her anını be
raber yaşadığı 
kardeşinin ce
nazesinin başında 
göz aşlarına 
boğuldu.

Şehidin acılı annesi 
Bahire Akyüz ayakta 
durmakta güçlük 
çekerken, kendisini 
sağlık ve polis ekip
leri teselli etti. Öte 
yandan, cami yolu 
araç trafiğine 
kapatılırken, geniş 
güvenlik tedbiri 
alındığı görüldü. 
Bursasporlu ve 
Beşiktaşlı taraftarlar 
da cenazeye katıldı. 
Şehidi son 
yolculuğunda

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Mehmet 
Müezzinoğlu, Vali 
İzzettin Küçük, İl 
Emniyet Müdürü 
Selami Yıldız, 
milletvekilleri, 
belediye başkanları, 
yakınları ile çok 
sayıda vatandaş 
yalnız bırakmadı. 
Bursa Millet 
vekili Efkan Ala, 
baba Nizam 
Akyüz’e taziye 

lerini iletti. 
Acılı baba, 
Ala’ya, “Onlar 
bizlere hakkını helal 
etsin. Gencecik 
çocukları toprağa 
verdik. Meclisten 
idam cezasını 
bekliyoruz” dedi. 
Kılınan cenaze 
namazının 
ardından Hüseyin 
Akyüz Hamitler 
Polis Mezarhğı'na 
defnedildi.

Bursa'ıla yangın f aciasi-1 ölü
Bursa’da bir evde 
elektrik ısıtıcısından 
çıktığı iddia edilen 
yangında bir genç 
zehirlenerek 
hayatını kaybetti. 
Yangın, merkez Os- 
mangazi ilçesi Tuna 
Mahallesi Gül

Sokak’ta meydana 
geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 25 
varındaki İlker Taş’ın 
ikamet ettiği evde 
elektrikli ısıtıcıdan 
dolayı yangın çıktı. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen 110 

ekipleri, yaptıkları 
müdahalede yangını 
söndürdü. İçerisini 
kontrol eden ekipler, 
Taş’ın cansız bedeni 
ile karşılaştı.
Vücudunda yanık izi 
bulunmayan Taş’ın 
dumandan ze

hirlenerek öldüğü 
tahmin ediliyor. 
Cumhuriyet 
savcısının talimatıyla 
Taş’ın cansız bedeni 
otopsi için Adli Tıp 
Kurumu’na kaldırıldı. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

OrhanBazl'ıle 8 Bğteimen fETO'den gözaltında
Bursa'nın Orhangazi 
ilçesinde FETÖ 
soruşturması çerçe 
vesinde 9 öğretmen 
gözaltına alındı.

Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü, FETÖ/ 
PDY soruşturması 
kapsamında daha 
önce kanun hük

münde kararname ile 
görevlerinden ihraç 
edilen 4’ü kadın top 
lam 9 öğretmeni 
gözaltına aldı.

Daha önce mahke
mece serbest kalan 
9 öğretmen için sav 
cılık yeniden gözaltı 
kararı verdi. Öğret 

menler akşam saat
lerinde gözaltına 
alındı. 9 kişinin em
niyetteki işlemleri 
sürüyor. Zanlıların 

işlem lerinin tamam
lan masının ardın 
dan mahkemeye 
sevk edilmeleri 
bekleniyor.

ftcemi hırsızlar durmak bilmedi
Bursa’da hırsızlar 
birincisinde açama 
dıkları dükkanı ikinci 
defa açmaya 
levyeyle geldi. 10 
dakika açamaya 

uğraştı, ama yine 
başaramadı.
Osmangazi'nin 
Nalbantoğlu semtin 
de kuaför dükkanı 
işleten Zeki ve İlkay 

Kurt kardeşlerin 
dükkanına hırsızlar 
dadandı. 1 ay öce 
levye ile dükkanın 
kapısını açmayı 
başaramayan 

hırsızlar, aynı dükka 
na bir ay sonra yine 
geldi. Güvenlik karne 
rasına yansıyan 
görüntülerde dükka 
nın önüne gelen 3 

hırsız, levye ile 
dükkanın kapısını 10 
dakika boyunca aç
maya çalışıyor. Uzun 
uğraş lar sonunda 
dükka nın kapısını 
açamayan hırsızlar, 
geldikleri gibi olay 
yerinden koşarak 
uzaklaşıyor.
Zeki ve İlkay Kurt 
kardeşler, “1 ay önce 

dükkanımıza hırsız 
lar girmeye çalıştı; 
giriş kapısını açama 
yınca olay yerinden 
uzaklaşmışlar. Biz de 
bu olayın ardından 
güvenlik kamerası 
taktırdık. Geçtiğimiz 
gün 3 irsiz, ellerinde 
levyeyle dükkanın 
önüne gelmiş mes 
ken tuttular” dedi
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Kadri GÜLER

Güne Bakış
kadri_guler@hotmail.com

Kapalı Pazar Yeri ihalesi 
tamamlandı

Belediyeye giden tüm yollar polis bariy- 
ereleriyle kapatıldı, etrafta sıkı güvenlik 
önlemi alındı.

Bunların nedeni, ihaleden önce salı 
pazarı esnafının 2 hafta tezgah açmaması 
ve iddiaya göre tezgah açmak isteyen es
nafa da actjrmamasıvçiı.

Boykotun nedeniyse Kapalı Pazarın 
yerinde Gemliklibursalı veya Orhangali 
ayrımı yapılmaması istemi ve kira usulü 
ihale yerine işgaliye alınması istemiydi.

Belediye buna yanaşmadı.
Yanaşmaz da tek katlı yapılan pazaryeri 

Salı Pazarının tümüne yetmeyeceği 
başından belliydi.

Bu da sıkıntı doğurdu.
24 milyon lira harcanarak yapılan pazar 

yeri, pazarcıların tümünün yer almasına 
göre planlanmamıştı.

Oysa, üzerine otopark yapılacağına 
satış yerleri yapılsaydı, yerleşim sorunu 
olmayacaktı.

Alt kata sebze ve mey vecileri, peynirci 
ve balıkçıları yerleştirdiğinizde iş bitecekti.

24 milyon lira harcayacaksın ve esnafın 
tümüne yer bulamayacaksın.

10 yıllığına kiraya verilen Kapalı Pazar 
Yerleri kapış kapış satılmadı.

Dikkat ederseniz alıcısı çıkmayan yerler 
var. Bu yerler şimdi pazarlık usulü ile 
satılacak.

Salı günü Gemlik pazarının eski canlılığı 
olmayacak

Cumartesi günü açılması planlanan 
pazar için ihale yapılmadı sanırım.

Cumartesi gününün ihalesine ne zaman 
yapılacak?

İhaleden elde edilen gelir belediye basın 
bürosundan gelen haberde açıklanmamış.

Gemlik Belediyesi pazar yerini 10 
yıllığına devre mülk gibi kiralayarak ne 
kadar kaynak yarattı.

Bununda açıklanması gerekirdi.
Gemlik Belediyesi Pazar Yeri arazisini 

satın alırken Soruşan ve Çimtaş’a usulsüz 
sattığı 60 dönüm arsadan elde ettiği parayı 
kullandı.

Bu satışın usulsüz olduğu Bursa İdari 
Mahkemesince onandıktan sonra Danıştay 
ca da onandı.

Şimdi satılan arsaların tapusunun 
alınması için Tapu İptal Davası açılması 
gerekiyor.

Dava açılması için de milyonlarca Hra 
harç yatırılması gerekli.

Belediye taksitle de olsa yaptığı ihale
den elde ettiği parayla önceliği bu davanın 
açılması için harcın yatırılmasına 
harcamalı.

Sonra yeniden usulüne uygun ihale ya
parak, kaybedilen zaman telafi edilsin.

Bunun için önce tapuların alınması 
gerekir, arsalar 18 uygulaması yapıldıktan 
sonra rekabet koşulları yaratılarak 
satılmalıdır.

Göreceksiniz bu satıştan belediyenin 
kasasına daha çok para girecektir.

Belediye nedense hep hatalı işler 
yapıyor. Gemlik Belediyesine adam gibi bir 
danışman lazım.

iMıiMıfinihıtıııHII II II

Halitpaşa Ma
hallesinde meydana 
gelen motorbisiklet 
kazasında ağır 
yaralanan sürücü 
Yalçın Hür 
kurtarılamadı.
Geçtiğimiz 
günlerde Halitpaşa 
Mahallesi 2 Nolu 
Caddede saat 21.30 
sıralarında 16 ZN 
808 plakalı 
kamyonet, Manastır 
yönüne giderken, 
1 nolu cadde Okul 
Sokak’tan 2 nolu 
caddeye kontrolsüz

çıkan Yalçın Hür(38) 
kamyonet ile 
çarpıştı. Ağır 
Yaralanan Yalçın 
Gür kaldırıldığı 
hastanede yoğun 
bakıma alındı, 
ancak yapılan tüm 
çabalara karşın 
kurtarılamadı. 
Yalçın Hür, dün 
ikindi namazına 
müteakip 
Balıkpazarı Cami
inde kılınan cenaze 
namazı ardından 
son yolculuğuna 
uğurlandı.

MllllliliİHOllllIlMl
S.S.Küçük Kumla 
Sahil Boyu Minibüs 
ve Otobüs Yolcu 
Taşıma Kooperatifi 
yeni satın aldığı 
binasına taşındı. 
Geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü saat 
14.oo de Kooperati 
fin yeni aldığı bina 
nın açılışı yapıldı. 
18 yıldır kirada büro 
hizmetlerini sürdü 
ren Kumlalı Sahil

Minibüs- 
Sahipleri 11. durakta 
bulanan yeni büro 
larına kavuştular. 
Açılış törenine 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, AKP’li yöneti
ciler, CHP Belediye- 
Meclis üyeleri, siyasi 
partilerin temsilcileri 
3 Nolu Gemlik 
Otobüsçüler Koo 
peratifi Başkanı 
Ersel Dalgın, 
66 Nolu Motorlu 
Taşıyıcılar Koope 
ratifi Başkanı Orhan 
Sakallıoğlu, Armutlu 
Taşıyıcılar Koope

ratifi Başkanı 
Mehmet Özerden 
ve davetliler katıldı. 
Yeni hizmet 
binasının açılış, 
kurdelası Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Koo 
peratif Başkanları 
ve siyasilerce bir
likte kesilerek 
hayırlı olması 
dualarıyla yapıldı 
Açılışta konuşan 
Kooperatif Başkanı 
Mustafa Ünal, 
bundan sonra 
kooperatif olarak 
hizmetlerin artarak 
devam edeceğini,

16 yıl aradan sonra 
yeni bir büroya 
kavuşmaktan 
mutluluk duyduk 
larını söyledi.

Açılışa katılan 
davetliler de 
kooperatif 
yöneticilerini 
kutladılar.

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur

Hüseyin ŞEN
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK BELEDİYESPOR
Son günlerde fut

bolda Gemlik 
takımları İçin yaza
cak güzel şeyler bul
mak mümkün değil. 
Tüm Gemlik halkı 
gibi bu durum beni 
de çok üzmektedir. 
Zamanımızda 
günübirlik ve 
proramsız yapılan 
sportif faaliyetlerin 
başarısız olduğu 
bilinmektedir.

Gemlik Belediye- 
spor futbol, judo, 
atletizm, kort tenisi, 
güreş, karate, 
yüzme, satranç, mo- 
tokros branşlarında 
akridasyon almış bir 
kulüptür. Bu hangi 
anlama gelmektedir? 
Federasyonların 
düzenlemiş olduğu 

gerek il içi, gerekse 
il dışı müsabakalara 
Gemlik Belediyespor 
olarak katılabiliriz 
demektir.

Katılmış 
olduğumuz bu spor 
dallarında il, Türkiye, 
Avrupa şampiyonu 
olmuş sporcular 
çıkardık. Milli 
takımlarımıza 
sporcular gönder
mekteyiz. Tüm spor 
branşlarında dene 
yimli ve başarılı ho
calarla çalışmak 
tayız. Planlama ve 
programlamayı 
yönetim kurulu ile 
birlikte yapmaktalar. 
Oto kontrol 
muhakkak vardır.

Gördüğünüz gibi 
yönetimiyle 

bütünleşmiş bir 
antrenör grubu ve 
sporcular mevcuttur. 
Her spor branşının 
yapacakları ya da 
yapamayacakları 
önceden bilinmekte
dir. Bireysel sporlar 
da son derece 
başarılı evlatlarımız 
mevcuttur. Bunların 
hedefi büyüktür. 
Hedef yakalana 
bilmesi için kulübü 
müz destek vermek
tedir.

Karate branşına 
Türkiye’nin en 
değerli hocalarından 
birisi olan Kasım 
Demir hocamız 
getirilmiştir. Kasım 
Hocamız, hem bizim 
kulübümüze hem de 
çevremizdeki kulüp

lerimize gerekli bilgi 
ve beceri desteğini 
vermektedir.

Ayrıca federasyo 
nun organize ettiği 
uluslararası semi
nerlere baş hoca 
olarak katılmaktadır.

Burhan Arıkan 
hocamız üstün 
gayretleriyle atletizm 
branşını adeta 
uçurmuştur, il birin
cilikleri, Türkiye 
dereceleri elde etmiş 
sporcular yetiştir 
miştir. Atletleri milli 
takımlar kapısına 
kadar gelmişlerdir.

Judo dalında gerek 
İsmail Hocamız 
gerekse Ahmet 
Hocalarımız Türkiye 
ve Avrupa 
şampiyonu sporcu
lar yetiştirmişlerdir. 
Gerek hocalarımız 
gerekse sporcu la 
rımız disiplinli 
çalışmanın karşılık 
larını almaktadırlar. 
Avrupa şampiyo 
numuz vardır.

Yüzmede akridas 
yonu geçen sene 
aldık ve yarışmalara 

hemen katıldık. Zira 
elimizde sürekli 
çalışan ve birikmiş 
bir sporcu grubumuz 
vardı. Sadece 
yüzüyorlardı, iç
lerinden çok başarılı 
olanları çok büyük 
kulüplere kaptırdık. 
Resmi olduktan 
sonra sporcular 
Gemlikimiz için 
yarışmaya 
başladılar. Havuzu
muz şu an cıvıl cıvıl. 
Aileler sağ olsunlar 
bizlere büyük destek 
vermekteler.

Motokros zor bir 
spor dalı olmasına 
rağmen Avrupa 
Şampiyonu sporcu 
çıkardık. Satrançta 
çok değerli bir 
hocamız vardır. 
Güreşte de yeni 
yapılanmaya gittik. 
Çok kıymetli iki 
hocamız sporcula 
rımızın başarısı için 
var güçleriyle 
çalışmaktalar.

Geçen sene akri- 
dasyonumuzu aldık. 
Kort tenisinde Hüse 
yin Hocamız yarıştır 

dığı sporcularıyla 
büyük başarılara 
imza attı.

En geniş sporcu 
grubuna hizmet 
veren branş futbol 
gözükmekte.

Toplam yedi yaş 
grubunda yarışma 
lara iştirak söz 
konusu. Tüm yaş 
grupları Elit olan 8 
kulüpten biriyiz.

Bu çok önemli bir 
başarıdır.

Gemlikimize bu gu
ruru yaşattığımız için 
çok sevinçliyiz. Bir 
sonraki sene bu sayı 
5’e düşecek. Yani biz 
Bursamızda en iyi 
beş kulüpten biri 
olacağız. Düşünün 
şu an Bursamızda iki 
yüze yakın kulüp var. 
300 ü lisanslı 450 
sporcuya hizmet 
veren bir branştır 
futbol.

Sporda Gemlikimiz 
iyi yerleri hak etmek
tedir.

Gemlik’imizin 
olumsuz imajını 
sporla yok etmeliyiz. 
Bu çok önemli.

Bursa SMMM Odası 
21.futbol turnuvası 
2016 Orhan Ersoy 
Sezonu’nda hafta 
sonu oynanan 
çeyrek final maçları 
sonucunda Gemlik’ 
li Mali Müşavirler 
yarı finale yükseldi. 
B.Grubunu 3.sırada 
bitiren Gemlik 
Cumhuriyeti takımı 
çarpraz eşleşmeler 
sonucunda A 
Grubunu 2. Sırada 
bitiren Mali Çözüm 
takımı ile çeyrek fi
nalde karşı karşıya 
geldi. İlk yarıyı 2-1 
yenik kapatan Gem
lik’li Mali Müşavirler 
ilk yarının başında 
yediği golle 3-1 
yenik duruma 
düşmesine rağmen 
toparlanarak raki 
bine baskı kurdu ve

maçın normal 
süresini 3-3 bera 
berlik ile kapattı. 
Uzatma dakikala 
rında 4-3 öne 
geçmesine rağmen 
son dakikalarda 
gelen gole engel ota
mayarak 4-4 lük 

skorla maçı 
tamamladı. 
Yapılan penaltı 
atışlarında Gemlik 
Cumhuriyeti kalecisi 
SMMM Murat UYAR 
2 penaltı atışını kur
tararak takımının 8-7 
skorla yarı finale 

yükselmesini 
sağladı. Çok 
çekişmeli geçen 
maçta Gemlik 
Cumhuriyeti takımın 
dan SMMM E.KE- 
SKİNDEN ve SMMM 
E.KARATAŞ, Mali 
Çözüm takımından 

da SMMM H.MUTLU 
ve SMMM D.DİLBER 
kırmızı kart gördüler. 
Kırmızı kart gören 
oyuncular yarı final 
maçlarında oynaya
mayacaklar.
Yarı final maçında 
Gemlik’li mali 
müşavirler geçen se
zonun şampiyonu ve 
turnuva maçlarında 
tek mağlubiyetini 
aldığı Tek Düzen 
Spor ile oynayacak. 
Yarı final maçlarının 
17 Aralık cumartesi 
günü saat 14:00 - 
16:00 saaatleri 
arasında Asya 
SporTesislerinde 
oynanacağını be
lirten Takım Kaptanı 
SMMM İhsan ACAR 
Gemlik’li 
meslektaşlarını iş 
stresinden biraz 

olsun uzaklaşarak 
yarı final maçında 
takımlarının maçını 
seyretmeye ve 
desteklemeye davet 
etti.
GEMLİK 
CUMHURİYETİ: 1- 
MURAT UYAR 3- 
TÜRKER MAZLUM 
4-EMRAH KE
SKİNDEN 8-İSA 
FIRTINA 
9-FATİH UZUN 10- 
SERDAR AKAR 11- 
İHSAN ACAR 
(2-NAZIM 
DÜZGÜNEY 5- 
BURAK UYAR 6- 
ERDAL KARATAŞ 
7-ÖMER SARUHAN) 
GOLLER: 9-FATİH 
UZUN 4-EMRAH KE
SKİNDEN 10-SER- 
DAR AKAR 
3-TÜRKER MAZUM

Kar yağışı geliyor!
Meteoroloji, bugün
den itibaren 
havaların soğuyaca 
ğım ve bir çok 
bölgede kar yağışı 
görüleceğini 
açıkladı. Bursa,

5 günlük karlı 
havanın etkisi 
altına giriyor. 
Soğuk hava yönünü 
batıya çeviriyor, salı 
gününden itibaren 
kar geliyor. Hafta 

ortasından itibaren 
soğuk havalar tüm 
yurdu etkisi altına 
alacak. Kuzey ve 
Doğu kesimlerde ise 
kar yağışı ve tipi 
devam edecek.

BURSA'DA 
5 GÜNLÜK HAVA 
DURUMU 
Tüm yurtta olduğu 
gibi Bursa'da da 
yarın kar yağışı 
bekleniyor. 
Meteoroloji'nin 5 
günlük hava duru- 
umna göre hava 
sıcaklıkları gündüz 
4, gece ise -4 dere 
ceye kadar düşecek. 
Ve yarından itibaren

Bursa, 5 gün havanın etkisi
boyunca karlı altına giriyor...
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Araç sahipleri dikkat! Cezalar kesilmeye başladı
Hazine Müsteşarlığı 
müşterilerine 
ortalama trafik 
sigortasının 
üstünde teklif veren 
sigorta şirketlerine 
ceza kesmeye 
başladı. Şirketler 
böylece fahiş fiyat
tan kaçınıyor 
Trafik sigortasında 
son 1.5 yılda 
yapılan zamlar bir 
yandan vatandaşı 
zorlarken diğer yan
dan sistemden so
rumlu olan Hazine 
Müsteşarlığı’nın 
önlemlerini de ART 
arda getiriyor. Sis
temden sorumlu 
bakan olan Ekono
miden Sorumlu 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet

Şimşek’in 
girişimleri ile başta 
kusurlu sürücüye 
tazminat öden
memesini sağlayan 
yasal değişiklik 
olmak üzere birçok 
girişim yapıldı. Son 
olarak Sigorta Bilgi 
Merkezi bünyesinde 
kurulu olan internet 
sitesi ile 
vatandaşlar 
bütün şirketlerden 
aynı anda teklif 
alabiliyor.
Poliçesini de 
kolaylıkla bu sistem 
üzerinden kese
biliyor. Ancak buna 
rağmen sigorta 
şirketleri sistemden 
haberdar olmayan 
vatandaşlara bu 
fiyatların üstünde

poliçe keserse bu 
kez Hazine yine de
vreye giriyor. Diğer 
yandan bu sistem 
üzerinde de ya 
sigorta yapmamak 
veya fiyatları 
yükseltmek için 
ortalamanın çok 

üstünde fiyat teklifi 
veren şirketlere 
ceza kesilmeye 
başlandı.

KUR VE YARGI 
KARARI FİYATLARI 
ARTIRDI

Ancak diğer yandan 
döviz kurunda 
meydana gelen 
artış yedek parça 
yani tamir 
masraflarını 
yükselttiği için 
sigorta primlerinde 
tırmanış görüldü.

Döviz kurunun yanı 
sıra Danıştay’ın 
aldığı bir kararla 
araçların kaza 
sonrası tamirinde 
orijinal parça yerine 
eşdeğer parça 
kullanımının önünü 
açan Hazine 
düzenlemesini iptal 
etmesi de sigorta 
şirketlerinin 
maliyetlerini ve 
dolayısıyla primleri 
artıran etken oldu. 
Nitekim Sigorta 
Bilgi Merkezi (SBM) 
verilerine göre 
aralık ayında orta
lama trafik sigortası 
tutarının kasıma 
göre yüzde 5 
yükselerek 628 li
raya çıktığı 
gözlemleniyor.

Kömür elsanesi geri dbnüMor!
Kömür efsanesi 
daha yeşil bir 
şekilde geri dönüş 
yaptı. Türkiye’de en
erji üretiminde 
sadece yüzde 27 
oranında kullanılan 
kömürün payı 
dünyada yüzde 
40 ’ı aştı.
Almanya'nın 
güneybatısında 
bir santral, sekiz 
ünitesinden en 
yenisinin yatırımına 
tam 1.5 milyar euro 
harcayıp 900 MW 
elektrik üretiyor. 
Karlsruhe'deki EnB- 
VV'nin iki yıllık bu 
çevreci santrali nük
leer ya da 
doğalgazla değil 
kömürle çalışıyor. 
Hatta santralin 

kömürünün büyük 
bir kısmı 9 bin 300 
kilometre öteden 
Kolombiya'dan 
geliyor. Uzun süredir 
enerji Ar-Ge'sinin 
büyük bölümünü 
çeken kömür 
santralleri, dünya 
enerjisinin 
halihazırda yüzde 
40'ını sağlıyor. Nük
leer santrallerini 
kapatma kararını 
uygulayan ve ye
nilenebilir enerji 
alanında en başarılı 
örneklerden biri olan 
Almanya bile 2015 
itibarıyla enerjisinin 
yüzde 55'ini fosil 
yakıtlardan sağlıyor. 
Bu oranın yüzde 43'ü 
ise kömürden.
TÜRKİYE'DE

ORAN % 27 
2015'te kömürde 
129 milyon ton 
eşdeğer petrolü 
olan Türkiye'de ise 
kömürün elektrik 
üretimindeki payı 
yüzde 27. Yeni 
teknoloji ile daha 
çevreci ve verimli 
hale gelen kömür 

santralleri için 
düğmeye basan 
Enerji Bakanlığı, 
ithal kömürün önü 
ne geçmek için de 
birçok adım attı. Yeni 
bulunan 7 milyar 
tondan fazla rezervin 
kalorifik değeri yani 
bir kilogramının 
verdiği ısı miktarı ise 

eski ortalamanın iki 
katı. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 
Berat Albayrak'ın 
ifadesiyle teknoloji 
açısından daha ver
imli, geri dönüşü 
yüksek kazan sis
temleri AB 
standartlarının bile 
üstünde çevresel 
olanak sunuyor. 
VERİMLİLİK % 3 
ARTTI 
Kömürde yaşanan 
bu yeni atılımı Gen
eral Electric (GE) 
Buhar Enerjisi Sis
temleri Genel 
Müdürü Martin 
Boller "Çevreye olan 
etkiyi ikiye ayırmak 
lazım. Biri kirletme, 
diğeri emisyon. Şu 
anda kömür santral

lerinde son teknolo
jide kirletme sıfır. 
Emisyon ise ver
imlilik artışı ile 
oldukça azaldı*' 
şeklinde özetliyor. 
Kömür santralinde 
yüzde 1.5'lik ver
imlilik artışı ile bir
likte emisyonda 
yüzde 3'lük bir 
azalma olduğu 
nu da belirten 
Boller, "Şu 
andaki en 
yüksek teknoloji 
kullanımında yüzde 
8.8'lik bir ilave 
verimlilik gelirken bu 
oranların yakın 
gelecekte yüzde 
14.3'e ve ardından 
yüzde 15.7'ye 
çıkması bekle 
niyor" dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER1 DEHİZ OTOBÜSÜ

HASTANELER

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

ULAŞIM
Pamukkal* 612 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pagaaua Akınla Seyahat 614 63 6 2
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turtam 612 1O 72
Kanbarofllu-Esadaf 614 46 40
Anıtur K 1 A A~f Z 1
Kamil Koç 612 O1 03

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

RELEDİYE
Santral 51345 21-23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Bursa 256 77 84
Mudanya . 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
IDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

k___________ OTOBÜS________ __
Şehirlerarası Oto- 261 54 00
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habeş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otoaaz 
Beyza Petrol

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
514 17 00

Gemlik Kmez
OEMLİK'İN İLK OÛNLOK SİYASİ OAZETİSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5650 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı işleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
Istikiai Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

tEllIlillEliftİO
VENÜS SİNEMASI

Sen benim 
herşeyimsin: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:45...

Görümce: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Çakallarla dans 4: 
11:30-13:45-16:15- 

18:30-20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
-İYİ DERECEDE MSOFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

■ TERCİHEN. ÜNİVERSİTEJfl.Y.O. VE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 

-25-30 YAŞLARI ARASI
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

Başvuruların şahsen fabrikamıza 
yapılması rica olunur. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

GOODYEAR
İIRELLI

*^starmaxx

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

ÜZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK
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Danışma Hattı 44468 80

DOĞA PARK
KONUTLARI

Şgi!

a

KAVLAK
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Yaşam Alanları Tasarlar

M .5$

14Aralık2016Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com Fiyatı; 50Kr

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgenilik.com

iaiFAX 0224517 3310 CER 05327443383 EW --^«conı 
^m.manastrentesâib^.(m ■ ..icar ımstrenılak

Sahil Güvenlik ekipleri, önceki akşam kaçak av yapan Yağmur Ada adlı tekneyi trol yaparken yakaladı

Körferde kaçak trol 
yapan tekneye el kondu
Gemlik Körfezi’nde uzun 
zamandan sonra Sahil 
Güvenlik Botu tarafından 
kaçak trol yapan bir 
balıkçı teknesi yakala
narak tekneye el kondu. 
Tekne sahibi ve teknedeki 
balıkçılara para cezası 
uygulanırken, tekne 
‘Yediemin’ olarak Sınırlı 
Sorumlu Gemlik Merkez 
Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer’e 
teslim edildi. Syf2’de

MHP de İlçe Kongresinde adaylığını 
koyacak olan İbrahim Aşan Ülkü 

Ocaklarını ziyaret ederek destek istedi.

MHP’de adaylar

MHP Gemlik İlçe 
Başkan adaylığını 
açıklayan İbrahim 
Aşan ziyaretlerine 
Ülkü Ocakla 
rı'ndan başladı. 
MHP ve Ülkü

Ocaklarında 
geçmiş dönemde 
görev yapmış Tun
cay Yalçın 'ın da 
başkan adaylığını 
açıkladığı öğrenildi. 
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Emekli ve

Nihayet bir trolcü yakalandı
Gemlik Körfezi’nde balık neslinin 

çoğalması için alınan önlemlerin 
olumlu sonuç vermeye başladığı 
haberlerini alıyoruz.
Bunların başında Armutlu ile Mu

danya arasındaki hattan gırgır ile 
balık avlanmasının yasaklanması 
etkili oldu.

Uzun yıllardır kaçak yapılan trol, 
algarna avcılığında yakalanan balık 
çı olmadığı için bu faaliyetler günü 
müze kadar devam etti. Devamı 4’de

memurların 
ocak ayı maaşları 

belli oldu
Emeklilerin ve 
memurların 2017 
yılında alacakları 
yeni maaşları 
şimdiden belli 
oldu. Hem 
emekliler hem de 
çalışanlar için 
Ocak zam ayı Ola
cak. 11.6 milyon' 
emekli, 3.1 milyon 
memur ve 5 
milyonu aşkın

asgari ücretlinin 
maaşı Ocak'ta 
değişecek.
Memur emekliler
ine Ocak'ta yüzde 
3'lük toplu 
sözleşme zammı 
ve 2016'nın ikinci 
yarısındaki en
flasyon yüzde 5'1 
aşarsa enflasyon 
farkı yansıtılacak. 
Haberi sayfa 9’da

Dİ Fİ M W 
aoımlamssiHtejlti
AKP Gemlik ilçe 
Gençlik Kolu 
Başkam’nın 
geçtiğimiz günlerde 
CHP’liler için attığı 
tvvi tin tepkileri 
sürüyor. 
Muhammet Ali 
Kaya twit 
hesabından attığı 
mesajında “"soy 
suzlar bir kez 
dahi teröristleri

lanetlememişler, 
dert başka çünkü. 
Terörün de CHP'nin 
de kökü kurusun 
inşallah” demişti. 
Bunun üzerine CHP 
Gençlik Kurulu, 
AKP Gemlik Genç
lik Kolları 
Başkanına elek
tronik posta ilece- 
vap verdiler. 
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgenilik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sahil Güvenlik ekipleri, önceki akşam kaçak av yapan Yağmur Ada adlı tekneyi trol yaparken yakaladı

Körfe/tle kaçan trol yanan leKneııe el fcontlıı
Gemlik Körfezi’nde 
uzun zamandan 
sonra Sahil Güvenlik 
Botu tarafından 
kaçak trol yapan bir 
balıkçı teknesi 
yakalanarak tekneye 
el kondu.
Edinilen bilgiye 
göre, önceki gün 
Gemlik Körfezi’nde 
devriye gezen Sahil 
Güvenlik Botu 
Askeri Veteriner 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığı 
çevresinde trol ile 

balık avlayan 
“Yağmur Ada” 
adlı tekneyi 
izlemeye aldı. 
Gece kamerasıyla 
tekneyi görün
tüleyen Sahil 
Muhafaza Hücum
botu balıkçı tek
nesinin trol ile av 
yaptığını tespit etti. 
Hücum botun 
tekneye yanaşması 
sırasında trol ipi ke
silerek, denize 
bırakıldığı tespit 
edildi.

Tekne sahibi Yaşar 
S. ve teknede bulu
nan balıkçılar, Sahil 
Muhafaza Güvenlik 
ekibi tarafından 
haklarında tutanak 
tutularak, tekne saat 
24.oo sıralarında ilçe 
girişi Yerleşke önün
deki Balıkçı 
Barınağına çekilerek, 
durum Cumhuriyet 
Savcılığına bildirildi.

TEKNEYE EL 
KONDU 
Yasa dışı yasak

avcılık yaptığı Sahil 
Güvenlik görevlileri 
tarafından belirlenen 
‘Yağmur Ada’ adlı 
tekneye el konarak, 
tekne sahibi ve 
teknedeki balıkçılara 
para cezası 
uygulanırken, tekne 
‘Yediemin’ olarak 
Sınırlı Sorumlu Gem
lik Merkez Su Ürün
leri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer’e 
teslim edildi.
Tekne sahibi Yaşar 
S. hakkında da

Cumhuriyet Savcılığı 
soruşturma başlattı. 
Balıkçılar, İfadeleri 
alındıktan sonra 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

BİR İLK
Sınırlı Sorumlu Gem
lik Merkez Su Ürün
leri Kooperatifi 
Başkanı Zeki Hazer 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, "Uzun 
süredir Gemlik Kör
fezi’nde kaçak trol 
avcılığı yapılmasına 

karşın yakalanan bir 
tek balıkçı teknesi ve 
mahkemeye verilen 
balıkçı yoktu. Sahil 
Güvenlik ekipleri 
personelinin 
yenilenmesinden 
sonra kaçak trol 
yapan ve denizin 
dibini bozan balık 
neslinin yok 
olmasına ve 
azalmasına sebep 
olan bir balıkçının 
yakalanması diğer 
kaçak trol yapanlara 
ders olacaktır."dedi

'ılaıiiMiiıııftiilılaiflIıiiili
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(GTSO), Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) 
tarafından organize 
edilen 'Nefes Kredisi 
Kampanyasına des 
tek vererek üyeleri 
için 1 milyon liralık 
kaynak oluşturdu. 
GTSO Yönetim Ku

rulu Başkanı Kemal 
Akıt, "İçinde bu
lunulan ekonomik 
süreçte, KOBİ’lere 
nefes aldırmak 
amacıyla Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile 
Ziraat Bankası ve 
Denizbank arasında 
imzalanan, oda 
üyelerine düşük 

faizli kredi kullan 
dırmaya yönelik pro
tokole Gemlik Tica 
ret ve Sanayi Odası 
da katkı sağladı. Bu 
proje nakit sıkıntısı 
çeken KOBİ'lerimize 
nefes olacak ve ülke 
ekonomimiz 
canlanacaktır" dedi. 
Oda üyeleri, üst limit 
100 bin lira olmak

üzere, 12 ay vadeli, 
yıllık yüzde 9,90 faiz 
oranlı kredi kullana 
bilecekler. Üyelerin 
Ziraat Bankası ve 
Denizbank’tan kul
lanabilecekleri Nefes 
Kredisine başvura 
bilmek için GTSO'- 
dan ‘TOBB Nefes 
Kredisi Başvurusu 
İçindir’ ibareli

faaliyet belgesi 
almaları gerekiyor. 
GTSO üyeleri düşük 
faizli Nefes Kredisin* 
den yararlanmak 
için 12 Aralık 2016

Pazartesi gününden 
itibaren Ziraat 
Bankası ve 
Denizbank Gemlik 
şubelerine 
başvurabilinecek.

MHP de İlçe Kongresinde adaylığını koyacak olan İbrahim Aşan Ülkü Ocaklarını ziyaret ederek destek istedi.

MHP Gemlik İlçe 
Başkan adaylığını 
açıklayan İbrahim 
Aşan ziyaretlerine 
Ülkü Ocakları'ndan 
başladı.
Ülkü Ocaklan'mn 
yuvaları olduğunu, 
bu zamana kadar 
Ülkü Ocaklan'mn 
sayesinde hep 
başlarının dik, gu
rurlu bir şekilde 
Gemlik'te gezebildik- 
lerini belirten Aşan 
ve heyeti, yaklaşan 
kongre öncesi ilk 
ziyaretlerini Gemlik 
Ülkü Ocakları'na 
yaptılar.
Ziyarette konuşan 
İbrahim Aşan, 
"Mevcut olan her 
ne varsa daha iyiye 
götürmek, Gemlik'te 
Milliyetçi Hareketi 
bir arada birleştir 
mek ve tutmak, 
hizmetimizi daha 
ileriye götürebilmek 
için başkanlığa aday 
oldum. Milliyetçi 
Hareket Partisi için 
olmazsa olmazı

Ülkü Ocakları'dır. 
18 yaşından beri 
siyasetin içerisinde 
yim. Sîzlerle birlikte 
siyaset yapmak isti 
yoruz. Gemlik Ülkü 
Ocakları ile her 
şeyimizi paylaşmaya 
hazırız. Yapılacak 
olan tüm projeleri 
desteklemeye yar 
dımcı olmaya sizlerle 
birlikte olmak isti 
yoruz. Gemlik Ülkü 
Ocaklan'ndaki 
kardeşlerimizin hayır 
dualarını istiyoruz. 
Hayırlısı ise başkan 
oluruz. Değilse bu 

davaya hizmet et 
meye devam edece 
ğiz. Hiç bir zaman 
partimize arkamızı 
dönmeyiz. Bizim bi 
rinci gayemiz, bir 
bölünmüşlük bir 
küsmüştük var bunu 
bitirmek istiyoruz. 
İlk gayretlerimiz bu 
doğrultuda olacak. 
Gemlik'te Milliyetçi 
Hareket Partisi'ni bir 
araya getireceğiz. 
Biz yönetim kurulu
muzda, toplantılarda, 
meclis salonlarında 
konu mankeni istemi 
yoruz. Gemlik ile il

gili kafa yorsun, 
Gemlik için mesai 
yapsın istiyoruz. 
Partimizin geleceği 
için kafa yorsun is
tiyoruz. Ülkücü 
kantar ne tartarsa 
doğru tartar. 
Ben ve yönetim 
kurulum. Ülkücü 
delegenin de 
oylarına talibiz." 
BAYRAĞI 
DEVRALMAK 
CESARET İSTER 
Gemlik Ülkü Ocağı 
Başkanı Kartal 
Gülmez, İbrahim 
Aşan ve yönetim ku

ruluna teşekkür 
ederken şunları 
söyledi: "Değerli 
dava arkadaşlarınıza 
bu zorlu yolda mede 
ni cesaretlerinizden 
dolayı kutluyorum. 
Gerçekten bu 
bayrağı devralmak 
cesaret ister. Bu 
bayrağı taşımak ve 
bir adım ötesine 
götürmek oldukça 
zor bir görevdir. Bu 
yüzden bu heyeti en 
samimi duygularımız 
la kutluyoruz. Bu zi
yaretleriniz aslında 
bir gelenektir. Ülkü

Ocaktan bu gelenek
lere her daim koru 
muş ve bu gelenek
lere bağlı kalanlara 
her daim saygı 
duymuştur.
Milliyetçi Hareket, 
Ülkücü gençliğin 
vücut bulmuş 
halidir. Bu 
sebeple her 
zaman birbirimize 
ihtiyacımız var. 
Çıkacağınız bu 
yolda Allah 
yardımcınız 
olsun.
Biz Ülkü Ocaklan 
olarak reisimiz kim 
olursa olsun, her 
zaman yanında 
olduk.
Seçimleri kim kaza 
nır ne olur bilinmez 
ama hakkınızda 
hayırlısı olsun." 
dedi.
MHP ve Ülkü 
Ocaklarında geçmiş 
dönemde görev 
yapmış Tuncay 
Yalçın'ın da başkan 
adaylığını açıkladığı 
öğrenildi.
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Eniştesini öldürüp yola attı
Bursa’da geçtiğimiz 
mart ayında enişte 
sini silahla yarala 
diktan sonra yola 
atan sanığa müebbet 
hapis cezası İsteni 
yor. Sanık, enişte 
sinin kendisini tahrik 
ettiğini söylerken, 
müşteki ise kayın 
biraderinin ken 
dişini kurşunladığını 
söyledi.
14 Mart Pazartesi 
günü meydana gelen 
olayda, A.S. (27), 
eniştesi S.D. (33) ile 
tartıştıktan sonra 8 
kurşun sıkarak 
yaraladı. Daha sonra 
eniştesini araçtan 
atan A.S., olay 
yerinin 1 kilometre 
ötesine aracı park 
ettikten bir gün 
sonra meyve 
bahçesinde sakla 
nırken gözaltına 

alındı, işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen şüpheli 
tutuklandı.

"Beni tahrik etti" 
Bursa 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 
hakkında ‘kasten 
adam öldürmek’ 
suçundan dava 
açılan sanık, hakim 
karşısına çıktı. 
Eniştesi ile 
kardeşinin artık ayrı 
yaşadığını ifade 
eden A.S., “Eniştem, 
beni Gürsu’ya davet 
etti. Pastanede otur
duktan sonra ‘Mu
danya’ya gidelim’ 
dedi. Mudanya’da 
alkol aldım. Eniştem 
alkol içmiyordu. Ben 
35’liki devirdim. 
Daha sonra kız 
kardeşimi aralarını 
düzeltmek için

aradım. Bursa’ya 
gelirken ‘kız 
kardeşinden 
boşanacağım. Kimse 
beni döndüremez’ 
dedi. Ayrıca yolda 
bana 2 bira daha 
aldı. Daha sonra 
beni tahrik ederek, 
tabanca çekti. Elin
deki tabancayı 
alarak, ona ateş 
ettim. Alkolün etki 
siyle ne yaptığımı 

bilmiyorum. 
Arabadan kendisini 
dışarıya attı. Ben 
olayın ardından 
yakalandım” dedi. 
"Beni kurşunladı" 
Müşteki S.D. ise 
“Eşimden 45 gündür 
ayrıydım. Sanıktan 
aramızı yapmak için 
talep geldi. Eşimin 
hamile olduğunu 
söyledi. Ben de 
tıbben bunun 

mümkün 
olmayacağını 
söyledim. Mudanya 
tarafına kendisi beni 
davet etti. Alkol 
aldıktan sonra Bursa 
yoluna çıktık. Ken
disi arabada başka 
bir bayanla 
mesajlaşıyordu. 
Yolda inip, tuvalet 
ihtiyacını giderdi. 
Ben de müzik 
dinliyordum. 
Ardından sanık 
kapıyı açınca vü 
cudumda acı hisset
tim. Beni kurşunladı. 
Şikayetçiyim” 
şeklinde konuştu. 
Daha önce arkada 
şını da bıçaklayıp 
yola atmış 
Öte yandan, A.S. 14 
Haziran 2014 yılında 
da 23 yaşındaki S.S. 
ile otomobilde 
tartışma yaşamıştı.

Tartışmanın 
ardından kendisine 
çakı bıçağını çeken 
S.S.'nin elinden 
bıçağı alan A.S., 
sağ bacağından tek 
darbeyle hafif 
yaralamış ve 
şahsı Yalova 
Yolu Terminal 
Kavşağı'nda araçtan 
düşüren şüpheli 
hızla kaçmıştı. Yaralı 
halde yolun 
karşısına geçmek 
isteyen S.S. ise yere 
düşünce iki aracın 
çarpışıp üzerinden 
geçmesi sonucu 
yaklaşık 300 metre 
sürüklenerek 
hayatını kaybetmişti. 
Mahkeme heyeti, 
eksik evrakların 
giderilmesine karar 
verip, duruşmayı 
ileri bir tarihe 
erteledi.

IroanUrııH 3 kişiye ıımııı oMu
Bursa’da geçirdiği 
beyin kanaması ne
deniyle kaldırıldığı 
hastanede beyin 
ölümü gerçekleşen 
kişinin karaciğeri ve 
böbrekleri üç has
taya nakledilecek. 
Alınan bilgiye göre, 
beyin kanaması 
geçiren ve Çekirge 
Devlet Hastanesine 
kaldırılan Ertuğrul

Muhsin U'nun (68) 
beyin ölümü 
gerçekleşti.
Bunun üzerine has
tane yetkilileri, 
Ertuğrul Muhsin 
U'nun ailesiyle organ 
nakli konusunda 
görüşme yaptı. 
Ailenin olumlu yanıt 
vermesiyle bu 
kişinin karaciğeri ve 
böbrekleri başarılı 

bir operasyonla 
alındı.
Çekirge Devlet Has
tanesi Organ Nakli 
Koordinatörü ve 
Genel Cerrahi 
Uzmanı Opr. Dr. 
Timur Didinen, 
gazetecilere yaptığı 
açıklamada, bu yıl 
hastanede 30'uncu 
donör organizas 
yonunu 

gerçekleştirdiklerini 
söyledi.
Bir donörün en az üç 
kişiye can demek 
olduğunu belirten 
Didinen, "Vatandaş 
larımız en az 90 
kişiye hayat bağış 
lamış oldu. ÖnceıiKie 
bu hassasiyetleri 
dolayısıyla vatandaş 
larımıza teşekkür 
ediyorum, onları kut

luyorum. Organları 
bağışlanan kişilere 
rahmet, ailelerine 
sabır diliyorum." 
dedi.
Didinen, Ertuğrul 
Muhsin U'nun 
bağışlanan 

karaciğeri ve iki 
böbreğinin organ 
bekleyen hastalara 
nakledilerek onların 
sağlığına 
kavuşmasının 
sağlanacağını 
ifade etti.

Tartıştığı Kişiye Kütür Eden Kadıta 3 Bin 1fl0 Tl Ceza
Tartıştığı kişiye anlık 
mesajlaşma 
programı Whatsapp 
üzerinden attığı 
mesajda "I..." 
diyen kadın, 3 bin 
100 TL para cezasına 
çarptırıldı. Mahkeme 
cezayı sanığın 
tekrar suç işleme 
mesi koşuluyla 
5 yıl süre ile 
ertelendi.
Tartıştığı S.O.'nun 
VVhatsapp üzerinden 

kendisine attığı 
mesajda, "i..." 
dediğini öne süren 
Ö.T., Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcıhğı'na 
şikayette bulundu. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı 
yürüttüğü 
soruşturma sonu
cunda hazırladığı id
dianamede, S.O.'nun 
7 Aralık 2015 tari
hinde tartıştığı

Ö.T.'ye anlık 
mesajlaşma 
programı VVhatsapp 
üzerinden attığı 
mesajda, "Daha çok 
engellenirsin i...."
diye yazarak 
hakaret ettiği belir
tildi. S.O.'nun başka 
isimle kullandığı 
Facebook hesabı 
üzerinden de 
şikayetçi Ö.T.'ye 
hakaret ettiği 
belirtilen iddia 

namede, sanığın 
"Hakaret" su 
çundan 3 aydan 2 
yıla kadar hapis 
cezası istemiyle 
cezalandırılma 
sı istendi.
Bursa 12. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 
yapılan yargılamada 
şikayetçi Ö.T., 
şikayetinin devam 
ettiğini belirterek 
sanığın 
cezalandırılmasını 

istedi. Sanık S.O. 
ise, şikayetçinin de 
kendisine hakaret 
ettiğini öne sürerek, 
bu nedenle şikayetçi 
hakkında suç duyu
rusunda bulundu 
ğunu söyledi. S.O., 
VVhatsapp mesajının 
atıldığı telefon 
numarasının kendi
sine ait ancak bu 
mesajı atıp atmadı 
ğını hatırlamadığını 
söyledi.

3.100 TL ADLI PARA 
CEZASINA 
ÇARPTIRILDI 
Yargılama sonu
cunda mahkeme 
S.O.'ya "Hakaret" 
suçundan günlüğü 
20 liradan 155 gün 
adli para cezasına 
çarptırdı. Mahkeme, 
3 bin 100 lira adli 
pera cezasını, 
sanığın kasıtlı suç 
işlememesi şartı ile 5 
yıl süreyle erteledi.

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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CHP’ıien 'Sovsuz” tanımlamasına tepkiOf Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Nihayet bir trolcü yakalandı
Balıkçılıktan anlayan herkes, Körfez’e 

baktığında, nerede lamba ile balık avlan 
dığını, nerede trol yapıldığını görüyor ve 
biliyordu. Ama bir türlü devlet bilmiyordu.

Devlet deyince, trol, algarna, lamba ile 
yasak av yapanları yakalayacak kolluk 
kuvvetlerinin başında merkezi Mudanya 
da olan Sahil Güvenlik birimi geliyor.

Bunun yanında, İlçe Tarım Müdürlük
leri, jandarma ve poliste aynı görevlerle 
hükümlüydü.

Ancak, denizde suçluyu yakalayacak 
donanıma sahip değillerdi.

Sahil Güvenlik ise altlarında güçlü 
tekneleri olan, silahlı askeri bir birimdi.

Ama ne hikmetse, biz yıllardır Körfez 
de bu suçları hergün işleyen bir balıkçıyı 
veya teknesini yargıya götüren Sahil 
Güvenlik Birimi görmemiştik.

Yakalanan ise yalnız midye avcılarıydı. 
Onlar da Bursa’ya malları sevk eder 

ken araçların kontrolünde ele geçiyordu.
Önceki aün. Askeri Hara’nın önlerinde 

trol ile balık avlayan bir tekle Sahil Güven 
lik görevlilerince izlenmeye başlanmış ve 
gizli çekimleri yapılmış.

Tam suçüstü yapılacağı sırada, her 
zaman yapıldığı gibi 'trol'ağını tutan ip ke- 
sfıerdK denize 'orra'Kfrmış.

Yıllardır trolcular aynı yöntemi uygula
yarak kolay kolay yakalanamıyorlardı.

Bugün Körfezin belli yerlerinde dip 
taraması yapılsa, deniz de onlarca yüzler 
ce trol ağı bulunur.

Sahil Güvenlik trolcularla bu kez gece 
görüşlü kamera ile tesbitler yapmış.

Bu görüntüler mahkemede ne kadar 
suç üe'ffiı o'fur'oftmıyoruz.

Sonuç olarak bu güne kadar bilhassa 
denizdeki bu kaçak avlamaya tepki 
gösteren S.S. Merkez Su Ürünleri Koope 
ratif yöneticileri memnun olmuş.
„ Belki bilmiyorsunuz ama, Merkez Su 
Ürünleri Kooperatif Zeki Hazer, aylar 
önce, bu durumu Cumhurbaşkanlığına 
şikayet etmişti. Sahil Güvenlik Bölge 
Komutanlığı hakkında Genel Kurmay 
Başkanlığı sonuşturma başlatmıştı.

Bu soruşturma sonucu, Sahil Güvenlik 
Komutanlığı görevlilerinin tümünün yer
leri değişmişti.

Gemlik Körfezi’nde devletin olduğunu 
şimdi anladık.

Bu denetimlerin sıklıkla yapılmasını 
bekliyoruz.

Körfezimizde onlarca balık türü, kaçak 
avcılık ve deniz kirliliği nedeniyle yok 
oldu.

Bugün alınan sıkı önlemler ile iyiye 
doğru gidişin olduğunu görmek hepimizi 
mutlu ediyor.

Gelecek kuşaklara güzel bir çevre, 
güzel bir doğa ve bol balıklı bir deniz 
bırakmak için herkes elinden gelenin 
fazlasını yapmalı.

Yoksa denizlerimizde bu gidişte balık 
kalmayacak, 3 tarafı denizlerle kaplı 
ülkemizde balık ithalleri artacak.

AKP Gemlik İlçe 
Gençlik Kolu 
Başkanı’nın 
geçtiğimiz günlerde 
CHP’liler için attığı 
twitin tepkileri 
sürüyor. 
Muhammet Ali Kaya 
twit hesabından 
attığı mesajında 
“"soysuzlar bir kez 
dahi teröristleri 
lanetlememişler, 
dert başka çünkü. 
Terörün de CHP'nin 
de kökü kurusun 
inşallah” demişti. 
Bunun üzerine CHP 
Gençlik Kurulu, AKP 
Gemlik Gençlik 
Kolları Başkanına 
elektronik posta ile- 
cevap verdiler. 
CHP Gençlik Kolu’- 
nun açıklaması 
şöyle: 
“Kendisinin atmış 
olduğu rezil twit, 
kendilerinin suçlu
luk psikolojisine 
dayanmakta ve ken
disinin rezil zihni 
yetinin ayaklar 
altında 
bulunmasındandır. 
Türkiye'nin başına 
dert olmuş tüm terör 
örgütleriyle daha 
düne kadar dost 
olanların suçluluk 
psikolojisidir. 
CHP' ye iğrenç atıfta 
bulunarak dolaylı 
yollardan "Türkiye 
Cumhuriyetine,

Mustafa Kemal 
Atatürk'e, silah 
arkadaşlarına, bu 
topraklar için 
toprağa düşmüş 
askerlere, bağımsız 
lığa, özgürlüğe, 
kadınların seçmesi 
ne ve seçilmesine, 
soyadına, sata sata 
bitiremedikleri fab
rikalara, laikliğe, bir 
zamanlar ayaklar altı 
na aldıkları milliyet 
çiliğe, ananı da al git 
denen çiftçiye, 
Kuvay-I Milliye 
Ruhuna" alenen 
hakarettir.
2 gün önce Mende 
resci, dün Özalcı 
bugün Erdoğancı 
yarın başka blrşey 
olacak zatın, 93 yıllık 
çınarımıza, her 
dönemde Atatürkçü 
olan bizlere soysuz 
demesi, kendisinin 
aslında ne olduğu 
nun itirafıdır. CHP 
Retro twitter 
hesabımızdan atıl 
mış olan twiti anla 
yamayacak kadar 
zeki olduğunun 
göstergesidir. Senin 
gibi zata daha sert 
açıklama yazmak is
terdik ancak zihniye 
timiz el vermedi.
Sen açıklamamızın 
her kelimesini 
okurken yüzüne 
tükürdüğümüzü 
varsay!

FETÖ İle, PKK ile, 
IŞİD İle, Esad İle 
dost olduğunuz 
dönemleri hatırla, 
Rusya ile, İsrail ile 
düşman olduğunuz 
dönemleri, Gazze'ye, 
Filistin'e, Mısır halkı 
na, Rabia'ya, Esma' 
ya acıdığınız dönem
leri hatırla her satırı 
okurken. Her satır 
da, her kelime de 
utan insan içine 
çıkama! Haddini bil, 
varsa eğer onurun, 
blzlerden özür dile 
Ve Milli Şefimiz 
İsmet İnönü' nün 
sözünü de hatır la 
"Hiç bir millet yok 
içinde bizimki kadar 
hain yetiştirsin." 
Baktık ki bu vatan 
daşln CHP köklerine 
laf ettiği pek çok twit 
var. Kökü bereketsiz 
derken, ne demek 
İstemektedir? 
CHP'nin kökü 
Mustafa Kemal'dir. 
Anadolu direnişidir, 
Sivas Kongresidir. 
Bu kuyruk acınız 
nedir? Bugün Cum 
huriyetin verdiği 
İmkanları sonuna 
kadar kullanırken 
hiç mi için(iz) acımı 
yor. 78 yıl önce 
ölmüş birinin, öldü 
ğünü kabullenemi 
yorşun(uz) ki hala 
Öldürmeye çalışıyor 
sun(uz). Biz merak

ediyoruz bu 
güruhun yönetim 
kurulu üyesi kız 
arkadaşları niçin 
sesini çıkarmıyor? 
Siz de mi unuttunuz 
yönetim de bugün 
söz sahibi olmanız 
Atatürk'ün Türk 
Kadınına getirdiği 
haklar sayesindedir. 
Biz ne teröristiz, ne 
de terörü destekli 
yoruz; 7 Haziran 
seçimlerinden sonra 
terörü azdıran da, 
destekleyen de, 
terör facialarını 
fırsata çevirende 
sizsi niz, her olayda 
kat ledilen bizleriz. 
Ama her seferinde 
kronik mağdurlar 
sîzlersiniz.
Kaba ifadele 
rimizden dolayı 
halkımızdan af 
diliyor, 10 Aralık 
akşamı yaşadığımız 
İstanbul terör 
faciasında yarala 
nanlara acil şifalar, 
hayatını kaybeden 
polislerimize, 
sivillerimize ve 
Gençlik Kolları 
Üyemiz Berkay 
Akbaş'a 
Allahtan rahmet 
diliyor, TERÖR 
BELASINI, 
DESTEKLE YEN
LERİNİ ve 
FIRSATÇILARINI 
lanetliyoruz.”

Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Hasta 
nesine yeni bir Fizik 
Tedavi ve Rehabili
tasyon Uzmanı 
atandı.
Uzun yıllardır 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesinde Fizik

edavisi ve Reha 
bilitasyon 
Uzmanlığı yapan 
Vedat Ökter’den 
sonra, ikinci 
doktor Neşe 
Eroğlu’nun Sahil 
Hastanesinde 
görevine başladığı 
açıklandı.

fîLTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmS 

Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK
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Dondurucu soğuklar geliyor
Kış turizminin 
gözde merkez
lerinden Uludağ'da 
kar kalınlığı yarım 
metreye ulaşırken, 
kar yağışının kent 
merkezine de bu 
akşamdan itibaren 
yağması beklendiği 
açıklandı. 
Uludağ’da kar yağışı 
etkisini göstermeye 
devam ediyor. 
Meteoroloji yetkili 
lerinden alınan bil
giye göre, zirvede 
kar kalınlığının 50 
santimetreye 
ulaştığı açıklandı. 
Kar yağışının 
aralıklarla devam 
etmesi beklenirken, 
önümüzdeki haf
tadan itibaren 
hizmete girecek 
olan otellerin ve 
kayak pistlerindeki 
çalışanların da yüzü 
güldü. Otelciler ve 
yetkililer önümüz 

deki haftadan itiba 
ren zirvenin yoğun 
luk yaşayacağını 
açıkladı.
Hava sıcaklığının 
artık gündüzleri de 
sıfırın altında 
ölçüldüğü Uludağ’ın 
zirvesindeki kar 
yağışının bu 
akşamdan itibaren 
kent merkezinde de 
etkili olması bek
leniyor. Kent 
merkezinde bekle
nen en yüksek 
sıcaklık 4 derece 
olurken, en düşük 
sıcaklık ise eksi 9 
derece olarak 
açıklandı.
Uludağ’ın zirvesinde 
ise hava sıcaklığı en 
yüksek eksi 4 dere
ceyken, en düşük 
ise eksi 15 derece 
olması bekleniyor.

BU YOLLARA 
DİKKAT

Bursa’da şehirler 
arası yollarda, kış 
aylarında araçların 
seyir güvenliğini 
etkileyen riskli böl
geleri belirledi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube 
Müdürlüğü, kış 
aylarında sürücü 
lere zor anlar 
yaşatacak riskli 
yolları belirledi. 
Trafik kazalarının 
azaltılması için ön
lemler alan ekipler, 

şehrin ana yolların 
da çalışmalar ya
parak sürücüleri 
uyardı.
RİSKLİ BÖLGELER 
İKİYE AYRILDI
Kış aylarında, kar 
yağışı, buzlanma ve 
sis nedeniyle 
yaşanan Özellikle 
ölümlü ve yarala 
malı kazaların 
azaltılması için 
yapılan çalışmada, 
Bursa şehirlerarası 
karayollarında, 
araçların güvenliğini 

etkileyen riskli böl
geler, ‘Yüksek riskli 
bölge’ ve ‘Orta 
riskli bölge ‘ 
olarak ikiye ayrıldı. 
İşte o güzergahlar.,. 
İstanbul güzergahı 
Yüksek risk bölgesi: 
Dürdane Rampası 
(19.km) 
Orta risk bölgesi: 
Karsak Boğazı 
(39.km), Orhangazi 
Çeltikçi Kavşağı 
(44.km) 
Ankara güzergahı 
Yüksek risk bölgesi:

Akıniş Rampası (20- 
25. km), Yenişehir 
Yolu-Soğuksu 
(27.km), Ümitalan 
Rampası (26-30), 
Mezitler (55-78. km) 
Orta risk bölgesi: 
Şehitler Mah.
Kavşağı (36.km) 
İzmir güzergahı 
Yüksek risk bölgesi: 
Bandırma- 
Çanakkale arası 
Fevzipaşa Rampası 
(8O.km), Balıkesir- 
Izmir arası Kosava 
Rampası (90-95.km) 
Orta risk bölgesi: 
Karakoca-Subaşı 
arası (40-50.km 
kuvvetli rüzgar), 
Tophisar Rampası 
(87.km), Tigem 
Mevkii (76-79.km) 
Öte yandan İzmir 
yolu Ataevler- 
Görükle arası ise 
yüksek sis riskinin 
bulunduğu bölge 
olarak belirtilmiş.

Deniz ulaşımında seterler iptal
Bursa Deniz Otobüs
leri (BUDO) ile 
İstanbul Deniz Oto
büslerinin (İDO) bazı 
seferleri, olumsuz 
hava koşulları ne
deniyle iptal edildi. 
BUDO'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
12:30 tarihindeki İs
tanbul (Eminönü/ 
Sirkeci) - Bursa (Mu
danya) 13:30 tarihin
deki Bursa 
(Mudanya) - İstanbul

(Eminönü/Sirkeci) 
14:30 tarihindeki İs
tanbul 
(Eminönü/Sirkeci) - 
Bursa (Mudanya) 
16:00 tarihindeki Ar
mutlu (İhlas) - Bursa 
(Mudanya) seferleri 
hava muhalefeti ne
deniyle iptal 
edilmiştir.
İDO'nun iptal edilen 
dış hat seferleri 
şöyle; 12:30 Bursa- 
Yenikapi-Kadiköy

Deniz Otobüsü 
12:50 Kadikoy- 
Yenikapi-Bursa 
Deniz Otobüsü 
14:30 Bursa- 
Yenikapı-Kadıköy- 
Beşiktaş Deniz 
Otobüsü 
14:50 Kadikoy- 
Yenikapi-Bursa 
Deniz Otobüsü 
15:00 Kadikoy- 
Yenikapi-Armutlu 
Tk.-Armutlu Deniz 
Otobüsü

2 Ocafc'a fcadar Pusu «amili lıwcs silisecefcl
Daha önce hiç gelir 
testine girmeyenler 
2 Ocak'a kadar gelir 
testi yaptırıp kısmi 
aftan yararlana 
bilirler.
Daha önce hiç gelir 
testine girmeyenler 
için büyük fırsat... 
Bu kişiler 2 Ocak'a 
kadar gelir testi 
yaptırıp kısmi aftan 
yararlanabilirler. 
Yaşadıkları hane 
içindeki kişi başına 
düşen gelir asgari 
ücretin üçte birinden 
azsa eski borçlar 
silinecek.
Prim borçlarının 
yapılandırılmasıyla 

ilgili süreç 
tamamlandı. 
Akşam'dan Okan 
Güray Bülbül'ün 
haberine göre ancak 
genel sağlık 
sigortası prim borcu 
bulunan kişiler için 
fırsat halen devam 
ediyor. Başvuruda 
bulunan kişiler yeni 
yıla borçsuz girebilir
ler. GSS prim borcu 
konusunda kısmi bir 
af ve yapılandırma 
söz konusu. Daha 
önce hiç gelir testine 
girmeyenler için 
kısmi af var. Buna 
göre çalışmayan ve 
bir sigortalının bak

makla yükümlü oldu 
ğu kişiler arasında 
yer almayan kişilerin 
2012'den itibaren 
gelir testi yaptırması 
gerekiyordu.
HANE GELİRİ 
ÖNEMLİ

Bu kişiler eğer daha 
önce hiç gelir testine 
girmemişlerse, 2 
Ocak 2017’ye kadar 
gelir testi yaptırıp 
kısmi aftan yararlan
abilecekler. Buna 
göre daha önce hiç 

gelir testine 
girmeyen bir kişi, 2 
Ocak'a kadar gelir 
testi yaptırırsa ve 
yaşadığı hane için
deki kişi başına 
düşen gelir asgari 
ücretin üçte birinden 
az ise, geriye dönük 
bütün borçları 
silinecek. Bu kişi 
prim affından 
yararlanmış olacak. 
Bu nedenle bu du
rumdaki kişilerin 
mutlaka 2 Ocak'a 
kadar gelir testi 
yaptırması gerekiyor. 
Bu sayede yeni yıla 
borçsuz girebilirler. 
FAİZ, CEZA, ZAM

YOK
Daha önce hiç gelir 
testine girmeyen 
kişiler gelir testi 
yaptırırlarsa ve gelir
leri asgari ücretin 
üçte birinden daha 
yüksek ise, bu du
rumda geçmişe 
dönük borçları gelir 
testinin sonucuna 
göre güncellenecek. 
Bu borcu peşin 
olarak ödeyen 
kişilerin borçlarının 
faiz, gecikme zammı 
ve cezaları silinecek. 
Dolayısıyla gün 
cellenen borcun 
yalnızca ana 
parası ödenecek.



14 Aralık 2016 Çarşamba İGemlik KŞrfez Sayfa 6

BİL OKULLARİÎ

iûyww.bilokullarî 022f573 23 24J
No.75 Orpangazi/BURSA

lj^ÖĞR£lNÇrLElft J 
wQ:iOcıWİM<



14 Aralık 2016 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 7

2017nin trafllt cezaları Hem oldu
Maliye Bakanlığı, 
2017'de trafik 
cezalarına gelecek 
zam oranını açıkladı. 
Buna göre yeni yılda 
trafik cezaları yüzde 
3,83 artacak.
Yeni yılda trafik 
cezaları yüzde 3,83 
artacak. En düşük 
ceza 75 lira ile 
"taşıma sının 
üstünde yolcu alan" 
sürücülere, en yük
sek ceza 14 bin 908 
lira ile "geçici tescil 
belgesini basmak ve 
araç sahibine ver
mek üzere yetk
ilendirilen gerçek 
veya özel hukuk 
tüzel kişilerinden be
lirlenen usûl ve 
esaslara aykırı 
hareket edenlere" 
kesilecek. Alkollü 
araç kullanmanın 
cezası 876 liraya 
yükselecek. Ehliyet
siz araç kullanana 
bin 763 lira, seyir 
halinde cep telefonu 
kullanana 95 lira 
para cezası 
verilecek.
Trafik cezaları 2017 
yılında, Maliye 
Bakanlığınca belir
lenen yeniden 
değerleme oranına 
göre yüzde 3,83 
zamlı olacak.

Emniyet yetkilile 
rinden edindiği bil
giye göre, 11 Kasım 
2016 tarihli Resmi 
Gazete'de 
yayımlanan "Vergi 
Usul Kanunu Genel 
Tebliği"nde Maliye 
Bakanlığınca 
yeniden yeniden 
değerleme oranının 
yüzde 3,83 olarak 
belirlenmesinin 
ardından 1 Ocak 
2017 tarihinden 
itibaren uygula 
nacak trafik ceza 
miktarları da 
yeniden hesaplandı. 
2017 yılında en 
düşük ceza, "taşıma 
sınırı üstünde yolcu 
alan" sürücülere 
verilen 75 lira olarak 
kesilecek. En yüksek 
ceza 14 bin 908 lira 

ile "geçici tescil bel
gesini basmak ve 
araç sahibine ver
mek üzere yetk
ilendirilen gerçek 
veya özel hukuk 
tüzel kişilerinden be
lirlenen usul ve 
esaslara aykırı 
hareket edenler"e 
uygulanacak.
Yetkisi olmadığı 
halde tescil plakası 
basanlar 10 bin 
383 lira ile 
cezalandırılacak. 
"Karayoluna, trafiği 

tehlikeye sokacak ve 
trafik işaretlerinin 
görülmelerini en
gelleyecek şekilde 
bir şey atan, döken, 
bırakan, karayolu
nun yapısına, güven
lik tesisleri ile trafik 
işaretlerine zarar 

verenlere, bunların 
yerlerini değişti ren- 
lere veya ortadan 
kaldıranlara" 
427 lira para 
cezası kesilecek.

SAHTE PLAKAYA 5 
BİN 191 LİRA CEZA 
Tescil edilen araçları 
trafik belgesi ve 
tescil plakası ol
madan karayoluna 
çıkaranlar 2017'de 
876 lira ceza 
ödeyecek.
Ruhsatsız araç kul
lanan ve tescil 
plakasını monte 
edilmesi gereken 
yerin dışında farklı 
bir yere takanlara 95 
lira, yönetmeliğe 
aykırı plaka takan
lara 427 lira ceza 
verilecek.

Farklı okunmaya ya 
da okunamamaya 
neden olacak şekil 
de tescil plakasında 
değişiklik yapanlar 
92 lira, tescilli aracı 
plakasız kullananlar 
bin 763 lira ceza 
ödeyecek.
Aracına sahte plaka 
takan kişilere verilen 
5 bin liralık para 
cezası, 5 bin 191 
liraya yükselecek. 
Aracını tescil et
tirmeden trafiğe 
çıkaranlar, kara 
yolunda geçici 
kullanacağı aracı 
için geçici trafik bel
gesi ve geçici tescil 
plakası almayanlar 
veya bunları başka 
araçta ve süresi 
bittiği halde kul
lananlar 206 lira 
para cezasına 
çarptırılacak.
Kamyon, çekici ve 
otobüslerde tako- 
graf, taksi otomobil
lerinde taksimetre 
bulundurmayanlar 
ile bunları kullan
mayanlara 427 lira 
para cezası verile
cek. Bu cihazları 
bozuk imal edenlere, 
bozulmasına neden 
olanlara ve bozuk 
durumdaki cihazları 
araçlarında kul

lananlara 6 bin 660 
lira para cezası 
uygulanacak.

EHLİYETSİZ 
ARAÇ KULLANAN 
BİN 763 LİRA CEZA 
ÖDEYECEK 
Araçlarının muayene 
süresini geçirenlere 
95 lira ceza 
verilecek. 
2017'de muayene 
istasyonları işletme 
şartlarına uymaz ya 
da gerektiği şekilde 
araçları muayene 
etmezse ilkinde 6 
bin 989, ikinci 
sinde 11 bin 658 ve 
üçüncüsünde 23 bin 
318 lira para cezası 
ödeyecek.
Sürücü belgesiz 
araç kullanmanın 
cezası bin 763 lira 
olacak, kırmızı ışık 
kuralına uymayan
lara 206 lira ceza 
kesilecek.
Bulundurması 
zorunlu olduğu 
halde aracında em
niyet kemeri bulun
durmayan veya 
kullanmayanlar ile 
motosiklet, motorlu 
bisiklet ve elektrikli 
bisikleti kasksız 
ve gözlüksüz kul
lananlara 95'er 
lira ceza verilecek.

Sigorta primleri düşürülüyor
Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş, 
sigorta primlerinin 
düşürülmesine 
yönelik çalışma 
yaptıklarını açıkladı. 
Hükümet trafik, 
konut ve otomobil 
sigorta primlerinin 
düşürülmesi için 

adım atmaya 
hazırlanıyor. 
Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurtulmuş, 
Bakanlar Kurulu'nun 
dünkü toplantısında 
sigorta sektöründeki 
gelişmeleri 
değerlendirdiklerini, 
primlerin

düşürülmesine 
yönelik alınması 
gereken tedbirler 
konusunda çalışma 
ve müzakereler 
yaptıklarını, bu 
konuda Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek'in Kurulu 
bilgilendirdiğini

söyledi.
"Sigorta primlerinin 
düşürülmesine 
ilişkin olarak 
görüşmeler 
yapıldığını söyledi
niz. EKK'da alınan 
kararlar dışında yeni 
bir adım mı 
atıyorsunuz?"

sorusunu 
Kurtulmuş, "EKK'da 
alınan kararlar 
çerçevesinde bu da 
gündeme gelmiş 

olan konulardan biri
sidir. Teferruatını 
netleştiği zaman ka- 
muoyuyla paylaşa 
cağız" diye yanıtladı.

t arsa'nm rekatct «iç» aatfıror
Ekonomi ve Dış Poli
tika Araştırmalar 
Merkezi tarafından 
hazırlanan İl Bazında 
Rekabet Endeksi Ra- 
poru'na göre, Bursa 
9 kategorinin 7'sinde 
gerileme gös
terirken, 2 kate
goride ise yerinde

saydı.
Ekonomik büyü
menin yanında bu 
büyümenin kalitesini 
ve toplumda 
yarattığı değişimleri 
ölçme amacıyla 
oluşturulan Sosyal 
Sermaye Endek- 
si'nde Bursa en 

büyük gerilemeyi 
yaşadı ve 9'uncu 
sıradan 22'nci sıraya 
geriledi. Eğitim, 
sağlık, katılım, 
kültür, güvenlik, gelir . 
dağılımı, kadın-erkek 
eşitliği gibi unsurları 
içeren endekste 
Bursa'nın 13 sıra bir

den gerilemesi 
dikkat çekiyor. 
DÜŞÜŞTEYİZ! 
Türk Girişim ve iş 
Dünyası Konfed
erasyonu işbirliği ile 
Ekonomi ve Dış Poli
tika Araştırmalar 
Merkezi tarafından 
hazırlanan ‘İl

Bazında Rekabet 
Endeksi Raporu’ 
açıklandı. Genel 
endekse göre en 
rekabetçi ilk üç il 
İstanbul, Ankara ve 
İzmir olarak 
sıralandı. Sekiz alt 
endeks ile 65 
değişkenin ışığında 
rekabetçi dinamik
lerin araştırıldığı 
çalışmada, Bursa'nın 
performansındaki 
düşüş dikkat çekti. 
FİZİKİ ALTYAPI 
Son dönemde Bur

sa'da da görülen ve 
yatırım yapılacak 
alan bulunama 
ması konusunda 
yoğunlaşan 
sorunları ölçen 
Fiziki Altyapı En
deksi, gerileme 
nin görüldüğü 
bir diğer başlık. 
Endekste 2008 
yılında 16'ncı sırada 
yer alan Bursa'nın, 
2014'e gelindiğinde 
10 sıra birden 
gerilediği dikkat 
çekiyor.
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Mi Hltil mıIfelt mi Hm
Sınır illerde valiler, 
sınır ticaretinin 
amacına uygun 
yürütülmesi ve izlen
mesinden sorumlu 
sayılacak.
Sınır illerde valiler, 
sınır ticaretinin 
amacına uygun 
yürütülmesi ve izlen
mesinden sorumlu 
sayılacak, sınır 
ticareti uygulamaları 
dahilindeki merciler 
arasında işbirliği ve 
koordinasyonu 
sağlayacak.
Ekonomi 
Bakanlığının, Sınır 
Ticaretinin 
Uygulanmasına 
İlişkin Tebliği, Resmi 
Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Bakanlar Kurulu 
kararı ile yürürlüğe 
konulan Sınır Ticare
tinin Düzenlenme
sine İlişkin Karar 
hükümleri 
çerçevesinde sınır 
ticaretine ilişkin usul 
ve esasları be
lirleyen tebliğe göre,

sınır ticareti 
kapsamındaki ithalat 
ve ihracat işlemleri 
için gümrük beyan
namesi düzen
lenecek. Sınır 
ticaretinin amacına 
uygun olarak 
yürütülmesi ve izlen
mesinden ilgili 
valiler sorumlu 
sayılacak. Valiler, 
sınır ticareti 
uygulamaları 
dahilindeki merciler 
arasında işbirliği ve 
koordinasyonu 
sağlayacak.

Yerli üretimin ve 
imalatın korunması 
ile haksız rekabetin 
önlenmesi amacıyla 
daha önceki düzen
lemede olduğu gibi 
çay, şeker, fındık ve 
Antep fıstığının yanı 
sıra, Bakanlık 
tarafından ithalatı 
durdurulan diğer 
ürünlerin sınır 
ticareti yoluyla 
ithalatına izin ver
ilmeyecek. Ayrıca 
ithalatı Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığının iznine 

tabi olan veteriner 
ilaçları, veteriner 
biyolojik ürünleri ve 
bunların bileşimine 
giren veya üreti
minde kullanılan 
etkin maddeler 
sınır ticareti 
yoluyla ithal edile
meyecek. 
Düzenleme ile 
Resmi Gazete'de 
2009’da yayımlanan 
sınır ticaretinin 
uygulanmasına 
ilişkin tebliğ 
yürürlükten 
kaldırıldı.

Türkiye dünyada
4, sıraya yerleşti

Türk Patent Ens 
titüsü, geçen yıl 
yaptığı 192 bin 950 
marka tesciliyle bu 
alanda dünyada 4. 
sırada yer aldı 
Türk Patent En
stitüsü (TPE), 
geçen yıl yaptığı 
192 bin 950 marka 
tesciliyle bu alanda 
dünyada 4. sırada 
yer aldı.
Dünya Fikri 
Mülkiyet Örgütü 
nün (WIPO) geçen 
yıla ilişkin "Dünya 
Fikri Mülkiyet Gös 
tergeleri" raporuna 
göre, Türkiye'de 
son 5 yılda tescil 
edilen marka sayısı 
800 bine yaklaştı. 
TPE, geçen yıl 
yaptığı 192 bin 950 
marka tesciliyle, bu 

alanda Çin'in SIPO, 
Avrupa Birliğinin 
EUIPO ve ABD'nin 
USPTO fikri 
mülkiyet ofislerinin 
ardından 4. sırada 
kendisine yer 
buldu. Söz konusu 
dönemde SIPO 2 
milyon 232 bin 863, 
EUIPO 321 bin 165, 
USPTO ise 306 bin 
504 marka tescili 
yaptı.
Geçen yıl 227 bin 
273 marka tescil 
başvuru yapılan 
Türkiye, bu alanda 
dünyada 8. sırada 
yer alırken, en çok 
başvuru 2 milyon 
828 bin 287 ile 
Çin'de gerçekleşti. 
Bu ülkeyi, 517 bin 
297 ile ABD takip 
etti.
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tmelıli re memurların ocalı ayı maaslan helli oldu
Emeklilerin ve 
memurların 2017 
yılında alacakları 
yeni maaşları 
şimdiden belli oldu 
Hem emekliler hem 
de çalışanlar için 
Ocak zam ayı ola
cak. 11.6 milyon 
emekli, 3.1 milyon 
memur ve 5 mily
onu askın asgari 
ücretlinin maaşı 
Ocak'ta değişecek. 
Emeklilerin ve 
memurların yeni 
maaşları şekillendi; 
asgari ücretliler ise 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu'na 
kilitlendi.
İşte Ocak'ta 
yapılacak artışlar 
SSK VE BAĞ-KUR 
EMEKLİLERİ: 
Ocak'ta maaşlar, 
2016*nın ikinci 6 
aylık döneminde 
gerçekleşen 
enflasyon kadar 
artırılacak. En

flasyon tahminine 
göre, zam oranının 
yüzde 3.73 olması 
bekleniyor. Ocak 
zammı yüzde 3.73 
olursa en düşük 
maaş; 2000 yılından 
önce emekli olan 
SSK'hlarda bin 339 
liradan bin 389 li
raya, 2000'den 
sonra emekli olan 
SSK'hlarda 798 li
radan 828 liraya, 
Bağ- Kur esnaf 
emeklilerinde bin 
163 liradan bin 206 
liraya, Bağ-Kur 
tarım emeklilerinde 
İse 916 liradan 950 
liraya yükselecek. 
MEMUR 
EMEKLİLERİ: 
Memur emeklilerine 
Ocak'ta yüzde 3'lük 
toplu sözleşme 
zammı ve 2016'nın 
ikinci yarısındaki 
enflasyon yüzde 5'i 
aşarsa enflasyon 
farkı yansıtılacak.

Halen en düşük 
memur emeklisi 
aylığı bin 701 lira 
seviyesinde bu
lunuyor. Yüzde 
3'lük zamla bu 
maaş, 51 lira artışla 
bin 752 liraya 
yükselecek. 
Enflasyon farkı 
oluşursa, maaş 
daha da 
artacak.

MEMURLAR: 
Ocak'ta memurlara, 
yüzde 3'lük toplu 
sözleşme zammı ve

2016'nın ikinci 6 
aylık döneminde 
gerçekleşen en
flasyon yüzde 5'i 
aşarsa enflasyon 
farkı verilecek.
Yüzde 3'lük toplu 
sözleşme zammıyla 
maaşlar 76 ile 285 
lira arasında arta
cak. Ocak'ta maaşla 
ra yansıtılacak zam
lara aile ve çocuk 
yardımı da 
eklendiğinde 
müsteşar maaşı 9 
bin 498 liradan 9 
bin 783 liraya 

çıkacak. 12'nci 
derecenin 1'inci 
kademesindeki 
hizmetlinin 2 bin 
517 lira olan maaşı 
2 bin 593 lira, 
13'üncü derecenin 
3'ündeki memurun 
2 bin 678 lira olan 
maaşı 2 bin 758 li
raya yükselecek 
ASGARİ 
ÜCRETLİLER: 
Asgari ücret de 
Ocak'ta zam- 
lanacak. Asgari 
Ücret Komisyonu, 1 
Ocak'tan itibaren 
geçerli olacak yeni 
ücreti belirleyecek. 
Türk-İş masaya 
halen bin 300 lira 
olan net asgari 
ücretin bin 600 li
raya çıkarılması tek' 
lifiyle oturacak. 
Zam oranı, Aralık 
ayının sonuna 
kadar belirlenecek. 
Asgari ücretliler, 
zamlı maaşlarını

Şubat'ta cebine 
koyacak.

MAAŞ ZAMMIYLA 
İLGİLİ DİĞER 
HABERLER

Emeklilerin Ocak 
zamları 
şekillenmeye 
başladı. En düşük 
memur emeklisi 
maaşı bin 752 liraya 
çıkacak, ayrıca 
buna enflasyon 
farkı eklenmesi ihti
mali de var. İşçi ve 
Bağ-Kur emeklileri 
ise yeni maaşını 
öğrenmek için bu 
yılın ikinci yarısında 
gerçekleşecek en
flasyonu bekleye
cek. Tahmini 
rakamlara göre; en 
düşük aylık esnaf 
emeklilerinde bin 
204 liraya, 2000'den 
önce emekli olan 
SSK'hlarda bin 386 
liraya yükselecek.

Ehliyet paniği sistemi Kilitlefli
Sosyal medyada, 
'sürücü belgelerinin 
değişiminde istenen 
sağlık raporu için 
yılbaşından itibaren 
400 TL ödeneceği' 
yönündeki şehir ef
sanesi, sistemin 
kilitlenmesine 
neden oldu.
Sürücü belgelerinin 
2016 sonuna kadar 
yenilenmemesi 
halinde 400 lira 
bedel ödeneceğine 
yönelik şehir efsane
sine inanan ehliyet 
sahipleri Emniyet

Genel 
Müdürlüğü'nün 
(EGM) internet ran
devu sistemini çök
ertti. Hürriyet'te yer 
alan habere göre 
Türkiye'nin birçok 
ilinde Aralık ayı ran
devu tarihleri tama
men dolarken, Ocak 
2017 için randevu 
almak isteyen ehliyet 
sahipleri “Sistemde 
hata oluştu” uyarısı 
ile karşılaşıyor. 
SOSYAL MEDYA 
YANILTIYOR 
Internet randevu sis

temi ve trafik şube 
müdürlüklerinde 
oluşan yoğunluk ne
deniyle açıklama 
yapmak zorunda 
kalan Antalya Em
niyet Müdürlüğü, 
eski tip sürücü bel

geleri değiştirme 
işlemlerinin 31 Aralık 
2020 tarihine kadar 
devam edeceğini 
duyurdu. Sosyal me
dyada yayılan bilgi
lerin doğru 
olmadığına vurgu 

yapan polis, şu 
bilgileri verdi: 
“2017 Ocak ayından 
itibaren sürücü 
sağlık raporlarının 
devlet has
tanelerinden 350-400 
lira civarında bedel 
ödenerek alınacağı, 
bu nedenle 01 Ocak 
2017'ye kadar 
sürücü belgelerinin 
yenilenmesi 
gerektiği şeklinde 
haber ve duyurular 
gerçeği yansıtmadığı 
gibi bu yönde Em
niyet Genel

Müdürlüğümüzce 
yapılan herhangi bir 
çalışma 
bulunmamaktadır.” 
2020’YE KADAR 
VAKTİ VAR Antalya 
Emniyet Müdürlüğü 
Trafikten Sorumlu 
Emniyet Müdür 
Yardımcısı Mehmet 
Cem Gençer, 
“Sürücü sağlık 
raporları halen aile 
hekimliği, devlet 
hastaneleri veya özel 
hastanelerden 
alınmaya devam 
ediyor.” dedi

A GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 
E 
M

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 25e 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

111 Gar. Kom. 513 12 06 VAPUR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığl 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlaar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

90
 1 Pımukkal» «12 OO 2S

DENİZ UÇAÖI «13 00 13
Pagasus Akmls Seyahat 014 «3 02
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
Süzer Turizm 012 1O 72
Kanberoûlu-Eaada> 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 O1 03

DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

D
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mar. Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
D 
E

Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

30
 f TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

i Akcan Petrol 1O 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 40
Beyza Petrol 013 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5651 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

liiıiııiııiiM
VENÜS SİNEMASI

Sen benim 
herşeyimsin: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:45...

Görümce: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Çakallarla dans 4: 
11:30-13:45-16:15- 

18:30-20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI 

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş.
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ 

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
■ İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

- TERCİHEN. ÜNİVERSİTEJVI.Y.O. VE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
■ 25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur. 
EFENDİOĞLU MERMER A.Ş. 
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi 7 BURSA

Tel: O 224 586 00 05

Tur. Nak. Taah.îhr. ve Tic. Ltd. Ştî.
Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Telj O 224 514 40 44 GEMLİK

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

Sayfa 10

GOOD,'y[/lll PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA

^>starmaxx TAKSİT
OZKAYA

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

laiF/TO 517 3310 CER 05327443383 E44AL manastirfflilakgMmai^ 
^»jnaıastiemlaksalibindencom ■ «mOanmlmEnaMk^

Bir gün önce satın aldıkları aracı denemek için iş çıkışı Orhangazi’ye aracı sürdüler, ölüme gittiler

3 genç Orhangazideki fcazada can «enli
Sezer ve Sezgin Çırak kardeşler yeni aldıkları TOFAŞ marka özel araçlarıyla gece saat 24.oo de işten çıktıktan 
sonra arkadaşları Berkan Çam’ı da yanlarına alarak, Orhangazi yönüne deneme sürüşüne çıktılar. Or 
hangazi’den Yalova yönüne gittikten sonra saat 03.15 sıralarında Gemlik’e dönerlerken kaza meydana geldi.
Orhangazi’de gece 
yansı meydana 
gelen trafik 
kazasında, ikisi 
kardeş 3 Gemlikli 
yaşamını yitirdi. 
Gemlikli 3 arkadaş, 
yeni aldıkları aracı 
denemek için 
Orhangazi’ye gittiler. 
Gemlik’i yasa 
boğan trafik 
kazası dün sabaha 
karşı saat 03.15 
sıralarında 
Orhangazi çıkışında 
meydana geldi. 
Kazada Sezgin

Çırak (30), Sezer 
Çırak,(23) ile Berkan 
Çam(19) yaşamlarını 
yitirdi.

Sezgin Çırak’ın 
evli ve bir çocuk 
adamı olduğu 
öğrenilirken,

gençlerin ölüm 
haberi Gemlik’te de 
üzüntüye yola açtı. 
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kaza geliyorum demiyor
Dün sabah erken saatte düştü acı 

haber sosyal medyaya.
Gemlikli 3 genç yine Orhangazi de 

trafik kazasında can verdi.
Hatırlarsanız, bu yıl yine Orhangazi 

ve çevresinde Gemliklilerin içinde 
bulunduğu araçlarda meydana gelen 
kazalarda çok sayıda kişi yaşamını 
yitirdi.

Gürcan Şahin, Cihan Taşdemir, Hay 
dar Yıldırım, Zafer Çetinbayrak, I. Et 
hem Yılmaz bunlardan bazıları. 4’de

HacıAyşe- 
ZiverKaratas 

Camii hizmete 
açılıyor

İlçemize bir ilköğ 
retim okulu kazan 
dıran Karataş • 
Demir Çelik A.Ş. 
firması bu kez yine 
anne ve babaları 
adına modern bir

camii yaptırdı. 
16 Aralık 2016 
Cuma günü saat 
17.oo de Hacı 
Ayşe Ziver Karataş 
Camiinin açılışı 
yapılacak. 2’de

Kadın
muhasebeciden

100 milyon
dolarlık vurgun

Bursa'da, bir 
şirkette muhase
beci olarak çalışan 
46 yaşındaki Özlem 
A. ’nın, patronlarını 
referans göstererek 
görüştüğü işadam 
larını 'yüksek kar 
payı' vaadiyle 100 
milyon doların üze

rinde dolandırdığı 
iddia edildi.
Gözaltına alınan 
Özlem A. mahke
mece tutuklanırken, 
diğer iki şüpheli 
tutuksuz yargılan 
mak üzere 
serbest bırakıldı. 
Haberi sayfa 3’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bir gün önce satın aldıkları aracı denemek için iş çıkışı Orhangazi’ye aracı sürdüler, ölüme gittiler

3 genc Orhangazi deki kazada can verdi
Sezer ve Sezgin Çırak kardeşler yeni aldıkları TOFAŞ marka özel araçlarıyla gece saat 24.oo de işten çıktıktan 
sonra arkadaşları Berkan Çam’ı da yanlarına alarak, Orhangazi yönüne deneme sürüşüne çıktılar. Or 
hangazi’den Yalova yönüne gittikten sonra saat 03.15 sıralarında Gemlik’e dönerlerken kaza meydana geldi.
Orhangazi’de gece 
yansı meydana 
gelen trafik 
kazasında, ikisi 
kardeş 3 Gemlikli 
yaşamını yitirdi. 
Gemlikli 3 arkadaş, 
yeni aldıkları aracı 
denemek için 
Orhangaziye gittiler. 
Aşırı hız 3 
kafadarın ölümüne 
neden oldu.
Gemlik’i yasa boğan 
tarafik kazası dün 
sabaha karşı saat 
03.15 sıralarında 
Orhangazi çıkışında 
meydana geldi. 
Kazada Sezgin Çırak 
(30), Sezer Çırak,(23) 
ile Berkan Çam(19) 
yaşamlarını yitirdi.

DENEMEYE 
ÇIKTILAR

TOFAŞ’ta çalışan 
Sezgin Çırak, saat 
24.oo de işten 
çıktıktan sonra 
kardeşi Sezer Çırak 
ile bir gün önce satın 
alıp, aynı gün 
tescil işlemlerini 
yaptırdığı aracını 
denemek için Berkan 
Çam’ı çağırarak, 
Orhangazi yönüne 
doğru hareket ettiler. 
Sezgin Çırak’ın 
kullandığı 16 CVM 08 
plakalı Tofaş araç, 
saat O3.oo 
sıralarında Yalova 
yönünden Gemlik’e 
doğru hareket etti. 
Aracı çok süratli 
kullandığı ifade 
edilen sürücü

Sezgin Çırak, 
Orhangazi çıkışında 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı geçtikten 
sonra direksiyon 
hakimiyetini kaybe 
derek, devrildikten 
sonra yanyola girdi 
ve takla atmaya 
başladı.

Araç, bir elektrik 
direğine çarparak 
durabildi.
Hurda haline gelen 
araç içinde sıkışan
Sezer ve Sezgin 
Çırak kardeşler ile 
arkadaşları 
GEMPORT işçisi 
Berkan Çam yaşamı 

nı yitirdiler. 
Olay yerine çağrılan 
itfaiye ile sıkıştıkları 
araçtan zorlukla 
çıkarılan 3 gencin 
cesedi Orhangazi 
Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldı.
Gençlerin cesetleri 
savcılık incelemesin

den sonra Bursa 
Adli Tıp Kuruma 
sevk edildi.
Sezer, Sezgin Çırak 
ile Bertan Çam’ın 
cesetleri daha sonra 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesine getirildi.

GENÇLERİN 
ÖLÜM HABERİ 
AİLELERİ YIKTI 
Çocuklarının trafik 
kazası geçirdiği 
haberleri Çırak ve 
Çam Ailesine 
duyurulduğunda, 
aileler Orhangazi 
Devlet Hastanesine 
koştular. 
Çocuklarının 
ölümünü öğrenince 
aileler fenalık 
geçirdiler.
Olayla ilgili soruştur 
ma sürdürülürken, 
gençlerin ölüm 
haberi Gemlik’te de 
üzüntüye yola açtı. 
Sezer Çırak, Sezgin 
Çırak ve Berkan 
Çam’ın cenazeleri 
bugün öğle namazın 
dan sonra toprağa 
verilmesi bekleniyor. 
Ölenlerden Sezer 
Çırak’ın evli ve bir 
çocuğu bulunuyor.

Hacı Ayşe-ZIver Karatas Camii hizmete açılıyor
11 m ma a —> m ma ■ a> I a mm I* — — -■   İlçemize bir,,
ilköğretim okulu 
kazandıran Karataş 
Demir Çelik A.Ş. 
firması bu kez yine 
anne ve babaları 
adına modern bir 
camii yaptırdı. 
Cumhuriyet 
Mahallesi’nde 
Gemlik Belediye- 
si’nin imar 
planlarında 
ibadethane

olarak
belirlenen yere 
Karataş A.Ş. 
Hacı Ayşe Ziver 
Karataş Camiini 
yaptırarak açılışa 
hazır hale getirdi. 
16 Aralık 2016 
Cuma günü saat 
17.oo de 
Hacı Ayşe Ziver 
Karataş Camiinin 
açılışını törenle 
gerçekleştirilecek.

' TEŞRİFLERİNİZDEN ONUR DUY

RATAŞ

‘Gemlik Körfez* www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kaaın muhaseBecideR 100 milyon Jo larlıhurgun
Bursa'da, bir şirkette 
muhasebeci olarak 
çalışan 46 yaşındaki 
Özlem A.*nın, 
patronlarını referans 
göstererek görüştü 
ğü işadamlarını 
'yüksek kar payı' 
vaadiyle 100 milyon 
doların Üzerinde 
dolandırdığı İddia 
edildi. Şikayet üzer** 
ine önce işinden 
atılan Özlem A., 
şirkette yönetici olan 
İki kişiyi suçladı. 
Gözaltına alınan 3 
şüpheliden özlem A. 
mahkemece 
tutuklanırken, diğer 
iki şüpheli tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı. 
Bursa'daki işadam 
larına ait olan fab
rika mn muhasebe 
servisinde 24 yıldan 
beri çalışan özlem 
A., tanıdığı 
işadamları ve zengin 
kişilere iddiaya göre 
kurum çalışanlarına 

yönelik oluşturduk 
lan fonlar İle yüksek 
miktarda kar payı 
dağıttıklarını söyle 
yerek, fona katıl 
maları için ikna etti. 
YÜKSEK KAR 
ALINCA, EVLERİNİ 
BİLE SATIP 
VERDİLER 
Özlem A. bu kişileri, 
dışarıdan hiç kim
seyi kabul etmedik
leri için fona 
girdiklerini 
patronlarına söyle
memesi için özellikle 
uyardı. Kısa sürede 
'saadet zinciri' 
oluşturan Özlem A., 
para verenlere aylık 
yüzde 8-10 oranında 
kar payı dağıtmaya 
başladı. Özlem A. ilk 
dönemlerde 
hesabına veya ken
disine elden para 
veren kişilere moral 
vermek için 'para 
yerine yerleşti, hatta 
yavrulamaya bile 
başladı' yazılı

mesajlar gönderdi. 
Daha sonra kar 
payını aylık yüzde 
25- 50'ye çıkartan 
Özlem A.'ya, bazı 
işadamlarının kendi 
parasının yanı sıra 
arkadaşlarından 
borç para alıp 
verdiği, bazılarının 
ise evlerini bile 
sattığı öne sürüldü. 
TEMMUZ'DAN 
SONRA AKSAMAYA 
BAŞLADI 
Geçen temmuz 

ayından sonra kar 
payı dağıtamayan 
Özlem A. kendisini 
arayan kişilere, 
"OHAL nedeniyle 
BDDK hesapları in
celiyor. Bitmesini ve 
para havalesini bek
liyoruz*', "Paralar 
başka hesaba geçti. 
Avukatlar el koydu”, 
"Para Merkez 
Bankası'nda rahat 
olun" gibi mesajlar 
gönderdi. Ardından 
da psikolojik 

rahatsızlığını 
gerekçe göstererek 
hastaneye yattı. 
Para verenlerin 
şikayeti üzerine 
çalıştığı şirketin 
işten attığı Özlem A., 
13 kişinin 
cumhuriyet 
savcılığına yaptığı 
başvuru sonrası 
gözaltına alındı. 
ŞİRKETTEKİ 2 
YÖNETİCİYİ 
SUÇLADI 
Özlem A. 
oluşturdukları fona 
dışarıdan kişilerin de 
katıldığını, bu 
kişilerin paraları 
kendi banka 
hesabına 
yatırdıklarını veya 
kendisine elden 
verdiklerini be
lirterek şöyle dedi: 
"Ben de bana ulaşan 
paraları beni işe 
alan, şirkette üst 
düzey yönetici olan 
N.Y.'ye veriyordum. 
O da ödenmesi 

gereken faizleri bu 
paralar ile ödüyordu. 
Kime ne kadar 
verdiğini bilmiyor
dum. Sorgulama gibi 
bir şansım ve yetkim 
de bulunmuyordu. 
Ayrıca yaşanan lar- 
dan E.Ş. isimli yö
neticinin de haberi 
vardı." 
MUHASEBECİ 
KADIN TUTUKLANDI 
Bunun üzerine polis 
N.Y. ile E.Ş.'yi de 
gözaltına aldı. 
Yöneltilen 
suçlamaları kabul et
meyen N.Y. ile E.Ş. 
suçsuz olduklarını 
söyledi.
Sorgulamalarından 
sonra 'Nitelikli 
dolandırıcılık' 
suçundan adliyeye 
çıkartılan üç 
şüpheliden Özlem A. 
tutuklanırken, diğer 
iki kişi adli kontrol 
şartı ile tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Bursa'da Wlı' operasyonu
Bursa'da Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
FETÖ/PDY terör 
örgütüne yönelik 
'Bylock' operasyonu 
düzenlendi.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Organ

ize Suçlarla Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
FETÖ/PDY ile ilişkisi 
bulunduğu belir
lenen kamu çalışan 
larına yönelik ope 
rasyon düzenledi 
"FETÖ/PDY Silahlı 
Terör Örgütüne üye 
olmak ve 6415 Sayılı 

Terörizmin 
Finansmanının Ön
lenmesine Dair Ka
nuna Muhalefet 
Etmek" suçları 
kapsamında ekipler, 
geçtiğimiz gün belir
lenen adreslere eş 
zamanlı baskın yaptı. 
Operasyon 
kapsamında 6 kişi 

gözaltına alındı. 
İfadeleri alınan 
şahıslardan 3'ü savcı 
talimatıyla serbest 
bırakılırken, 3 kişinin 
sorgusu ise halen 
sürüyor.
Şüphelilerin, 
yürütülen tahkikat 
kapsamında, 
örgütün haberleşme

aracı olan BYLOCK 
programını 
kullandıkları ve 
FETÖ/PDY Terör 
Örgütü liderinin 
muhtelif zaman 
larda vermiş

olduğu talimata 
uyarak Bank 
Asya’yı kurtarmak 
amacıyla 
bankaya para 
yatırdıkları 
tespit edildi.

Cezaevi firarisi yatay! ele renli
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde, 7 ayrı suç
tan aranan cezaevi 
firarisi yakalandı 
İnegöl Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 

adam yaralama 
suçundan dolayı 
geçtiğimiz aylarda 
tutuklandığı ceza
evinden firar eden 
A.B.’nin yakalanması 

için takip başlattı. 
Adam yaralama, 
uyuşturucu ticareti 
yapma, çete kurma, 
uyuşturucu kullan 
ma ve esrar yetiştir

me olmak üzere 7 
ayrı suçtan aranan 
A.B'nin Alibeyköy'de 
olduğu tespit edildi. 
Jandarma tarafından 
kaldığı eve yapılan

baskında arka 
pencereden kaç

maya çalışan zanlı 
kıskıvrak yakalandı.

Azerbaycan plakalı araç Bursa polisini alarma secini
Bursa'da dün gece 
MOBESE’deki plaka 
tanıma sistemince, 
bir otomobile ait 27 
BR 230 nolu 
plakanın, başka bir 
marka ve modele ait 

olduğunun belirlen
mesiyle, polis alar 
ma geçti. Bombalı 
araç olduğu şüphe 
siyle aranan otomo
bil bulunup durduru
lunca gerçek ortaya 

çıktı. Türkiye'deki 
plakala ra birebir . 
benzeyen ancak 
Azerbaycan'a kayıtlı 
otomobilin sahibinin 
Bursa'ya yakınlarını 
ziyarete geldiği

anlaşıldı.
Dün gece, 27 BR 230 
plakalı Audi marka 
otomobilin Mobese 
plaka tanıma sistem
ine takılmasıyla 
hareketli anlar başla 

dı. Kayıtlarda bu 
plakanın Opel Çorsa 
marka bir otomobile 
ait olması üzerine 
polis, aracı bulmak 
için harekete geçti. 
Bombalı araç ola 

bileceği şüphesiyle 
aranan araç, merkez 
Yıldırım İlçesi Yedis- 
elviler Mahallesi'nde 
bir ara sokakta polis 
ekipleri tarafından 
durduruldu.
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Kaza geliyorum demiyor
Daha birkaç ay önce 22 Ekim günü Murat 

Irmak ve Imran Tepe bir kazada yaşamını yi
tirdi Orhangazi yolunda.

2013 yılında balıkçı Gökhan Şali de aynı 
şekilde trafik kazasında öldüler.

Daha önceki yıllarda da gece geç 
saatlerde eğlenceden dönen gençler 
yaptıkları kazada can verdiler.

Dün sabaha karşı meydana gelen kazada 
2 kardeş yeni aldıkları araçla ilk gün tu
runda can verdiler.

Bir de yanlarında can arkadaşları vardı. 
0 da çok genç yaşta aramızdan ayrıldı.
Gemlik bugün 3 gencini yine sonsuza 

uğurlayacak.
Büyük acı.
Bir evde aynı anda çifte acı yaşanacak.
Bir başka evde ise 19 yaşında daha 

yaşama doyamamış, hayatın tadını 
çıkaramamış bir gencimiz uğurlanacak..

Allah anaya, babaya, yakınlarına sabırlar 
versin.

Çok zor.
Fidan gibi gençler aldıkları arabanın bile 

tadını çıkaramadan o araba onlara mezar 
oldu.

Yaşam bazı boş geliyor insana.
Bir varsın, bir yoksun.
Bern de böyle hiç yoktan öiümier var ya.
Of! dedirtiyor insana.
Ah gençler ah!
Gecenin saat O3.oo’ü, hava buz gibi, kar 

yağışı sürüyor, görüş mesafesi sınırlı, işten 
yorgun çıkmışsınız, gündüzü bekleyemedi
niz mi?

Hadi çıkıp bir tur attınız ne yapmaya 
uzaklara gidiyorsunuz?

Buna yazgı mı diyeceğiz şimdi?
Kader mi?
İnsan kaderi de, yazgıyı da kendisi yaratı 

yor bazı.
Bakın bugün Gemlililer sizi kimi gözleri 

yaşlı, kimi buruk, kimi hüzünlü sonsuza 
uğurlayacaklar.

Bir çoğumuz diğer kazalarda ve ölüm
lerde olduğu gibi unutacağız.

Ama analar var ya analar, onlar unutu- 
mayacaklar.

Unutamayacaklar.
İçlerindeki kor hiçbir zaman sönmeye

cek.
Gençler çok dikkatli olmaz zorundasınız.
Kendinizi düşünmüyorsanız, ardınızda 

bıraktıklarınızı düşüneceğiniz.
Bu kazalar ve ölümler herkese ders 

olmalı.
CHP VE MHP
BURSA BASIN KARŞlülNUA
Gemlik Belediye Medisi’nde AKP’li 

üyelerin oylarıyla satılan GEMPORT’taki 
yüzde 13.38 İlk belediye hissesi konusunda 
muhalefet partileri yargıya gideceğini 
açıklamışlardı.

Yarın sabah CHP ve MHP ilçe başkanları 
Almira Otel’de, Bursa medyasıyla sabah 
kahvaltısında biraraya geliyor.

GEMPORT hisselerinin ve Belediyenin 
diğer sattığı mülkleri BursalI basın 
mensuplarına anlat^caKiar.

Gemlikliler adına basın toplantısına biz 
ler de katılacağız.

Gemlik Kent Konse 
yi’nin yeni yürütme 
kurulu üyeleri, 
gazetemizi 
ziyaret ettiler. 
Kent Konseyi 
Başkanı Başkanı 
Mukaddes Serim, 
yürütme kurulu 
üyeleri Ahmet Çak
mak, Ahmet Gazi 
Memiş, Yahya 
Gümüş, Güliz Çetin, 
Erkan Şen, 
gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Kadri Gü 
ler’i ziyaret ederek 
basının Kent Kon
seyi çalışmalarını 
Gemlik halkına du 
yurmasından dolayı 
teşekkür ederken, 
"Çalışmalarımız 
basın sayesinde 
halka iletiliyor. 
Hepimiz Gemlik için 
çalışıyoruz. Daha 
güzel ve yaşanır bir 
Gemlik hedefimizdir. 
Bunun için başta 
Gemlik zeytininin 
tanıtımı için başlattı 
ğımız Gemlik Zeytini 
Festivali ileri bir 
noktaya doğru 
gidiyor. Uluslararası 
kurumlarda Zeytin

Festivali dahil et 
meye çalışıyoruz. 
Asıl hedeflerimiz 
arasında gençleri 
mizi madde bağımlılı 
ğından uzaklaştır 
mak için projeler 
geliştiriyoruz. Bu 
konuda Valilik ile 
birlikte ortak çalış 
ma yapıyoruz.
Madde bağımlıları 
arasındaki riskli 
gruplarını belirli 
yoruz. Gençlerimizin 
daha çok spor yap 
masına olarak sağla 
yacak çalışmalar 
yürütüyoruz.
Kültür ve sanat 
grubumuzla

çalışıyoruz. Türkü 
grubu oluşturduk. 
Bu grubumuzda 
etkin bir 
çalışma yapıyor. 
Ayrıca resim, 
tiyatro kurslanmız 
devam ediyor. 
Engelli kardeşleri 
mizle ilgileniyoruz. 
Bunun için program 
lı Gemlik halkı Kent 
Konseyini tanıdı, 
etkinliklerle daha iyi 
tanıyacak.” dedi. 
Gazetemiz Sorumlu 
Müdürü Kadri Güler 
de Kent Konsey
lerinin kent dinamik
lerini harekete 
geçererek ortak

projelerin meydana 
gelmesini 
sağlayacağını, bu 
nedenle Gemlik’te 
öncelikle madde 
bağımlılığı soru? 
nunun çözülmesi, 
gençlerin sporla 
daha çok ilgilen
meleri, Gemlik’in 
kültür ve sanat 
hareketlerinde öncü 
olması gerektiğini 
söyledi.
Güler, Gemlik için 
mutlaka bir 
Kent Müzesi 
yapılmasında da 
Kent Konseyi’nin 
öncülük etmesini 
istedi.

İMŞltf 
ali Mı »iti

İlçemiz eski Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü 
Dr. İbrahim Çetin, “Zoonozlar-Hayvanlardan İnsan
lara Bulaşan Hastalıklar” adlı kitabı piyasaya çıktı. 
Bursa İl Tarım Müdür Yardımcısı olan Veteriner 
Hekim Dr. İbrahim Çetin ve meslekdaşı Mehmet 
Atmacaoğlu tarafından hazırlanan kitap bir eksiği 
dolduracak.
Hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların çok 
önemli olduğunu, ancak halkın bu konuda yeterli bil
ince sahip olmadığını söyleyen Çetin, ABD’de bir yıl 
bu konuda eğitim aldığını, kitabının öncelikle evcil 
hayvan satılan petshoplarda satılacağını söyledi.

ZOONOZLARÎ

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmÎS 

Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: O 538 669 20 88 GEMLİK



15 Aralık 2016 Perşembe Gemlik KMrfez Sayfa 5

Gemlik Kent Kon
seyi Yürütme Ku
rulu üyeleri Emniyet 
Müdürü Cafer.
Gündoğdu ve İlçe 
Polis Teşkilatını 
ziyaret ederek, 
terör saldırısı ne
deniyle büyüyen 
acıyı paylaştılar. 
10 Aralık gecesi 
İstanbul’da mey
dana gelen ve 
44 Çevik Kuvvet 
Polisi ile vatanda 
şımızı şehit eden 
terör saldırısını 
lanetleyen Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
“Acınız acımızdır” 
dedi.
Kent Konseyi

Başkanı Ahmet 
Çakmak ve Yürütme 
Kurulu üyelerinin 
tamamının yer aldığı 
ziyarette, Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu’ya 
taziyelerini ileten 
Mukaddes Serim, 
birlik ve beraberlik 
mesajları vererek, 
“Millet yenilmez, 
Türkiye Bölünmez. 
Ne yaparlarsa 
yapsınlar, hain ve 
karanlık emellerine 
asla ulaşama yacak- 
lar” diye konuştu. 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu’da 
bu anlamlı ziyaret 
adına Kent konseyi 
Yürütme Kurulu 

üyelerine teşekkür 
ederek, çığ gibi 
büyüyen birlik, be
raberlik ve destek 
mesajlarının kendi
lerini mutlu ettiğini 
söyledi. Ziyarette, 
şehit polislerimiz 
için dualar da 
okundu.

NAKLİYECİLERDEN 
ZİYARET
Gemlik Nakliyeciler 
Derneği Başkanve 
kili Faruk Aktaş, 
Başkan Yardımcısı 
Levent Pazvant ve 
yönetim kurulu 
üyeleri Orhan 
Sakallıoğlu, Faruk 
Güzel ve Salih Diş 
ile birlikte İlçe Em

niyet Müdürü Cafer 
Gündoğdu’ya baş 
sağlığı mesajı ve 
desteklerini iletmek 
üzere ziyarette bu
lundular.
Ziyarette Faruk 
Aktaş, "Cumartesi 
günkü elim olay 
sonrası emniyet 
kuvvetlerimizin 
yanlarında olduğu 
muzu bir kez daha 
belirtmek isteriz. 
Ülkemize karşı 
oynanan bu tarz 
kahpe oyunların her 
zaman karşısında 
olacağımızı belirtir, 
devletimizin ve 
emniyet kuvvetleri 
mizin her zaman 
emirlerinde oldu 

ğumuzu bilmelerini 
isteriz. Başka 
Türkiye’nin olmadı 
ğını bilmemiz gere 
kir. Siyasi düşünce 
ler, ideolojiler ne 
olursa olsun tek 
yürek olmadan 
hiçbir sorun çöze
meyiz. Sektör olarak 
yaptığımız birlikte 
ligi ülkemiz için de 
biran önce nasip 
olmasını dileriz. 
Tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, 
ailelerine ve yüce 
milletimize de baş 
sağlığı dileriz." dedi. 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu 
ise, ziyaretten 
dolayı çok mutlu 

olduğunu belirterek; 
“Sîzlerin her 
zaman yanımızda 
olduğunuzu biliyo 
ruz, bunu bugün de 
gösterdiniz. BİZ 
sîzler için şehit 
olmayı göze alarak 
bu mesleğe 
başladık. Sizin bu 
duyarlılığınız işimizi 
daha da severek, 
daha da coşkuyla 
yapmamıza neden 
oluyor. Hep birlikte 
bu ülkeye sahip 
çıkacağız. Bu ülke 
için çalışacağız, bu 
olaylar bizleri asla 
yıldıramayacak ve 
hainler hedeflerine 
ulaşamayacak 
lardır.” dedi.

Araç muayenesinde yeni ücretler belli omu
Araç muayene ücret
leri, 1 Ocak 2017'den 
geçerli olmak üzere 
zamlanacak. Buna 
göre yıl başından 
itibaren otomobil 
muayene ücretleri 
191,16 liradan 198,24 
liraya çıkacak.
Karayolu Taşıma Ka
nunu ve Karayolu 
Trafik Kanunu ile bu 
kapsamdaki yönet
meliklerde düzenle
nen belge, ceza ve 
muayene ücretleri 
2017'de yeniden be
lirlenecek. Söz 
konusu ücretlerde, 
Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile 
2017 yılı için belir
lenen yeniden 
değerleme oranında 

artışa gidilecek. 
Buna göre, 
yılbaşından itibaren 
muayene ücretleri, 
otobüs, kamyon, çe
kici ve tankerlerde 
258,42 liradan 267,86 
liraya, otomobil, 
minibüs, kamyonet, 
özel amaçlı taşıt, 
arazi taşıtı, römork 
ve yarı römorklarda 
191,16 liradan 198,24 
liraya, traktör, moto
siklet ve motorlu 
bisikletlerde 97,94 li
radan 101,48 liraya 
yükselecek. Öte yan
dan, yılbaşından 
itibaren araç mua 
yene yetki belgesi 
ücretleri de artacak. 
Araç muayene 
işletme yetki belgesi

ile geçici işletme 
yetki belgesi 120'şer 
lira, yola elverişlilik 
muayenesi yetki 
belgesi de 24 bin 613 
lira olacak.
KIŞ LASTİĞİ 
TAKMAYANA 
625 TL CEZA 
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından 

hazırlanan ve 
2012'de yürürlüğe 
giren "Araçların Yük
lenmesine İlişkin 
ölçü ve Usuller ile 
Tartı ve Boyut Ölçüm 
Toleransları 
Hakkında Yönet- 
melik"e göre, kış 
şartlarına uygun ol
mayan, karlastiği 
takılmamış ticari

araçların yola devam 
etmelerine izin 
verilmeyecek.
Kurala uymayan 
araçların işletmeci 
lerine 1 Aralık 
itibarıyla 602 lira 
ceza uygulanıyor. 
Söz konusu ceza, 
Maliye Bakanlığı 
tarafından açıklanan 
yüzde 3,83'lük 
yeniden değerleme 
oranı çerçevesinde 1 
Ocak 2017 itibarıyla 
625 liraya çıkacak. 
Yönetmelikteki kış 
lastiği takma 
zorunluluğu, şehirler 
arası yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçları 
kapsıyor. Buna göre, 
yolcu ve eşya 
taşımalarında 

kullanılan araçlar her 
yıl 1 Aralık ile 1 
Nisan tarihleri 
arasında zorunlu 
olarak kış lastiği 
kullanıyor.
Havaşartlarına bağlı 
olarak söz konusu 
süre, Bakanlık 
tarafından 1 ay 
uzatılabilecek. 
Kış şartlarına göre 
önlemini almamış, 
kış lastiği olmayan 
araçların yolu 
kapatması ve 
insanların mağdur 
olmasını önlemek 
amacıyla başlatılan 
uygulamayla, karlı 
havalarda yolların 
kapanmasının önüne 
geçilmesi 
amaçlanıyor.

Bafcanlık geri adım atmadı
Yaz saati uygula 
masıyla ilgili bakan 
lıktan son dakika 
açıklaması. Bakanlık, 
sürekli şikayetlerin 
geldiği yaz saati 
uygula masıyla ilgili 
yeni bir çalışmanın 

olmadı ğını duyurdu. 
Yaz saati uygulaması 
devam edecek.
Bu sene geçilen 
sürekli yaz saati 
uygulamasında geri 
adımın gündemde 
olmadığı öğrenildi.

Önemli miktarda 
elektrik tasarrufu 
sağlayan düzenle
menin sürmesi 
hedefleniyor.
Yıllardır gündeme 
gelen ancak uygu
lama fırsatı bula

mayan kalıcı yaz 
saati uygulaması, bu 
sene hayata geçti. 
Düzenlemeyle, 2,5 
milyar liralık tasarruf 
ve kış saatiyle 
havaların aniden 
kararmasından 

doğan psikolojik 
uyum sorunlarının 
önüne geçilmesi 
hedefleniyor.
Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı 
tespitlerine göre 
Türkiye, artık yıl 
boyunca yaz saati 
uygulamasında 
kalarak, sadece ka
munun kullandığı

08.00-17.00 mesai 
saatleri için yılda 
yaklaşık 1 milyar TL 
tasarruf sağlayacak. 
Bu oran özel sek
törün kullandığı 
08.30-17.30 yada 
09.00-18.00 saatleri 
arası mesailer 
dikkate alındığında 
2,5 milyar TL’ye 
ulaşabilecek.
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AftiB luz Semauur'nn enitünine destek
Antalya'da yapılan 
büyükler bay-bayan 
Türkiye Judo 
Şampiyonasında 
Türkiye 3.lüğü elde 
eden Gemlik 
Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü 
Sporcusu Semanur 
Erdoğan’a destekler 
devam ediyor. 
2016 yılında 
gençler (liseler) 
arası 70 kiloda 
Dünya Şampi 
yonu olarak 
ilçenin gururu 
olan Semanur 
Erdoğan’a Amerikan 
Kültür Gemlik

Yabancı Dil Kursu 
Müdürü Erhan 
Kaya’dan da 
destek sözü geldi. 
Antrenör İsmail 
Yıldız ile iletişime 
geçen Erhan Kaya, 
özel ders vererek 
Semanur Erdoğan’ın 
tüm İngilizce 
eğitimlerini 
ücretsiz olarak 
üstlendiklerini 
açıkladı.
Eğitim desteği 
adına Antrenörü 
İsmail Yıldız ve 
Amerikan Kültür 
Gemlik Yabancı 
Dil Kursu Müdürü

Erhan Kaya’ya 
teşekkür eden 
Semanur Erdoğan, 
uluslararası 
yarışmalarda 
yabancı dil 
bilgisinin önemli 
olduğunu vur 
gulayarak, eğitim 
ve öğretim 
açısından da 
tam donanımlı bir 
sporcu olmayı 
hedeflediğini 
söyledi. Dil 
kurslarının 
önümüzdeki 
günlerde 
başlayacağı 
ifade edildi.

Erdoğan: Milli seferberlik ilan ediyorum!
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhur 
başkanlığı Kulliye- 
si'nde muhtarlara 
yaptığı konuşmada 
teröre karşı milli se
ferberlik ilan ettiğini 
açıkladı.
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan 32. Muhtar
lar Toplantısında 
PKK’ya yönelik yurt 
içi ve yurt dışı op
erasyonlarda 
Örgütün kaybı 9 bin 
500’ü bulduğunu 
vurgulayarak bu 
mücadelenin sadece 
güvenlik güçlerine 
bırakılamayacağını 
söyledi. Terörle Mü
cadele için milli se
ferberlik başlattığını 
açıklayan Cumhur 
başkanı Erdoğan, 
"Geldiğimiz noktada 
artık savunma duru
munda değiliz, 
madem bize saldırı 
lar yapılıyor bizim de 
misli ile cevap ver
memiz gerekir. Mü
cadeleyi sadece 
güvenlik güçlerine 
bıraka mayız. Mil
letçe cevap vermek 
zorun dayız.Buradan 
tüm vatandaşları 
miza sesleniyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin başı 
olarak PKK'sı ile 
FETÖ’sü ile, DAEŞ'i 
ile tüm terör örgüt
lerine karşı mü
cadele için milli bir 
seferberlik ilan ediy
orum. Her kim bu 
örgütlerin 
elemanlarıyla ilgili 
bir şey görürse 
hemen güvenlik güç

lerine bilgi verme
lidir." ifadelerini 
kullandı.
Güvenlik güçlerine 
de çağrıda bulunan 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Terör 
örgütlerinin faaliyet
lerine karşı devle
tiniz de milletiniz de 
sizin yanınızdadır. 
Yetkilerinizi sonuna 
kadar kullanmaktan 
asla çekinmeyin." 
dedi.
İşte o konuşmadan 
satır başları 
"Bizim acılarımız 
öylesine çoğaldı ki 
artık paylaşmanın 
ötesinde bir takım 
adımlar atmak 
zorundayız. Cumar 
tesi günü meydana 
gelen saldırı sonucu 
37’si polis 7’si sivil 
44 şehidimiz var. 
PKK’ya verdiğimiz 
mücadele sonucu 
bin 178 şehit verdik. 
DEAŞ saldırılarında 
33’e yakın şehit 
verdik. 15 Temmuz 
darbe girişiminde 
248 şehidimiz var. 
Fırat Kalkanı 
Harekatı'nda 17 şehit 
verd i k. Yü reğ i m ize 
gömdüğümüz o 
kahramanları en 
derin saygımızla yad 
ediyoruz. PKK’ya 
yönelik yurt içi ve 
yurt dışı operasyon
larda örgütün kaybı 
9 bin 500’ü buldu. 
Bunların arasında 
örgütün eli kanlı 
mensupları da bu
lunuyor. Hiçbir 
şehidimizin kanını 
yerde bırakmadık. 
Hiçbir ihaneti 
cezasız

bırakmayacağız. 
Yaşadığımız dönem 
en az İstiklal Harbi 
kadar önemlidir, kri
tiktir.
YENİ BİR SEVR 
TEHDİTİ İLE KARŞI 
KARŞIYAYIZ 
Bugün hem böl
gemiz hem ülkemiz 
üzerinde çok sinsi 
ve alçak oyunlar 
oynanıyor, üst akıl 
dediğimiz şey her 
gün yeni şeytani 
planlarla ortaya 
çıkıyor. Şu gerçeğin 
farkındayız. Bu bir 
güç savaşıdır. Bu bir 
güç yarışıdır. Bizim 
insanımız zor oyunu 
bozar. Yaşadığımız 
bu dönem en az İs
tiklal harbi kadar 
zordur. Birinci 
Dünya Savaşının 
ardından dönemin 
güçleri, Türkiye'yi İç 
Anadolu'da sıkıştı 
rarak, Sevr'de 
tasarladıkları bir 
avuç toprağa 
mahkum etmek 
istiyorlardı. Aynen 
bugün Halep'te 
olduğu gibi. Misak-ı 
Milli amacımıza 
ulaşamasak da 
Sevr'i paçavraya çe
virdik. Bugün de 

adı konuşmamış bir 
Sevr tehditidi ile 
karşı karşıyayız. 
KİMSE O 
PAÇAVRALARA 
BAYRAK DEMESİN 
Geçtiğimizi 14 yılda 
kat ettiğimiz mesafe 
olmasaydı bu 
saldırılara böyle 
cevap vermezdik. Şu 
tarihi gerçeği hiç un
utmuyoruz. Bayrak 
lan bayrak yapan 
üstündeki kandır. Biz 
bin yıl önce bu 
toprakları kendimize 
vatan yapmaya karar 
verdiğimizden beri 
bu iradenin bedelini 
ödüyoruz. Tek vatan, 
tek millet, tek bay 
rak. Bizim tek bay 
rağımız var kimse o 
paçavraları bize bay 
rak diye yedirmeye 
çalışmasın.Eğer bu 
dört direği sağlam 
tutamazsak emin 
olun gök kubbeyi 
başımıza yıkarlar. Ey 
muhtar kardeşlerim 
bu ülkenin 80 milyon 
ferdine soruyorum 
bizim bu topraklar
dan başaka gidecek 
vatanımız var mı? 
Şahsen benim yok. 
BU BİZİM NAMUS 
BORCUMUZ

Bizim tek karış 
toprağımıza göz 
dikenlerin gözünü 
oymak bizim namus 
borcumuzdur.
Ülkemizi viraneye 
çevirmek isteyenlere 
izin vermeyeceğiz. 
Halep'te bu yaptılar 
ama bizim 
vatanımızda 
başaramayacaklar. 
Birileri sömürgecilik 
adına, petrol adına 
insanlığını kaybede
bilir, biz kaybetme 
yeceğiz. Biz vicdanı 
mızın sesini dinle 
meye devam 
edeceğiz.
YENİ BİR 
AHİTLEŞMEYE 
GİTMEMİZ ŞART 
Millet olarak yeni bir 
ahitleşmeye git
memiz şart. Gün 
çatışma günü, huşu 
met günü değildir. 
Eğer birliğimizi, 
beraberliğimizi 
güçlendirmezsek, 
hiç birimiz yarınları 
miza güvenle baka 
mayız. Hepimiz aynı 
gemideysek bu gemi 
ye yapılan her saldırı 
hepimize yapılmıştır. 
Geldiğimiz noktada 
artık savunma duru
munda değiliz, 
madem bize 
saldırılar yapılıyor 
bizim de misli ile 
cevap vermemiz 
gerekir. Mücadeleyi 
sadece güvenlik 
güçlerine bırakama 
yız. Milletçe cevap 
vermek zorundayız. 
MİLLİ BİR SEFER
BERLİK İLAN 
EDİYORUM 
Buradan tüm 
vatandaşlarımıza 

sesleniyorum. 
Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin başı 
olarak PKK'sı ile 
FETÖ'sü ile, DAEŞ'i 
ile tüm terör örgüt
lerine karşı mü
cadele için milli bir 
seferberlik ilan ediy
orum. Her kim bu 
örgütlerin 
elemanlarıyla ilgili 
bir şey görürse 
hemen güvenlik güç
lerine bilgi verme
lidir. Terör 
örgütlerinin mese
lesi bir davayı 
savunma meselesi 
değildir. Tek mesele 
Türkiye'yi bölgedeki 
diğer ülkelerde 
olduğu gibi yakıp 
yok etmektir. Terörle 
mücadelede bizi 
eleştirenlerin kendisi 
terörle karşı karşıya 
kaldıklarını ne 
yaptıklarını 
biliyoruz.
Her terörist 80 mil 
yonun tamamının 
düşmanıdır. 
Güvenlik güçlerine 
sesleniyorum. Terör 
örgütlerinin faaliyet
lerine karşı devle
tiniz de milletiniz de 
sizin yanınızdadır. 
Yetkilerinizi sonuna 
kadar kullanmaktan 
asla çekinmeyin. 
Güvenlik güçlerimiz 
mücadelede elbette 
ölürlerse şehittir 
ama askerimiz, 
polisimiz bu mem
lekete sağ olarak 
lazım. Bunun için 
güvenlik güçlerimiz
den teröristlere karşı 
kararlı bir şekilde 
mücadele etmelerini 
istiyorum.”
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Facebook, trollük 
yapan gençleri en- 
gellemek için yeni 
bir yöntemi devreye 
alıyor..
Bir nesil troll 
büyüyüp daha üst 
seviye trollüğe geçiş 
yaparken, alttan 
gelen yeni nesil de 
trollük müesesesinin 
dayanılmaz cazibe
sine kapılıp kendini 
klavyeye kilitliyor. 
FACEBOOK, 
TROLLER 
YÜZÜNDEN 
SUÇLANIYOR 
Facebook da, 2016 
ABD Başkanlık 
Seçimleri sırasında 
trollerin uydurduğu 
sahte haberler ne
deniyle ABD seçim
lerinde sonucu 
değiştirmekle suçla 
myor ve bu durum 
Facebook için çok 
büyük bir prestij 
kaybı anlamına 
geliyor.
FACEBOOK GÜVEN 
KAYBEDİYOR 
Oluşan tepkiler 
sonucunda Face-

book'un reklam 
gelirlerinin bir 
kısmını kaybetme 
riski de bulunuyor. 
Aynı zamanda, Face
book artık eskisi 
gibi, dikkatle takip 
edilen, önemsenen 
bir mecra olma özel 
iiğini de kaybetme 
riskini yaşıyor. 
Fcebook'un CEO'su 
Zuckerbeg da troll 
sorununa çözüm ge
tirmek için yeni bir 
yöntem geliştirdi. 
Shiftdelete'in haber
ine göre Zuckerbeg, 
ebeveynlerin 
çocuklarını sosyal 
medyada daha kolay 

ve sağlıklı takip ede
bilmesine yardımcı 
olmak için Ebeveyn
ler Portalı isimli özel 
bir portal oluşturdu. 
[Facebook trolleri 
annesine şikayet 
edecek] 
TROLLERİ 
ANNELERİNE 
BİLDİRİYOR 
Portalin amacı hem 
küçük çocukların 
sosyal medyada 
zarar görmemesi 
için, hem de etik dışı 
davranışlar sergile 
yerek kendi kendile 
rine zarar verme 
meleri için ebeveyn
leri "göreve"

çağırmak. Portal 
aslında ebeveynlere, 
sosyal medyanın 
nasıl kullanılacağını, 
Facebook'ta nasıl 
hesap açılacağını, 
çocuklarının sosyal 
medya hareketlerini, 
üye olduğu grupları, 
diğer hesaplarını 
nasıl bulabilecekle 
rini anlatan bir reh 
ber niteliği taşıyor. 
Zuckerberg bu 
detaylı Online rehber 
sayesinde, daha 
fazla ebeveynin, 
sosyal medyada 
yaramazlık yapan 
çocuğun kulağını 
çekeceğini umuyor.

IMhatsaıiB’tan
hakarete ceza

Tartıştığı S.O.’nun 
VVhatsapp üzerin 
den kendisine attığı 
mesajda, “i...” 
dediğini öne süren 
Ö.T., Bursa 
Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
şikâyette bulundu. 
Yürütülen 
soruşturma sonucu 
S.O. hakkında 
“Hakaret” suçun
dan 2 yıla kadar 
hapis cezası is
temiyle dava 
açıldı. Yapılan 
yargılamada sanık 
S.O, VVhatsApp 
mesajının atıldığı 

telefon 
numarasının kendi
sine ait ancak bu 
mesajı atıp 
atmadığını 
hatırlamadığını 
söyledi.
Mahkeme S.O.’ya 
“Hakaret” suçun
dan günlüğü 20 
liradan 155 gün 
adli para 
cezasına çarptırdı. 
Mahkeme, 3 bin 
100 lira adli para 
cezasını, sanığın 
kasıtlı suç 
işlememesi şartı ile 
5 yıl süreyle 
erteledi.
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Türit lirasıyla ilgili önemli açıklama!
Ekonomistler, Türk 
Lirası’nda örtümüz 
deki dönemde ra
hatlama öngörüle 
bileceği konusunda 
hem fikir.
Ekonomistler, son 
dönemde gelişen 
ülke para birim
lerinin dolar 
karşısındaki diğer 
kaybına paralel 
volatilitesini artıran 
Türk Lirası’nda 
önümüzdeki 
dönemde rahatlama 
öngörüyor.
Küresel piyasa 
uzmanları son 
dönemde dolar 
karşısında aşağı 
yönlü baskı ile 
karşılaşan Türk 
lirasının önümüz 
deki dönemde olası 
performansına 
ilişkin soruları 
yanıtladı.
London Capital 
Group (LCG) Piyasa 
Stratejisti İpek 

özkardeşkaya, 
"Son zamanlarda, 
Türkiye'de yaşanan 
siyasi belirsizlikler, 
Avrupa ve 
Amerikan hisseler
ine karşı artan iştah 
ve Fed'in faiz 
artırmaya hazırlan 
ması Türk lirası ve 
Türk piyasalarında 
belirgin bir satış 
baskısı yarattı. 
Ancak, sene so
nuna doğru, uluslar 
arası piyasalarda 
sakinleme bekli 
yoruz.” dedi 
Türk lirası üzerin 
deki baskının 
önümüzdeki dönem 
de hafifleme olasılı 
ğımn olduğunu be
lirten Özkardeş 
kaya, “OHAL'den 
çıkış, başkanlık 
referandumu için 
tarihin belirlenmesi 
ve Merkez Bankası 
mn aldığı tedbirler 
dahilinde, Türk

lirasında bir rahat
lama görebiliriz.” 
ifadelerini kullandı. 
ABD merkez 
bankası Fed’in faiz 
kararının Türk 
lirasının yakın vad
edeki performansını 
büyük oranda 
etkileyeceğini be
lirten Capital Eco- 
nomics Kıdemli 
Gelişen Piyasalar 
Ekonomisti VVilliam 
Jackson, “Türk 
lirasında son 
dönemdeki satışlar 
ABD’nin daha sıkı 

bir para politikası 
izleyebileceği bek
lentisi ile gerçekleş 
m işti. Yakın zaman 
da bunun karşılığın 
da lirada görülen 
artış ise politika 
yapıcıların buna 
karşılık bir eylemde 
bulunabileceği 
beklentisiyle 
gerçekleşti.” 
ifadelerini kullandı. 
Öte yandan Jack
son, Türk lirasının 
değerinde görülen 
volatilitenin enflas 
yona olan etkisinin 

endişe kaynağı 
olduğunu belirtti. 
TD Securities 
Gelişen Piyasalar 
Kıdemli Stratejisti 
Christian Maggio 
ise bu yılın sonu 
için dolar/lira kuru
nun 3,50 se
viyesinde gerçekleş 
meşinin beklen 
diğini, fakat önü 
müzdeki dönemde 
liranın dolar karşı 
sında bir miktar 
değer kazanabile 
ceğini belirtti. 
Maggio, “2017’nin 
ilk çeyreğinde 3,35 
civarına doğru bir 
düşüş bekliyoruz. 
Diğer faktörlerin 
aynı kalması 
halinde OHAL’den 
çıkış Türk lirası için 
pozitif olur.” değer 
lendirmesinde bu
lundu.
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası 
(TCMB) Başkanı

Murat Çetinkaya 
dün Türkiye 
Bankalar Birliğinde 
(TBB) yaptığı 
sunumda döviz 
piyasasının sağlıklı 
çalışması ve döviz 
likiditesinin denge
lenmesi amacıyla, 
döviz arz ve talep 
gelişmelerinin 
yakından takip edil
erek gerekli önlem
lerin alınmaya 
devam edileceğini 
vurgulamıştı. 
Piyasa derinliğinin 
kaybolmasına bağlı 
olarak spekülatif 
davranışlar sonu
cunda kurlarda 
sağlıksız fiyat 
oluşumları gözlen
mesi ve aşırı 
oynaklık durum 
larında piyasaya 
esnek ihaleler 
yoluyla veya doğru 
dan müdahale 
edilebileceği ifade 
edildi.

İhracat birim değer endeksi güzde 1,6 ızıMı
İhracat birim değer 
endeksi, ekimde 
yıllık bazda yüzde 
1,6, ithalat birim 
değer endeksi de 
yüzde 3,3 düştü 
İhracat birim değer 
endeksi, ekimde 
yıllık bazda yüzde 
1,6, ithalat birim 
değer endeksi de 
yüzde 3,3 geriledi. 
Türkiye İstatistik Ku
rumu (TÜİK), ekim 
ayına ilişkin dış 
ticaret endekslerini 
açıkladı.
Buna göre, ihracat

birim değer endeksi 
ekimde, geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 1,6 düştü. En
deks, geçen yılın 
aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 3,5, 
imalat (gıda, içecek, 
tütün hariç) 
sanayinde yüzde 2,2 
azalırken, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 2,5 ve 
yakıtlarda 
yüzde 3,2 arttı, 
ithalat birim değer 
endeksi de söz

konusu dönemde 
yüzde 3,3 azaldı. En
deks geçen yılın aynı 
ayına kıyasla, gıda, 
içecek ve tütünde 
yüzde 3,2, yakıtlarda 
yüzde 13,5 ve imalat 
(gıda, içecek, tütün 
hariç) sanayinde 

yüzde 1,7 geriledi, 
ham maddelerde 
(yakıt hariç) ise 
yüzde 0,4 arttı. 
İhracat miktar en
deksi, ekimde geçen 
yılın aynı ayına göre 
yüzde 1,5 geriledi. 
Endeks geçen yılın 

aynı ayına göre, 
gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 7,5, 
yakıtlarda yüzde 7,6 
ve imalat (gıda, içe
cek, tütün hariç) 
sanayinde yüzde 1,2 
gerilerken, ham 
maddelerde (yakıt 
hariç) yüzde 
17 artış kaydetti. 
İthalat miktar en
deksi ise ekimde 
geçen yılın aynı 
ayına kıyasla yüzde 
4 artış gösterdi. En
deks değeri geçen 
yılın aynı ayına göre, 

gıda, içecek ve 
tütünde yüzde 5,3, 
imalat sanayinde 
(gıda, içecek, tütün 
hariç) yüzde 0,8 ar
tarken, ham mad 
delerde (yakıt 
hariç) yüzde 9,4 ve 
yakıtlarda 
yüzde 3,9 azaldı. 
Mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış seriye 
göre, eylülde 136,7 
olan ihracat miktar 
endeksi yüzde 0,2 
artışla ekimde 137 
oldu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.SavcıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİDOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

OTODİİS
ULAŞIM

I Pamukkal» Si 2 OO 26
DENİZ UÇAĞI 513 66 13
Psgssus Alunls Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzer Turizm 612 1O 72
Kanberogiu-Esaday 614 46 46
Anıtur 514 47 71
Kamil Koç 612 0163

HASTANELER

Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 04

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

Akcan Potrol g13 1O 7B
MAR-PET 5İ 3 30 33
Tuncay Otogaz si3 16 45
Boyza Petrol * 613 Q1 Q3_

Gemlik Karfez
OEMLİK’İN İLK OdNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5652 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
Istikrai Cad? Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİliHlMİİ
VENÜS SİNEMASI

Sen benim 
herşeyimsin: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:45... i

Görümce: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45., 
Çakallarla dans 4: 
11:30-13:45-16:15- 

18:30-20:45., 

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ 

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

- TERCİHEN. ÜNİVERSİTEJVI.Y.O. VE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
-25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur. 
EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

Sayfa 10

ÜZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

<^starmaxx

GOODfYEAR
İIRELLI

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

“I 987

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

YİĞİT MÖ İNŞAAT

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

i•. i

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

TELJFAK 02215173310 CER05327443383 EA^maıastahk^ta 
^».manastremlaksafibindencom • Mtocomt^aıasIremlakjJ

Orhangazi çıkışındaki trafik kazasında ölen Sezer ve Sezgin Çırak ile Berkan Çam dün toprağa verildi

Kazada ölen 3 gene 
flözyaşlarıyla uğurlandı

Yardım TIR’ı
Halene

Gemlik İHH ilçeden lerde Halep'e 
topladığı yardımları gönderdi.
geçtiğimiz gün- Haberi sayfa 4’de

Orhangazi’deki kazada ölen 3 genç dün sonsuzluğa uğurlanırken, cenaze namazlarına yüzlerce 
Gemlikli katıldı. Sezer ve Sezgin Çırak kardeşlerin cenaze namazları Hacı İzzet Camiinde, Berkan 
Çam’ın cenaze namazı ise Merkez Solaksubaşı Camiinde öğlen namazından sonra kaldırıldı. 2’de

pline Bakış
; kadri_guler@hotmail.com

YENİ MEZARLIK

Kazazedeleri 
defin sırasında 
halk isyan etti

CHP Belediye mülMcrimn 
saiışınıflnltara’yaıasulı

Gazetemiz, Gemlik ve Bursa Büyük 
şehir Belediyesinin ilçemize yaptığı 
hizmetler konusunda iyi bir izleyicidir.

Güzel yapılan her şeyin yanında, ama 
hatalı ve halkın aleyhine olan durumla 
rın da arkasındayız...

Bu konulara değinen, zülfikara doku
nan bizden başka yazan, çizen takımı 
yok.

Varsa, yoksa işleri belediyelerden 
gelen haberleri manşetlere aynen 
taşımalarıdır. Devamı sayfa 4’de

Dün ilçemizde 4 
vatandaşımızın top 
rağa verilmesi sıra 
sında mezarlığın 
düzensizliği halkı 
adeta isyan ettirdi. 
Orhangazi de mey
dana gelen trafik 
kazasında yaşam 
larını yitiren Sezer 
ve Sezgin Çırak 
kardeşler ile . . 
arkadaşları Berkan 
Çam, berber 
Mustafa Esen’in 
Büyükşehir Beledi 
yesince yaptırılan

Yeni mezarlığa 
gömülmesi sırasın 
da mezarlığın ça 
mur içinde olması, 
yollarının aylardır 
yapılmaması defin
ler sırasında halka 
eziyete dönüştü. 
Halk mezarlıklar 
arasında çamura 
batarak perişan 
oldu, duruma 
tepki gösterdi. 
Gazetemize 
onlarca telefonla 
durum şikayet 
edildi.

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik İlçe 
Başkanlığı, Gemlik 
Belediyesi’nin 
son olarak sattığı 
Gemport hisseleri 
üzerine satışları 
Ankara’ya taşıdı. 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Meclis üyesi 
Galip Gür Anka 
ra’ya gitti. 
Bütçe görüşmele 
rinin yoğunluğu ne
deniyle Bursa CHP 
milletvekilleriyle

görüşen ve 
konuları anlatan 
Sertaslan ve Gür, 
dün gece Gemlik’e 
döndüler.
CHP İlçe yönetimi 
ve MHP ilçe yöne
timi bugün saat 
9.30 da Bursa Almi 
ra Otel de Bursa 
medyasıyla sabah 
kahvaltısında 
buluşarak belediye 
mülklerinin satışı 
konusunda basın 
açıklaması 
yapacaklar.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Orhangazi çıkışındaki trafik kazasında ölen Sezer ve Sezgin Çırak ile Berkan Çam dün toprağa verildi

Ma ölen 3 geııı: gözyaslariMla uwMı
Orhangazi’deki kazada ölen 3 genç dün sonsuzluğa uğurlanırken, cenaze namazlarına yüzlerce 
Gemlikli katıldı. Sezer ve Sezgin Çırak kardeşlerin cenaze namazları Hacı İzzet Camiinde, Berkan 
Çam’ın cenaze namazı ise Merkez Solaksubaşı Camiinde öğlen namazından sonra kaldırıldı.

Yeni aldıkları araçla 
Orhangazi’den 
dönerken meydana 
gelen kazada 
yaşamlarını yitiren 
Sezgin Çırak(29), 
Sezer Çırak(23) 
kardeşler ile 
arkadaşları Berkan 
Çam(19) dün gözyaş 
larıyla toprağa 
verildiler.
Berkan Çam’ın ce
naze töreni öğle 
namazından sonra 
Merkez Solak 
subaşı Camiinde, 
Sezgin ve Sezer 
Çırak kardeşlerin 
cenazeleri ise Hacı 
İzzet Camiinde 
kılınan öğle nama 
zindan sonra Yeni 
Mezarlıkta toprağa 
verildi.

ezgin Çıral

KALABALIK 
CAMİYE SIĞMADI 
Merkez Solaksubaşı 
Camiinden kaldırılan 
Berkan Çam’ın ce
nazesine çok sayıda 
arkadaşı katıldı. 
Cenaze namazı 
kılınırken, caminin 
avlusuna kalabalık 

sığmadı.
Berkan’ın okuldan, 
işyerinden ve ma
hallesinden arkadaş 
lan ve cemaatçe 
kılınırken kaldırım 
larda.namaz kılındı. 
Hacı İzzet Camiinde 
de öğle namazında 
hazin bir tören vardı. 

Sezgin ve Sezer 
Çıkar kardeşlerin ce
naze namazına yüz 
lerce Gemlikli katıldı. 
Trafik kazasında 
yaşamını yitiren 
genç kardeşler son
suza uğurlanırken, 
aileleri ve sevenleri 
gözyaşlarını

tutamadılar
Acılı aileleri yakınları 
teselli etmeye çalıştı, 
iki evladını birden 
kaybeden Mustafa 
Çırak’ın, “Bir gün 
dayanamadım, bir 
ömür nasıl dayana 
cağım" sözleri 
yürekleri burktu.

Hacı izzet Camim
deki cenaze 
namazına Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, STK 
temsilcileri ve 
hayatını kaybeden 
gençlerin yakınları 
ile çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Gemlik'in en eski berberini kaybettik
Dün Merkez 
Solaksubaşı camiin 
de öğle namazından 
sonra kılınan bir 
başka cenaze 
namazı daha vardı. 
İlçemizin en kıdemli 
berberlerinden 
Mustafa Esen 
toprağa verildi. 
Mustafa Esen ve 
kardeşi Nurettin 
Esen Çarşı Dere- 
si’nin Ahmet Dural 
Meydanı’na yakın 
olan eski Minibüs 
Garajında berberlik 
yapıyorlardı. 
İki kardeş tam 
50 yıl mesleklerini

^sürdürdüler.
Ancak, işyerlerinin 
yıkılması üzerine 
istekleriyle 
emekliye ayrıldılar. 
Buna karşın 
mesleklerinden 
de tam kop 
madılar.
Gemlikli berberler 
yardıma ihtiyaç 
duyduklarında 
Mustafa ve Nurettin 
Esen kardeşleri 
işyerlerine çağırarak 
mesleklerinin deva 
mim sağlıyorlardı. 
Mustafa Esen 
geçtiğimiz günlerde 
beyin damarlarında

bir pıhtının oluşması 
sonucu yoğun 
bakıma alındı.

Yoğun bakımda te
davi gören Mustafa 
Esen yaşama

tutunamadı ve 
vefat etti.
Esen’in cenazesi

ilçe mezarlığında 
sevenlerince 
toprağa verildi.
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iıtiriicift hurdur ulaı araçtan 181 w W itil attı
Gemlik’te yılbaşında 
piyasaya sürüleceği 
değerlendirilen 197 
şişe kaçak içki ele 
geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 
il Jandarma ve 
Gemlik İlçe Jan* 
darma Komutanlığı 
ekipleri, Engürücük 
Mahallesi'nde

şüpheli üzerine 
bir aracı durdurdu. 
Araçta arama yapan 
ekipler, yılbaşında 
Uludağ'da piyasaya 
sürüleceği 
değerlendirilen, 
çeşitli tür ve miktar
larda 197 şişe kaçak 
içki ele geçirdi. 
Araçta bulunan İ.Ç.

(20), M.Ç. (25) ve I.A. 
(24), gözaltına alındı. 
İşlemlerinin ardın 
dan adliyeye sevk 
edilen şüphelilerden 
İ.Ç. ile M.Ç.
çıkarıldıkları mahke
mece tutuklanırken, 
İ.A. tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.

Şaşluıı hırsızlar kameralara yakalandı
Bursa’da şaşkın 
hırsızların hırsızlık 
anı görüntüleri 
süper marketin 
güvenlik kameraları 
tarafından saniye 
saniye görüntülendi. 
Marketin kapısını 
açabilmek için de
falarca uğraşan 
hırsızlar, yazar 
kasalardan birini 
yerinden sökemey- 
ince çorap ve çak
mak çalıp kaçtı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Osmangazi 
ilçesinde S.Ş.’ye ait 
markete gece yarısı

gelen 3 hırsız, el
lerindeki levye ve 
demir boru ile mar
ketin sürgülü cam 
kapısını açabilmek 
için uzun süre mü
cadele verdi.
Kapıyı demir boruyla 
açmaya çalışan 
hırsızlardan birine 
arkadaşının şaka 
yapıp yere 
düşürmesi de kam
eralar tarafından 
görüntülendi. Olay 
yerinden bir aracın 
geçmesi üzerine 
kaçan hırsızlar, park 
halindeki bir başka

ardından kapıyı 
tekrar zorlamaya 
başlayan hırsızlar,

minibüsün arkasına 
saklandı.
Aracın geçmesinin

bir başka aracın 
gelmesiyle birlikte 
bu sefer marketin 
kapısı önünde yere 
yatıp saklanmaya 
çalıştı. Kapıyı bin bir 
güçlükle açan 3 kişi, 
içeriye girdiklerinde 
ise marketin kilitli 
yazar kasalarını 
yerinden sökebilmek 
için uğraşmaya 
başladı. Hırsızlardan 
biri söktüğü kasayı 
kaçırırken, söke
meyen diğer ikisi ise 
marketten çorap ve 
çakmak çalarak 
ayrıldı.

Şaşkın hırsızların bu 
halleri güvenlik 
kameraları 
tarafından 
görüntülendi.
Alarm şirketinin 
haber vermesi 
üzerine iş yerine 
gelen S.Ş. polisi 
arayarak ihbarda bu
lundu. Ekipler olayla 
ilgili tahkikat 
başlattı. Öte yandan 
aynı marketin 
15 gün evvel 
kimliği belirsiz 
4 kişi tarafından 
kasalarının çalındığı 
öğrenildi.

Bursa’da terör ûperasıonu! ?si kadın 5 şüpheli
Bursa’da sosyal 
medyadaki hesapla 
nndan terör 
örgütü propagandası 
yaptıkları iddia 
sıyla gözaltına 
alınan 2’si kadın 5 
şüpheli, adliyeye

sevk edildi. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi'ne bağlı 
ekipler, İstanbul 
Vodafone Arena 
yakınlarındaki

bombalı terör 
saldırıları 
sonrasında 
PKK/KCK ve TAK 
terör örgütlerini 
sosyal medya 
üzerinden öven 
paylaşımlarda

bulundukları belir
lenen 2'si kadın 
5 kişiyi gözaltına 
aldı.
5 zanlı, emniyetteki 
ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Zehir tacirlerine şalak Baskını: i» gözaltı
BURSA Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şubesi 
ekiplerinin, 
merkez ve 
Yenişehir ilçesinde 
gerçekleştirdiği 
operasyonunda 
haklarında 
yakalama kararı 
bulunan 18 kişi 
gözaltına alındı. 
Kameralar 
tarafından

görüntülenen 
operasyonda 
uyuştucu mad
deler ele geçirildi.

Uyuşturucu ile 
Mücadele 
Şubesi'ne bağlı 
ekipler, Bursa'nın

merkez ve 
Yenişehir 
ilçesinde, 
savcılıktan alınan 
izin ile daha önce
den belirlenen 20 
adrese eş zamanlı 
operasyonlar 
düzenlendi. 
Narkotik ekip
lerinin yanı sıra, 
Özel Harekat, 
Kaçakçılık ve Or
ganize, Çevik 
Kuvvet, İstihbarat 

ve Asyiş Şubesi 
ekiplerinin de 
katıldığı op
erasyonda, özel 
harekat polisleri, 
koçbaşı ile kapıları 
kırarak içeriye gir
erken, haklarında 
gözaltı kararı bulu
nan 18 kişi 
gözaltına alınırken 
kullanmak için üz
erlerinde uyuştucu 
çıkan 42 kişi 
hakkında ise işlem 

yapıldı.
Narkotik köpeği 
'Alfa' mnda 
uyuştucu aradığı 
operasyonlarda, 1 
hassas terazi, 30 
gram metamfeta- 
min, 7 gram 
bonzai, 5 adet ex- 
tacy hap ile uyuş 
turucu satışında 
kullanılmak üzere 
hazırlanan 150 
satış poşeti ele 
geçirildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

YENİ MEZARLIK
Yerel yönetim ile Bursa ana belediyesi, 

ilçemizde birşeyler yapmak istiyorlar ama her 
işlerini ağızlarını yüzlerine bulaştırıyorlar.

Gemlik’in acil bir mezarlığa ihtiyacı vardı.
Mezarlık kurma ve işletme görevi Büyük 

şehir’in göreviydi. Bu nedenle Gemlik’teki 
mezarlık sorunu çözmek yerine yetersiz bir 
yerde yeni bir mezarlık kurdular.

Bu mezarlığa bir yıldır cenaze gömülüyor.
Yapıldığı günlerden beri mezar sorununu 

kamuya duyuruyoruz.
Alel, acele kurulan yeni mezarlığa defin 

yapılmadan, her türlü altyapısının tamamlan 
ması gerektiğini kaç defa haber yaptık, 
yazılar yazdım.

Koca bir yaz geçti, mezarlık düzene girme 
di.

Şimdi havalar yağışlı, yolları olmayan, 
yollann üzerinde mezarlar bulunan, çamur 
batağı bir mezarlığa gidenler, Belediyeye 
beddua ediyorlar.

Bunlara duymuyor musunuz?
Hiç mi gözünüz yok.
Dün, 4 kardeşimizi toprağa verdik.
Yeni mezarlığa gidenler şaşırdı kaldı.
Mezarlıktan dönenler evlerine gidip üzerle 

rini değiştirmek zorunda kaldı.
Telefonumu bulanlar, arayıp mezarlığın du

rumunu neden yazmadığımı soruyorlar.
Yazıyoruz kardeşim, yazıyoruz ama duyan 

yok.
Bir kandırmacadır gidiyor.
AKP’li bir çok belediye var, onlann 

mezarlıklarını gidip görün.
Bu durum halka işkencedir.
Ayıptır, günahtır.
Kışın geleceğini, her tarafın çamur deryası 

olacağını hiç mi düşünnwnız?
Bu soruna biran önce çözüm bulun.

HALEP YANIYOR, DÜNYA İZLİYOR
Dünya devlerinin Ortadoğu ya yeniden 

çeki düzen verme planları, Irak’tan sonra 
Suriye de insanlık ayıbı olarak devam ediyor.

Suriye deki Esat rejimini değiştirmek için 
bu ülkeyi başta ABD, batılı müttefiklerimiz ve 
Türkiye deki iktidar, elbirliği ile perişan ettiler.

Suriye’deki rejime karşı başlatılan hareke 
tin karşısına, Rusya, İran ve Çin’den oluşan 
birlik, Esat’ın 5 yıldır iktidarda kalmasını sağ 
ladı. Ama Suriye kan gölüne döndü.

Türkiye, Esat Rejiminin yıkılması için elin 
den geleni yapıyor. Rejim karşıtlarını silahlan 
dırdı, şimdi onlarla birlikte Suriye toprakların 
da tanklarımız ilerliyor.

Bu savaşta 3 milyon Suriyeli göçmen 
Türkiye’ye göçtü.

Bunları besliyor ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Halep te Işidli teröristler ile Esat karşıtları 

na karşı Rusya ve Iran destekli hükümet güç
leri başarı elde etti.

Ama, Halep yanıyor.
Halep perişan.
Burada bir insanlık dramı yaşanıyor.
Binlerce insan evsiz kaldı, su yok, ilaç yok. 

barınacak yer yok.
Sanki 2. Dünya savaşındayız.
Koca bir kent harabeye oonau.
Yazık.
Bu savaş bitirilmeli. Suriye halkı üzerinde 

oynanan oyunlar son pulman.

Belediyeden Polis Teşkilatına taziye ziyareti
İlçe Emniyet Müdür 
lüğünü ziyaret eden 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, zorlu 
süreçte sonuna 
kadar Türk Polisinin 
ve güvenlik güç
lerinin yanında 
olduklarını söyledi. 
10 Aralık’ta İstanbul 
Beşiktaş’ta gerçekle 
şen hain terör saldırı 
sında hayatını kaybe 
den Çevik Kuvvet 
Polisleri adına taziye 
ziyaretinde bulunan 
Refik Yılmaz, 
Türkiye’nin Suriye 
gibi olmamasında en 
büyük rolü oynayan 
güvenlik güçlerine 
Gemlik halkı adına 
teşekkür etti. 
Gemlik Belediye- 
si’nin İlçe Emniyet 
Müdürlüğüne yaptığı 
ziyarete Belediye 
Başkan Yardımcıları 
Kadir Erol, Ahmet 
Avcı ve Vedat 
Büyükgölci gezli’nin 
yanı sıra, daire mü 
dür, amir ve 
memurları da katıldı. 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu ve

görevli polisleri zi
yaret ederek, karan
fil takdim eden 
Yılmaz, Türk Polis 
Camiasına başsağlı 
ğı diledi. “Şehitlik en 
büyük mertebedir ve 
şu bilinsin ki bir ölür 
bin diriliriz” diyen 
Yılmaz, teröre karşı 
var olma savaşı 
veren Türkiye’de 
herkesin en büyük 
görevinin bu hain
lere karşı çarpışmak 
olduğunu vurguladı. 
Suriye’de yaşanan 
lan örnek gösteren 
ve Türkiye’yi de 
Suriye gibi yapmayı 
hedefleyenlerin 
olduğunu anlatan

Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Güvenlik güçlerim
ize ve polisimize 
Gemlik halkı adına 
teşekkür ediyorum. 
Türkiye’nin Suriye 
gibi olmamasında 
onların fedakârlıkları 
çok büyüktür. Hep
imizin başı sağ 
olsun" dedi.
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu’da, 
Türkiye’nin geçmiş 
ten bugüne büyük 
bedeller ödediğini 
ve bugün de var 
olma savaşı vererek 
bedeller ödemeye 
devam ettiğine

dikkat çekerek, “Biz 
bu bedeli seve seve 
ödemeye devam 
edeceğiz. Ben Türk 
halkına, Gemliklilere 
çok teşekkür 
ediyorum. Verdik 
leri destek moral 
değerler adına 
çok önemli. Bu 
destekler bizi çok 
daha güçlü kılıyor. 
Kuvvet veriyor. 
Sonuna kadar 
mücadele edece 
ğimizden kimse 
şüphe duymasın. 
Bu mücadeleyi 
hep birlikte 
yapacağız ve hep 
birlikte selamete 
çıkacağız" dedi.

Yardım TIR’ı Halen e yola çıktı
Gemlik İHH ilçeden 
topladığı yardımları 
geçtiğimiz günlerde 
Halep’e gönderdi. 
Suriye’nin Halep 
kentinde rejim 
taraftarları, muha 
lifler ve IŞİD in 
arasında kalan 
Halep halkına 
insani yardım olarak 
ilçemizden toplanan 
bir TIR dolusu çeşitli 
gıda ve temizlik- 
malzemeleri Müftü 
Muammer Turan’ın 
okuduğu duadan 
sonra yapılan

konuşmalar 
ardından düzenle
nen törenden sonra 
yola çıktı. 
AKP ilçe Başkanı

Zafer Işık ve bazı 
yönetim kurulu 
üyelerinin de bulun 
duğu törende Halep 
halkının içinde

bulunduğu kötü du
rumdan söz edile 
rek, Halep de insan 
lık dramı yaşandığı 
na dikkat çekildi.

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğm?S 
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK
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GEMUKSPOR RÖVANŞI VERMEDİ
Gemlikspor Genç 
Erkekler Basketbol 
Takımı Bursa Atatürk 
Spor salonunda oy
nanan ikinci yarının 
ilk maçında rakibi 
Oksijen Gençlik Spor 
a rövanşı vermedi ve 
maçtan da 60-66 
galip ayrıldı, ikinci 
sıradaki rakibini 
evinde 56-43 yenen 
temsilcimiz, deplas
manda oynadığı 
maçı da kazanarak 
liderliğini perçinledi. 
Taraflar ilk periyotta 
birbirlerine üstünlük 
sağlayamadılar ve 
15-15 lik skor ile 
geçildi. İkinci periyot 
ta Gemlikspor'lu 
basketbolcular 
savunmada ve 
hücumda üstünlüğü 
ele geçirdi ve özellik- 
lede kaptan Barışcan 
ile Tufan'ın etkili 
hücumlarıyla bu

periyotu 25-35 önde 
bitirdi. Üçüncü peri 
yotta da üstünlüğü 
nü koruyan temsil
cimiz, final periyo 
tuna 39-51 önde 
girdi. Son çeyrekte 
rakibinin baskısına 
zorlanan takımımız 
sayı farkını koruya^ 
masa da son daki 
kalan tecrübesiyle 
aşarak maçtan da 
galibiyetle ayrıldı. 
Maç kadrosu, 
Samet SUCU, Hakan 
GÜNEŞ, Berkay AK- 
BULUT, Caner 
SALMAN, Mert 
BİLGE, Kubilay 
TÜRKMEN, Tufan 
ERKEN, Cavit 
SAMANLI, İzzet 
KURT, Saim DAMAR, 
Kaptan Barış Can 
GÜLER, ve Çağatay 
AKÇAY.
Takım sorumlusu 
İbrahim Tokgöz,

"Maça her iki 
takımda kontrollü 
başladı ve ikinci 
periyotta üstünlüğü 
ele geçirdik. Bu 
üstünlüğümüzü de 
maçın sonuna kadar 
devam ettirerek altı 
maçta altı galibiyet 
alarak gurubumuzda 
liderliğimizi perçin

ledik. Sportmence ve 
dostça geçen bir mü
cadele oldu. Her iki 
takım oyuncularını 
da kutluyorum. Sa
halarda dostluğun ve 
kardeşliğin hakim 
olduğu nice maçlar 
oynamak istiyoruz. 
Önemli olan ne 
kadar çok gence sa

lonlarda spor 
yaptırmaya destek 
verdiğinizdir ve bu 
desteği istikrarlı bir 
şekilde sürdürebilm- 
enizdir. Bize destek 
veren başta başkanı 
mız Cumhur Aydın 
ve tüm ailelere 
teşekkür ediyorum. 
Gemlikspor Basket

bol A Takımımız için 
başlatılan Esnaftan 
destek kampanyası 
çok ilgi gördü. Gem
likspor dostu logo
sunu işyerlerine 
yapıştırarak destek 
olan esnafımıza 
sonsuz teşekkür 
ediyorum. Buradan 
sağla nan yardım 
ve bağışların 
hepsi A Takım 
Basketbolcularına 
harcanacaktır. Gem
likspor Basketbol A 
Takımı için ter dö 
ken ve ilçemizi 
başarı ile temsil 
eden 12 dev adamı 
yalnız bırakmayan 
esnafımız ve halkı 
miza şampi yontuk 
hediye edeceğimizi 
umuyor Gemikspor 
basketbol ailesi 
olarak saygı ve 
sevgilerimizi 
sunuyoruz."

MUŞ IIE HINISUIAR BAYRAM POLftT DEDİLER
Gemlik Muş İli ve 
Hınıslılar Sosyal 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği’nin 
Olağan Kongresi 
yapıldı. Derneğin 
kurucu başkanı 
Bayram Polat ile 
Ercan Demir’in 
yarıştığı kongrede 
154 üyeden 100’u oy 
kullandı. Oldukça 
çekişmeli geçen 
kongrede Bayram 
Polat’a 56, Ercan 
Demir’e 45 oy çıktı. 
9 oyun geçersiz 
sayıldığı kongrede 
yeni başkan Bayram

Polat oldu.
Gemlik Muşlular 
Derneği’nin 1990 ile 
1996 yılları arasında 
başkanlığını yapan 
Bayram Polat, 
Hınıslılar ile birleşip, 
2012 yılında yeniden 
oluşan Muş II ve 
Hınıslılar Sosyal 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği’nin de 
kurucu başkanlığını 
yapmıştı. Kendisini 
destekleyen, destek 
lemeyen tüm üyele 
re teşekkür eden 
Bayram Polat, birlik, 
beraberlik ve

kardeşlik mesajları 
verdi. “Gemlik’i se
viyoruz. Bu güzel

ilçeye her alanda ve 
her anlamda katkı 
koymaya devam

edeceğiz” diye 
konuşan Polat, tüm 
hemşerilerinden

destek bekle 
diğini sözlerine 
ekledi.
Bayram Polat 
Başkanlığındaki 
yönetim şu 
isimlerden oluştu: 
Asım Güneş, Faruk 
Özer, Cesim Doğan, 
Bayram Kalhan, 
Muttesim Bingöl, 
Şeref Tekeman, 
Zeki Kızıialtun, 
Murat Rama, 
Orhan Çorlu, Yücel 
Doğan, Fahrettin 
Güler ve Sedat 
Coşkun.

Borsa üyelerine düşük faizli Kredi
KOBİ'ler Borsa'dan 
"TOBB Nefes Kre
disi başvurusu 
içindir" ibareli 
Faaliyet Belgesi 
alarak, Ziraat 
Bankası ve Deniz 
bank şubeleri 
aracılığıyla baş 
vuru yapabilecek. 
Gemlik Ticaret 
Borsası, Başbakan 
Binali Yıldırım'ın 
açıkladığı KOBİ’lere 
Nefes Kredisi'ne 1 
milyon lira kaynak 
aktaracak. Bunun 
karşılığında 
oluşacak 10 milyon

TL tutarındaki kredi 
hacminden 5 Milyon 
TL’si Ziraat Bankası, 
5 Milyon TL’si ise 
Denizbank’tan 
olmak üzere KOBİ 
olan Borsa üyeleri 
yararlanabilecek. 
AZAMİ LİMİT 
150 BİN LİRA 
Gemlik Ticaret 
Borsası üyesi fir
malar için kredi 
azami limiti 150 bin 
lira olacak. Nefes 
Kredisi’ne başvuru 
lar 12 Aralık 2016 
Pazartesi günü 
başladı. KOBİ'lerin

Nefes Kredisi'ne 
başvurabilmeleri 
için öncelikle 
Borsa'ya gelerek 
“TOBB Nefes 
Kredisi Başvurusu 
İçindir” ibaresini 

içeren Faaliyet 
Belgesi almaları 
gerekiyor. Ardından 
Ziraat Bankası ve 
Denizbank’ın 
Gemlik şubesine 
giderek, bankanın 
talep edeceği kredi 
evrakları ile söz 
konusu krediye 
müracaat edilebile
cek. Gemlik Ticaret 
Borsası Başkanı 
özden Çakır, KO
Bİ’lere Nefes Kre- 
disi'nin önemli bir 
destek mekanizması 
olduğunu belirterek, 
Borsa'nın

üyelerinden aldığı 
gücü yine üyeleri 
için kullanmaktan 
büyük memnuniyet 
duyduklarını, 
verilecek kredinin 
piyasaya 
canlandıracağını 
düşündüklerini 
söyledi.
KOBİ’lere Nefes 
Kredisi'nin diğer 
şartları ise şöyle: 
Kredi 12 ay vade 
üzerinden ve aylık 
eşit taksitler halinde 
kullandırılacak.
Vadenin uzatılması 
veya kısaltılması

mümkün olmaya
cak.
•Kredinin brüt faiz 
oranı aylık yüzde 
0,825; yıllık yüzde 
9,90.
•Kredi azami limiti 
150.000 TL.
•Kredinin teminatı 
yüzde 85 oranında 
Kredi Garanti Fonu 
(KGF) kefaleti ile, 
kalan yüzde 15'lik 
kısım ise ilgili 
bankanın mevcut 
kredi teamülleri 
çerçevesinde 
şekillenecek.
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Okul 
Spor Etkinlikleri 
kapsamında düzen
lenen Masa Tenisi 
Turnuvası’na İlçemiz 
okullarından 5. ,6. ,9. 
ve 10. sınıf 
öğrencileri katıldı. 
Her sınıf seviyesinde 
ayrı şampiyonanın 
yapıldığı müsa 
bakalar oldukça 
çekişmeli geçti. 
Turnuvaya katılan 
öğrenciler daha 
önce kendi 
okullarında yapılan 
müsabakalarda ilk 
üçe girerek, bu tur
nuvaya katılma 
başarısı gösterdiler. 

14 Aralık 2016 
Çarşamba günü 
Kapalı Spor Salo
nunda yapılan İlçe 
Müsabakalarında 
dereceye giren 
öğrenciler: 
ö.Sınıf Kızlar 
1.İlayda Tiryaki- 
Lale Kemal Kılıç Or
taokulu
2.Nazlı Akın - Halit 
Paşa Ortaokulu 
3.Ece Duran - 
Umurbey Abdullah 
Fehmi Ortaokulu

5. Sınıf Erkekler 
1.Vahit Can Uzan - 
Ali Kütük Ortaokulu 
2. Hüseyin Yoleri-Ali 
Kütük Ortaokulu

3.Talha Yılmaz -Lale 
Kemal Kılıç Or
taokulu

6. Sınıf Kızlar 
I.Öykü Aydın -Ali 
Kütük Ortaokulu
2. Gizem Sarı-Lale 
Kemal Kılıç Or
taokulu
3. Tuba Aslan - Lale 
Kemal Kılıç Or
taokulu

6. Sınıf Erkekler
1. Efe Aydın -Ali 
Kütük Ortaokulu 
2.Alper Sanal-Ali 
Kütük Ortaokulu
3. Özgür Güler-Özel 
Aykent Ortaokulu

9. Sınıf Kızlar
I. İdil Yaren Bayrak- 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
2. Melike Demir- 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
3. Gamze Kalkan - 
Atatepe Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi

9. Sınıf Erkekler 
I.Gürkan Yavuz - 
Hisar Anadolu Lisesi
2 . Bedirhan Ağu- 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
3 .M.Berat Apari - 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi

10. Sınıf Kızlar
1 .Kıymet Şimşek- 
Koza Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi
2 . Berfin Duman- 
Hisar Anadolu Lisesi
3 .Çağla Zorlu-Celal 
Bayar Mesleki ve 
Teknik Anadolu 
Lisesi

10. Sınıf Erkekler 
1-Anıl Aslan -Hisar 
Anadolu Lisesi 
2.A.Recep Boz - «Si 
Celal Bayar Anadolu 
Lisesi
3.Süleyman Eren 
Gür-Celal Bayar 
Anadolu Lisesi

Müsabakalar sonrası 
başarılı olan öğren 
çilere ödülleri Gem
lik İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ve Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Şube 
Müdürü Burhan İnan 
tarafından verildi. 
Gemlik dışında diğer 
16 ilçede de düzen
lenen Masa Tenisi 
Turnuvası’nda kızlar 
ve erkekler kate
gorisinde ilk üçe 
giren öğrenciler, 15 
Şubat 2017 tarihinde 
Bursa Masa Tenisi 
Turnuvası İl Birincili 
ği Müsa bakalarına 
katılmaya hak 
kazanacaklar.
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BalıanlıttaD aPRe-hahalara ıyarı!
Dolandırıcılar, 
velilere dadandı. 
MEB’den geldiklerini 
söyleyerek vatan 
daşı kandıran fir
malar, eğitim set
lerini fahiş fiyatlara 
satıyor.
Milli eğitim 
Bakanlığı'ndan 
(MEB) izinli geldik
lerini iddia eden bazı 
firmalar, eğitim set
lerini binlerce liraya 
satarak veliyi 
dolandırıyor. Piyasa 
değerinin çok üstün 
de fiyatla kapıdan 
eğitim seti satışı 
yapan firmalar, 14 
günlük cayma 
hakkının kullanılma 
sının da önüne 
geçiyor.
* Tüketici Sorunları 
Derneği (TÜSODER) 
Başkanı Avukat 
Rıdvan Yıldız, gelen 
şikayetlerde 
vatandaşların 
aldatıldığına şahit 
olduklarını an
latarak, "Bu işin fail
leri MEB'den geldik 
lerini söylüyor. 
Öğrencinin duru

muyla ilgili bilgiler 
de paylaşıyor.
Kişisel veriler üzerin 
den algı yönetimi 
yapıyorlar. Velilerin 
güvenini sağlıyor. 
Veli de bu kişilerin 
Bakanlık'tan 
geldiğini düşünü 
yor" dedi. Kapıdan 
satışlarda vatan 
daşlara senet de 
imzalatıldığına 
dikkati çeken Yıldız, 
"Daha sonra 
vatandaşlara hiç 
beklemedikleri 
kişiler tarafından 
icra takibi başlatı 
lıyor" diye konuştu. 
Yıldız, öğrencilerin 
notlarının girildiği 
sistemdeki bilgilerin 

kapıdan satış yapan 
bazı firmalar 
tarafından ele 
geçirildiğini 
düşündüklerini ifade 
ederek, şöyle devam 
etti: "Bu bilgiler için 
ya içeriden 
ulaşabilen personel 
aracılık ediyor 
ya da sistemde 
açık kapı var." 
* Tüketici Koruma 
Derneği (TÜKODER) 
Genel Başkanı 
Haşmet Atahan da, 
pazarlamacıların, 
"Bu ürünü 
istemiyorsanız iade 
edebilirsiniz, bu 
sizin hakkınızdır" 
diyerek velileri ikna 
ettiğini, ancak

vatandaşın cayma 
hakkını kullanmasını 
önlemek için bazı 
taktikler uygulan 
dığını kaydetti.
* Satıcının Ticaret İl 
Müdürlüğü'nden 
alınmış geçerli bir 
yetki belgesi olup 
olmadığını kontrol 
edin.
* Sözleşmeyi imzala
madan önce, önemli 
konu ve bölüm
lerinin özetlendiği 
ön bilgilendirme 
formunu isteyin 
ve inceleyin.
* Sözleşmeyi mut
laka tarih atarak 
imzalayın ve bir 
örneğini de 
mutlaka alın.

Yeni ehliıet ücretlerine
ilgili kritik açıklama!

Yeni ehliyet için 
gerekli olan sağlık 
raporu ücretleriyle 
ilgili açıklama geldi. 
Kayseri Emniyet 
Müdürlüğü, son 
günlerde sosyal 
medyada, ’2017 
Ocak ayından 
itibaren sürücü 
sağlık raporlarının 
devlet has
tanelerinden 350- 
400 TL bedelle 
alınacağına’ dair 
iddia ve 
paylaşımlar üzerine 
bunun gerçek 
olmadığını açıkladı. 
Emniyet 
Müdürlüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
sürücü sağlık 

raporlarının, 
'Sürücü Adayları ve 
Sürücülerde 
Aranacak Sağlık 
Şartları ile 
Muayenelerine dair 
Yönetmelik' 
hükümleri 
kapsamında, aile 
hekimliği, devlet 
hastaneleri veya 
özel hastanelerden 
alınmaya devam 
edileceği ifae 
edildi. Açıklamada, 
"Sosyal medyadaki 
haberler gerçeği 
yansıtmadığı gibi, 
bu yönde Genel 
Müdürlüğümüzce 
herhangi bir 
çalışma yapılma 
maktadır" denildi.

^negnjgr
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İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

TAKVİM DUVAR SAATİ - AJANDA
KALEM - ÇAKMAK - SÜMENE 

’Mk BLOKNOT - KÜLLÜK
2şt ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN

3=1 KARAR VERMEYİN

«^AM-rasYON VE TANITIM HİZMETLERİ
MATRAACIIIK YAYINCILIK REKLAMCILIK ORGANıZA^^_^^^^—
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Elektrik faturalarına zam geliyor
Milyonlarca 
vatandaşı isyan et* 
tiren kayıp-kaçak 
bedellerine zam 
geliyor. 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), 21 elektrik 
dağıtım bölgesinin 
2017 yılı hedef 
kayıp-kaçak 
oranlarını (HKO) be
lirledi. Habertürk, 
elektrik dağıtım 
sektörünün dört 
gözle beklediği 
EPDK'nın geçen 
hafta belirlediği 
2017 yılı hedef 
kayıp-kaçak 
oranlarına ilişkin 
kararın ayrıntılarına 
ulaştı.
ANADOLU

YAKASINDA 
HEDEF 
YÜKSELDİ 
Dicle Elektrik 
Dağıtım AŞ'nin 
(EDAŞ) görevli 
olduğu Diyarbakır, 
Mardin, Şanlıurfa ve 
Şırnak'ın da içinde 
yer aldığı bölgede, 
hedef kayıp kaçak 
oranı yükseldi. 
2016’da yüzde 71.62 
olan hedef, 2017 
yılında yüzde 
71.76’ya çıktı.
Vangölü EDAŞ’ta 
2016 yılında yüzde 
60.16 olan oran, 
2017 için yüzde 
60.34’e yükseldi. 
İstanbul’un Avrupa 
yakasının elektrik 
dağıtımını yapan ve

en çok aboneye 
sahip olan Boğaziçi 
EDAŞ için kayıp- 
kaçak hedefi yüzde 
9.60’tan yüzde 
9.34’e çekildi. İstan
bul’un Anadolu 
yakası EDAŞ’ta, 
2016 yılında yüzde 
7.61 olan oran, 2017 
yılı için yüzde 7.63’e 

çıkarıldı. Ankara ve 
civarının elektrik 
dağıtımını yapan 
Başkent EDAŞ’ın 
hedef kayıp kaçak 
oranı yüzde 8’den 
yüzde 7.76’ya 
çekildi 
TOROSLAR’DA 
SURİYELİ ETKİSİ

Gaziantep, Kilis, 
Hatay gibi illerin 
elektrik dağıtımını 
yapan Toroslar 
EDAŞ’ta, 
Suriyelilerin etk
isiyle kayıp-kaçak 
arttı. EPDK, 
bölgede 2017 yılı 
için 13.32’lik bir 
oran belirledi. 
‘BEDELİ 
ABONEDEN 
ÇIKACAK’ 
Eski TEDAŞ Genel 
Müdürü Osman 
Nuri Doğan, yaptığı 
açıklamada, kayıp- 
kaçak bedelinin, 
faturasını düzenli 
ödeyen aboneye 
yansıtıldığını be
lirterek “Türkiye’de 
ulusal tarife belir

leniyor. 21 bölgenin 
kayıp kaçak 
maliyeti 
hesaplanıyor. Bu 
bedel, tüm 
abonelerin 
faturalarına 
yansıtılıyor” dedi. 
Doğan, “Dağıtım 
şirketi, hedef 
oranların altına 
düşerse bunu 
‘bonus’ olarak 
doğrudan gelir 
hanesine aktarıyor. 
Eğer, hedefin 
üstünde kayıpkaçak 
söz konusu 
olursa hedefle 
gerçekleşme 
arasındaki fark 
dağıtım şirketinin 
kasasından 
çıkıyor” dedi.

Trafik sigortasına yeni düzenleme geliyor
Trafik sigortası 
fiyatları için yeni bir 
çalışma başladı. 
Sektöre yakın isim
ler, şirketlerin düzen
lemeye muhalif 
olduğunu, fiyatlara 
direkt müdahale 
edilmesi gerektiğini 
söylüyor.
Zorunlu trafik 
sigortasında tepki 
çekmeyi sürdürüyor. 
Sigortada bazı 
düzenlemeler 
yapılmasa da henüz 
dişe dokunur bir in
dirim yok. Şimdi ise 
taban ve tavan 
fiyatları uygulaması 
üzerinde çalışma 
yapılıyor. Ayrıca sig
orta kapsamına 
giren muafiyetlerin 
artırılması da gün

demde.
Konut, otomobil ve 
trafik sigortalarında 
primin düşürülmesi 
için başlatılan 
çalışma kapsamında 
primlere taban ve 
tavan fiyat belirlen
mesi, sigorta 
kapsamına giren 
muafiyetlerin 
artırılması ve sürücü 
bazlı prim olmak 
üzere 3 model u. 
erinde duruluyor. 
Türkiye Sigorta 
Birliği Genel 
Sekreteri Akif 
Eroğlu, kendilerine 
yansıyan bir durum 
olmadığını, ancak 
mevcut durumla ilgili 
bir çalıştay 
hazırlığında 
olduklarını söyledi.

'ŞİRKETLER BUNA 
DA MUHALİF* 
Türkiye Sigorta 
Acenteleri Federasy
onu Başkanı Murat 
Büyükçelebi ise, sig
orta primlerinin 
düşürülmesi için 
tüm hasar 
kademelerinde tavan 
fiyat uygulamasının 
faaliyete geçirilmesi 
gerektiğini söyledi. 
Bunun yanı sıra 
sürücü odaklı

fiyatlamanın da 
konuşulduğunu 
ifade eden 
Büyükçelebi, "Hasar 
yapmamış sürücüye 
daha düşük prim 
uygulanmasını be
lirten bir model bu. 
Daha önce 
vatandaşın bütün 
fiyatları görebileceği 
bir sistem kararı 
alınmıştı ama 
şirketler itiraz etti. 
Şimdi tavan fiyat

konuşuluyor, ama 
şirketler buna da 
muhalif" diye 
konuştu.

'FİYATLAR İNMEDİ' 
Primlerde sürekli bir 
düşüşten 
bahsedildiğini ancak 
kesinlikle böyle bir 
durum olmadığını 
dile getiren Sigorta 
Aracıları ve Acen
teler Derneği 
Başkanı İrfan Uzun 
ise, "Poliçe 
teminatları, başlama- 
bitiş teminatları aynı 
poliçeye bir şirket 
1.000, diğeri 3.000 
lira prim istiyor. Bu 
rekabet kurallarına 
aykırı" dedi.
•TEK YOL FİYAT
LARA DİREKT

MÜDAHALE' 
Doğan Sigorta Bro- 
kerlik Yönetim Ku
rulu Başkan 
Yardımcısı Selcen 
Gür, "Sigorta sek
töründe özellikle 
trafik sigortalarında 
orantısız fiyatlamalar 
sorunumuz hep 
vardı" dedi.
Yurtdışında en çok 
sigorta kapsamına 
giren muafiyetlerin 
artırılması modelinin 
uygulandığını dile 
getiren Gür, "Prim
lerin düşmesinin tek 
yolu yönetimin di
rekt fiyatlara müda
halesi. Daha önce bu 
konu gündeme 
gelmişti. Şimdi yeni 
den çalışma başla 
tıldı" diye konuştu.

Gemlik Karfez
OİMLİK'İN İLK SONLÛK SİYASİ SAZITISİ

HİIIİHİIİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5653 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz) ,

VENÜS SİNEMASI
Görümce: 11:30- 

14:00-16:15-18:30- 
20:45...

Sen benim 
herşeyimsin: 11:30- 
13:45-15:45-18:00- 

20:15...
Dağ 2:16:00- 

20:30... 
Çakallarla Dans 4: 

11:30-13:30- 
18:30...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE;
-İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

- TERCİHEN ÜNİVERS İTEJUI.Y.O.VE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
-ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ 
-25-30 YAŞLARI ARASI 

BAY ELEMAN ALINACAKTIR
Başvuruların şahsen fabrikamıza 

yapılması rica olunur.
EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

Tel: 0 224 586 00 05

Sayfa 10

GOODşYEAR
İIRELLI
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PEŞİN 
FİYATINA 
KREDİ 

KARTINA

<zrstarmaxx TAKSİT
ÖZKAYA

Tur. Nak. Taah. îhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK
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MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sabahattin DEMİR
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

TaiFAXIB245l7331Q (M7433K E^manafrtn^^ 
nıanasliErriaksatibnlencom ■ mianımltaıasfaıtic^

CHP İlçe Başkanı Uğur Sertaslan ile MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Almira Otelde basın karşısına çıktı.

IIWIMIİİIMIİWİIIIMMI
Gemlik Belediyesi'nin Gemlik Liman ve Depolamı 
Işletmesi’ndeki yüzde 13.8 tutarındaki hisselerimi 
geçtiğimiz günlerde 103 milyon liraya YILPUK1* 
satılmasını yargıya götürecek olan CHP ı/e mhi 
ilçe başkanlar/, dün Bursa basınına satışla ilgili bi 
sunum yaptılar. Almira Hotel’de saat 10-°o üt 
düzenlenen basın buluşmasına, Bursa medyas 
ilgi gösterdi. CHP İlçe Başkanı Mehmet Uğur Ser 
aslan, Gemlik’in AKP’li Belediyesinin ilçenin et 
değerli mallarını sattığını, arkada birşey bireK mı 
yacağını belirterek, “Ne varsa satıyorlar bağ, bal 
çe, arsa, otel, dükkan, AVM, zeytinlik, gazino.. Böj 
/e giderse Gemlik’e Doğru Denize görec^Ksınn 
tabelası yerine Satılık İlçe" tabelası koyacaklar1 
dedi. MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, satış 
yargıya taşıyacaklarını ve bu satışı yapaıi^raar 
hesap soracaklarını belirtti. Haberi sayfa 4’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakı;

Gemlik’in sorunları Bursa da konuşuldu 
Gemlik Belediyesi’nin GEMPORT’taki 

hisselerinin satışının daha geniş kitle 
ler tarafından duyulması İçin, CHP ve 
MHP’II İlçe başkanlarını dün Bursa 
basınıyla kahvaltıda blraraya geldi.

Almira Otel’ln OsmanlI Salonunda 
düzenlenen U şeklindeki masa etrafına 
Bursa medyasının önemli kalemleri ve 
kameramanları İle Bursa CHP ve MHP İl 
başkanlar/ da yerleşti.

İki partinin belediye meclis üyeleri de 
basın toplantısındaydı. Devamı 4’de

AYSE-ZİVEB KABATAŞ 
CAMİİ İBADETE ACİLDİ
Arsası Gemlik 
Belediyesi tarafın 
dan verilen hayırse 
ver Karataş Ailesi 
tarafından Cumhurl 
yet Mahallesl’nde 
1958 metrekare 
alan üzerine yap 
tınlan Ayşe-Ziver 
Karataş Camii 
düzenlenen törenle 
ibadete açıldı. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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arataş Ailesi okuldan sonra anne ve babaları adına Manastır’a cami yaptırdılar

flYŞE-ZİUEB KABATAŞ 
CAMİİ İBADETE AÇII.DI

Arsası Gemlik 
Belediyesi tarafın 
dan verilen hayırse 
ver Karataş Ailesi 
tarafından Cumhuri 
yet Mahallesi’nde 
yaptırılan Ayşe-Ziver 
Karataş Camii 
düzenlenen törenle 
ibadete açıldı. 
Içemize daha 

önce de bir okul 
kazandıran Karataş 
Ailesi, modern 
camii ile bir kez 
daha gönüllerde 
taht kurdu.
1958 metrekare alan 
üzerinde inşa edilen 
ve mimarisi ile 
dikkat çeken camii 
1176 metrekare 
kapalı alan 
üzerinde yükseldi. 
2015 yılının Mayıs 
ayında temeli atılan 
Ayşe-Ziver Karataş 
Camii yaklaşık bir 
buçuk yıl sonra 

ibadete açıldı. 
Camii, merhum 
hayırsever işadamıj 
Ziver Karataş’ın 8. 
ölüm yıldönümünde 
ibadete açıldı. 
Cumhuriyet Mahal 
leşi Manastır Mev 
kiinde bir büyük 
eksikliği daha 
gideren Ayşe-Ziver 
karataş Camiinin 
açılışı ilgi gördü. 
Açılışa, Bursa Vali 
Yardımcısı ve Gem
lik Kaymakamı 
Mustafa Altıntaş, 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Ko
caeli Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
İbrahim 
Karaosmanoğlu, 
Gemlik Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
İlçe Müftüsü Muam
mer Turan, Milli 
Eğitim Müdürü

tespih ve Yasin-i 
Şerif dağıtıldı.

Mehmet Duran, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Kadir 
Erol, Ahmet Avcı ve 
Vedat Büyükgöl 
cigezli katıldı.

İLK CUMAYI ESKİ 
MÜFTÜ KILDIRDI 
Bursa il eski Müftü 
sü Prof. Dr. Mehmet 
Emin Ay, Cuma 
namazını kıldırdı. 
Mevlidi Şerif 
okunmasıyla 
başlayan açılış 
töreninde, vatandaş 
lara da seccade,

KARATAŞ 
AİLESİ TÖRENDE 
Törende, Hacı Ayşe 
Karataş ile çocukları 
Ayşe Karataş, Edibe 
Karataş, Vahdet 
Karataş, Muhittin 
Karataş ve gelinleri 
Buket Karataş’ta 
hazır bulundu. 
Gemlik’e okuldan 
sonra bir de Cami 
kazandıran Karataş 
Ailesi fertlerini tebrik 
eden Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, merhum 
Ziver Karataş’ı da 
saygıyla andı. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte- 
pe’de, “Peygamber 
Efendimiz, Allah’ın 
yeryüzünde en 
sevdiği yerler mes 
çitlerdir’’ diye buyu
ruyor şeklinde 
başladığı konuşma 
sında, “Allah’ın 
evinde, en sevdiği 
yerlerden birisinde 
beraberiz. Hiçbir 
masraftan kaçınma 
dan bu güzel Camiyi 
yaptıran Karataş 
Ailesine teşekkür 
ediyoruz” dedi.
Bursa Vali 
Yardımcısı, Gemlik 
Kaymakam Vekili 
Mustafa Altıntaş’ta, 
Karataş ailesine 
teşekkürler etti.

CAMİ BERAATI 
VERİLDİ 
Karataş Holding 
Yöneticisi Orhan 
Bakkal’da, 
Karataş ailesinin 
ülkemiz için daha 
nice insani ve İslâmî 
müesseseler 
yapacağına tüm 
kalbiyle inandığını 
kaydetti.
Merhum Ziver 
Karataş’ın oğlu 
Muhittin Karataş’a 
Cami Beratını pro
tokol üyeleri birlikte 
takdim ettiler. 
Kuran-ı Kerim okun 
ması ile devam 
eden açılışta, kur
dele kesimini de 
yine protokol üyeleri 
birlikte gerçekleş 
tirdiler. Açılış 
sonrası vatandaş 
lara, etli pilav ve 
ayran ikramında da 
bulunuldu.

Yusuf Yumru güven tazeledi
Bursa Mahalle Afet 
gönüllüleri 2. olağan 
kongresini gerçek 
leştirdi. İki yıl önce 
dernekleşmiş olan 
Mag-Der’ın yapılan 
olağan kongresinde 
Yönetim kurulu ye
nilenirken, tek liste 
girilen seçimde 
Yönetim kurulu Baş 
kanlığına Yusuf 
Yumru tekrar seçildi. 
MAG yapılanmasının 
aynı zamanda kuru
cusu olan Yumru, 
yaptığı açıklamada, 
“Dernek üyelerimize 
ve yönetim kurulu 
üyelerimize teşekkür 
ederim. Birinci dere
cede Afet bölgesi 
olan ilçemizde bütün

ekonomik zorluklara 
rağmen halkımıza 
hizmet vermeye de 
vam edeceğiz. 
Bugüne kadar bize 
duyulan güveni boşa 
çıkarmayıp üzeri 
mize düşeni yaptık, 
bundan sonra da 
daha fazlasını yapa
bilmek için gayret 
göstereceğiz. Elinize 

geçen her kuruşu ya 
eğitime, ya malze 
meye, ya da insan 
hayatı kurtarmaya 
harcamamıza rağ 
men kimsenin dikka
tini çekememiş 
olacağız ki, bugüne 
kadar otuz sekiz 
kamu kuruluşu, 
odalar ve sanayi 
kuruluşlarımıza 

yapmış olduğumuz 
ekonomik destekli 
dilekçelerimize 
nezaketen dahi geri 
dönüş yapılmamıştır, 
azda olsa bugüne 
kadar şahsi veya ku
rumsal bizlere 
destek olan herkese 
gemlik halkı adına 
teşekkür ederiz. hal 
kımız adına diyoruz 

çünkü biz ülkemiz ve 
dünyada yaşayan 
bütün insanlarımızın 
hayatını önemsiyo 
ruz. Onlar için mü
cadele ediyoruz. 
Afet sonrası yardım 
etmek kadar afet ön 
cesi Afet Risklerini 
azaltılması adına 
bizim gibi kuruluş 
lara destek olunma 
sini bir türlü öğrene 
medik.Umarız bun
dan sonra bu konu
larda daha duyarlı 
olunur” denildi.
Yeni seçilen yönetim 
kurulu şu şekilde 
oluştu.
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf 
Yumru, Başkan

Yardımcısı Maksude 
Çoşkun, Başkan 
Yardımcısı Yusuf 
Aygül, Genel 
Sekreter, Yahya 
özdemir Yardımcısı 
Feriha Çakır 
Eğitim ve Tatbikat 
Sorumlusu Haşan 
Gökhan Yeter Yar 
dımcısı, Osman 
Cam Yardımcısı, 
özlem Yaman 
Lojistik Sorumlusu 
Hasret Karada 
Yardımcısı 
Tarık Katırcı, Sportif 
Faaliyetler Sorum
lusu Erdal Toker 
lojistik sorumlusu 
Hasret Karada 
Yardımcısı Tarık 
Katırcı
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Buzlanan yolda az daha uçumma wııarlanacalttı
İnegöl ilçesinde 
buzlanma sebebiyle 
meydana gelen 
kazada bir kişi 
yaralandı. 
İnegöl’den Do* 
maniç’e seyir 
halinde olan Halil 
İbrahim Damar 
idaresindeki 43 HF 
034 özel otomobil, 
Ahmet Baş'ın

kullandığı 
16ANK90 plakalı 
özel otomobil ile 
Yayla Sofrası 
mevkiinde kafa 
kafaya çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisi 
ile iki otomobil de 
uçuruma ramak kala 
ancak durabildi. 90 
plakalı özel otomo
bilde bulunan

Nazmiye E. 
yaralandı.
Yaralı kadın, 
112 ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı.
Araçlar çekici 
marifetiyle yoldan 
kaldırıldı.

hıtfııı milli resMinda rehine alarmı!
Bursa'nın ünlü 
caddelerinden 
FSM'de bir 
işletmeci, trafo 
arızisi için gelen 
görevlileri rehin 
aldığı ihbarı ortalığı 
ayağa kaldırdı. 
Bursa'nın Nilüfer 
İlçesi FSM

Bluvan'ndan bir 
restoranta, akşam 
saatlerinde 
elektrik arızası 
için gelen ekip ile 
restoran işlet 
mecisi arasında 
tartışma yaşandı. 
İddiaya göre, 
restoran çalı

şanları, ekibin 
iş yerinden 

çıkmasına izin 
vermedi.
Tartışmanın 
büyümesi üzerine 
elektrik arıza 
ekibi, durumu 
polis ekiplerine 
bildirerek

yardım istedi. 
Kısa sürede olay 
yerine gelen 
polis ekipleri, 
çelik yelek 
giyerek, restorana 
girdi ve restoran 
işletmecisi 
Ö.Y.'yi (36) 
gözaltına aldı.

3 öğretmen FETO'den tutuklandı
Orhangazi de 
FETÖ soruşturması 
kapsamında adliyeye 
sevk edilen 3 
öğretmen tutuklandı. 
Orhangazi’de 15 
Temmuz darbe 
girişimi sonrasında 
FETÖ/PDY Soruştur 
ması kapsamında 
daha önce 
yayınlanan Kanun

Hükmünde Karar
name ile gözaltına 
alındıktan sonra adli 
kontrol şartı ile 
serbest bırakılan ve 
meslekten de ihraç 
edilen 9 öğretmen 
gözaltına alınmıştı. 
Orhangazi Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından geçen 
hafta gözaltına

alınan ve Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki 
işlemleri tamam
lanan 9 kişiden 4’ü 
adliyeye sevkedildi. 
Mahkemeye 
sevkedilen Kerim K., 
Murat G, ve Muhar
rem O. tutuklanarak 
cezaevine gönder
ilirken, Yeliz S. adli 
kontrol şartı ile

serbest bırakıldı. 
Öte yandan geçen 
hafta gözaltına 
alınan 9 
öğretmenden diğer 
5’inin ise Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki 
işlemlerinin sürdüğü 
ve buradaki 
işlemlerin ardından 
mahkemeye sevk 
edileceği kaydedildi.

Bateriler borusuna kendini asarak intihar elti
Orhangazi de 
'Adapazarh Metin' 
lakabı ile bilinen 
oto tamircisi 67 
yaşındaki Metin 
Urul yalnız 
yaşadığı evinde 
mutfaktaki 
kalorifer borusuna 
asılı şekilde ölü 
bulundu. 
Olay, Orhangazi 
ilçesi TOKİ 3. 
Etapta meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, 
Orhangazi’de ana 
yol üzerinde oto 
tamirciliği yapan 
ve çevresinde

Adapazarh Metin 
olarak bilinen 4 
çocuk babası 
Metin Urul’dan 1 
haftadır haber ala
mayan oğulları 
Murat ve Avni 
Mete Urul, gece 

sıralarında du
rumu polise 
bildirdi. Polis 
ekiplerinin Metin 
Urul’un yaşadığı 
TOKİ’deki daire
sine geldiğinde 
çilingir yardımı ile 

kapıyı açtıklarında 
şahsın mutfaktaki 
kalorifer borusuna 
iple asılı cesedi ile 
‘karşılaştı.
Babalarının cansız 
bedenini gören 
oğulları 

gözyaşlarına 
boğuldu.
Eşinden bir süre 
önce ayrıldığı ve 
psikolojik sorunlar 
da yaşadığı belir
lenen Metin 
Urul’un ölümüyle 
ilgili Orhangazi 
Cumhuriyet 
Savcılığı soruş 
tur ma başlattı. 
Cumhuriyet 
savcısı olay 
sonrasında Metin 
Urul’un cesedinin 
bulunduğu evde 
inceleme yaptı. 4 
çocuk babası 
Metin Urul’un 

çocuklarının ifade
sine de başvuran 
savcılık, Metin 
Urul’un cesedini 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi 
morguna kaldırdı. 
Urul’un cesedi bu
rada savcının 
incelemesinin 
ardından kesin 
ölüm nedeninin 
belirlenmesi için 
Bursa Adli Tıp Ku- 
rumu’na sevk 
edildi. Metin 
Urul’un intihar 
etmiş olma ihtimali 
üzerinde duru
luyor.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

CHP İlçe Başkanı Uğur Sertaslan İle MHP İlçe Başkanı Osman Durdu, Almira Otelde basın karşısına çıktı.

Gemlik’in sorunları Bursa da konuşuldu
Konu Gemliklilerin daha önceden bilgi sahibi 

olduğu GEMPORT A.Ş. de bulunan Belediyemi 
zin yüzde 13.8 lik hisselerinin satışıydı.

Gemlik Belediyesi bir hafta önce Belediye 
hisseleleri mecliste AKP’li üyelerin oylarıyla 
satışa çıkardı. Satışa yalnız büyük ortak YIL- 
PORT girerek muammen bedel olan 103 milyon 
321.890 liranın üzerine 110 lira teklif vererek 
hisseleri satın aldı.

Böylece YILPORT, GEMPORT hisselerinin 
yüzde yüzüne sahip oldu.

Hisse devri ile ilgili işlemler yapılırken, bun
dan önce Gemlik Belediye tarihinde ilk kez bir 
anda 60 dönümlük arsaların satışıyla kasasına 
25 milyon lira giren Gemlik Belediyesinin bu 
kez kasasına 100 milyonun üzerinde para gire
cek. YILPORT bu parayı bir kez de ödeyebile 
ceği gibi, satış şartnamesindeki haklarını da 
kullanabilir.

Meclisteki muhalefet partileri CHP ve MHP 
sözcüleri geçtiğimiz günlerde yapılan Belediye 
Meclis toplantısında bu konuda söz alarak, reka 
bet koşullarının doğmadığını, satış değerinin 
işletmenin yapısı ve mali durumu gözönüne alın 
dığında çok düşük olduğunu savundular.

Belediye Başkanından ihalenin feshini iste
diler.

Başkan Refik Yılmaz, bağımsız değerlendir 
me kurumunun Gemlik Belediye hisselerinin 
103 milyon lira olarak değerlendirdiğini ve 
satışın buna göre usulüne uygun olarak 
yapıldığını söyledi. Belediye mülklerinin satıla 
maz olamayacağını, kar payı alamadıkları GEM
PORT hisselerini satarak Gemlik’te Toplu 
Konutlar yapacaklarını söyledi.

Buraya kadar her şey normal.
Satışta usulsüzlük yok.
Zaten satış 2 dakikada bitti.
Hisselere konan değerin üzerinde satış ola

bilmesi, Belediyenin kasasına daha çok para 
girebilmesi için birden çok alıcının bulunması 
gerekiyordu.

Bu sağlanamayınca, belediye ihaleye giren 
YILPORT’un muammen bedelin üzerinde 110 
lira farkla hisselerini sattı.

AKP’liler çok memnun. Bir tek satış komisyo 
nunda Encümen üyesi olan müteahhit Ömer 
Uslu değil.

Uslu’ya göre satış değeri düşük.
Bu nedenle satış tutanağına muhalefet şehri 

koydu.
Gemlik Belediyesinde konuşan konuşma 

cılar bu durumda yapacakları tek şeyin satışın 
iptali için yargıya gitmek olduğunu söylediler.

MHP ve CHP ilçe başkanlar/ ve il başkanlar/ 
bu nedenle durumu kamuoyuna duyurmak, 
daha geniş kitlelere Gemlik Belediyesinin tüm 
mal varlıklarının satışını bilgi sahibi olmaları 
için basın toplantısı düzenlediler.

Osman Durdu ve Mehmet Uğur Sertaslan 
derslerine iyi çalışmış öğrenciler gibi güzel 
sunum yaptılar.

Bu bugünkü Bursa gazete ve telvizyon 
larında ne kadar yer bulacak göreceğiz.

Bulsa da, bulmasa da bu konu yargıya gider, 
ve dönme ihtimali olur diye düşünüyorum.

Eleman aranıyor
MUHASEBE 
ELEMANI

ARANIYOR 
022451400 60

Gemlik Belediyesi’ 
nin Gemlik Liman ve 
Depolama İşletme 
si’ndeki yüzde 13.8 
tutarındaki hissele 
rinin geçtiğimiz gün
lerde 103 milyon 
liraya YILPORT’a 
satılmasını yargıya 
götürecek olan 
CHP ve MHP ilçe 
başkanları, dün 
Bursa basınına satış 
la ilgili bir sunum 
yaptılar.
Almira Hotel’de saat 
10.oo da düzenlenen 
basın buluşmasına, 
Bursa medyası ilgi 
gösterdi.
CHP Bursa İl Başka 
nı Sadi Özdemir, 
MHP Bursa İl Başka 
nı Tevfik Topçu’nun 
da katıldığı basın. 
toplantısına CHP İlçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan^ 
Meclis üyeleri Özgür 
Aksoy, Galip Gür, 
Fatih Buluk, MHP 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, Meclis 
üyeı'erf usman 
Doğan, Mahmut 
Solaksubaşı, Emrah 
Keskinden, Gürkan 
Küçük, Bursa yerel 
gazetelerin köşe 
yazarları, muhabir
leri ve kamera 
manian katıldı.
Basın toplantısının 
açılışında konuşan 
Tevfik Topçu yaptığı 
açılış konuşmasında 
öncelikle Bursa 
diyoruz diye başladı. 
Beşiktaş’taki hain 
saldırıda şehit düşen 
polislerin ailelerine 
başsağlığı dileyen 
Topçu, MHP ve CHP 
ilçe başkanlarının 
ilçelerindeki önemli- 
bir sorunu dile ge
tirmek için biraraya 
geldiklerini söyledi. 
CHP il Başkanı Sadi 
Özdemir ise konuş 
masında, Türkiyenin 
zor bir süreçten geç 
tiğini belirterek, 
"Türkiye ve Bursa iyi 
yönetilemiyor. Yok 
pahasına Türki 
ye’nin bir çok değer 
teri satılıyor.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin 2017 
bütçesine 204 mil 
yon liralık varlıkları 
nın satışını koydukla 
rını görüyoruz.
Büyükşehir Belediye 
si batık durumdadır. 
İlçelerde de ellerinde 
ki tüm varlıkları 
satarak elden çıkarı 
yorlar. GEMPORT 
hisselerini de ale 
acele sattılar” dedi.

CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Uğur Sertas 
lan konuşmasına 
Züğürt Ağa filminin 
başrol oyuncu 
Şener Şen’in köyünü 
satışa çıkardığı gibi 
Gemlik Belediyesi’ 
nin de Gemlik’i ade 
ta satışa çıkardığına 
dikkat çekti. 
Sertaslan, Gemlik’in 
AKP’li Belediyesinin 
ilçenin en değerli 
mallarını sattığını, 
arkaa'a öı'rşey bırak 
mayacağını belirte 
rek, “Ne varsa 
satıyorlar bağ, bah 
çe, arsa, otel, dük 
kan, AVM, zeytinlik, 
gazino.. Böyle 
giderse Gemlik’e 
Doğru Denize göre
ceksiniz tabelası 
yerine “Satılık İlçe” 
tabelası koyacaklar 
Mirasyedi zih
niyetiyle satıyorlar. 
Belediyenin kendi
lerinden önce onlar
dan bırakılan kaynak 
lan tükettiler, şimdi 
ellerinde kalanların 
tümünü satıp savu
rup elde edecekleri 
ile ne yapacaklarını 
bilmiyorlar. ” dedi. 
Sertaslan, bir kere 
yatırım yaptıktan 
sonra yıllarca gelir 
elde eden, personel 
giderlerinden başka 
gideri olmayan bir 
yer olan GEMPORT 
Limanının Merkez 
Bankası gibi sürekli 
kapasite arttıran 
karlı bir kurum 
olduğunu belirterek, 
karlılık bilgileri verdi. 
GEMPORT’un kurulu 
şundan bugüne 
kadar olan serüve 
nini anlatan Sert 
aslan, 2012 yılında 
işbankasının yüzde 
54 lük hissesini YIL- 
PORT’tan 221 mil 
yon dolara satın 
aldığını, bu sırada 
Gemlik Belediyesi 
nin yüzde 13.38 lik 
hissesinin ise 53 

milyon dolar olduğu 
nu, geçtiğimiz gün
lerde satışa çıkarılan 
hisselerin 103 
milyon liraya, dolar 
olarak 29 milyon 
dolara satıldığına 
dikkat çekti.
Sertaslan, konuyu 
yargıya götürecek
lerini söyledi. Daha 
önce satılan 60 dö 
nüm arsanın satışı 
nın yargıdan döndü 
ğünü anımsattı.
YILPORT sahipleri 
nin çok şanslı kişiler 
olduğunu söyledi.

DURDU HESAP 
SORACAĞIZ

MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu ise 
konuşmasında, Gem 
ik’te AKP’li belediye 
nin 2 önemli mülkü 
nü sattığına dikkat 
çekti. Borusan ve 
Çimtaş’a 60 dönüm 
arsayı satarak, aldık 
lan 25 milyon lirayla 
bir kapalı pazar yeri 
yaptıklarına dikkat 
çekti. Meclis üyele 
rinin konunun 
yargıya taşımasıyla 
satışın bozulduğuna 
dikkat çekerek, 
“Bu arsanın Türkiye 
genelinde satılmasıy 
la Belediye kasasına 
en az 50 milyon lira 
para girecektir.” 
dedi.
GEMPORT limanının 
yapımında büyük 
emeği geçen eski 
Belediye Başkanı 
Hakkı Çakır’a teşek 
kür eden Durdu, 
Nurettin Avcı’nın 
yüzde 13.38 lik 
hisseyi koruduğuna 
dikkat çekti.
“Eski belediye 
başkanlan bu şirket 
hissesini mukaddes 
emanet gibi korudu
lar. AKP zihniyeti 
GEMPORT hissele 
rini satıp Toplu 
Konut yapacaklarını 
sattıktan sonra 

söylediler. Biz onlara 
güvenmiyoruz. Bu 
hisselerin değeri çok 
daha yüksek" dedi. 
Gemlik Gübre(nin 
alımında 1 milyon 
metrekare arsa ile 
fabrika ve depolarda 
40 milyon liralık 
gübre de aldığına 
dikkat çekerek, 
AKP’li belediyenin 
bu alanda yapılan 
plan değişikliğinde 
DOP’u 1 olarak 
uygularken, 
vatandaşa yüzde 37 
uyguladı. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Müezzin 
oğlu’na seslenerek 
Gemlik Gübre Fabri 
kasındaki greve 
duyarlı olmasını, 
işçilere sahip 
çıkmasını istedi. 
Osman Durdu, 
Gemport 
hisselerinin 
karlılık dikkate 
alındığında 
satılacaksa, en 
uygun zamanda, en 
yüksek fiyatla 
satılmasını isterken, 
satışta rekabet 
şartlarının doğma 
dığına da dikkat 
çekti. Yılport’un 2 
limanı birleştirip 
dünyanın ilk 10 
limanları arasına 
sokmayı planladığı 
söylediğini, altın 
yumurtlayan bir 
tavuğun çok ucuz 
satıldığını belirtti. 
“Biz sermaye 
artınmına katılmayı 
savunduk.
Bunun Gemlik 
halkının menfaa 
tlerine olacağını 
söyledik. 
Satacaksanız değe 
rinde satın dedik” 
dedi. Osman 
Durdu, bu 
satışı yargıya 
taşıyacaklarını ve 
bu satışı yapan 
lardan hesap 
soracaklarını 
belirtti.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kahraman Tazeoğlu Orhanıazi'ıe geliyor
Gemlikli iletişim 
Eğitmeni Yelda 
Baykız, ilçemizde 
ve Orhangazi’de 
kültürel etkinlikler 
düzenlemeye 
devam ediyor, 
iletişim Eğitmeni 
Yelda Baykız 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 18

Aralık 2016 Pazar 
günü Orhangazi’de 
bulunan İrem 
Kırtasiye’de Kahra
man Tazeoğlu’nu 
okurlarıyla 
buluşturacaklarını 
belirterek, Gemlik 
halkını etkinliğe 
katılmaya davet 
etti.

Baykız, insanların 
kültürel anlamda 
çok daha iyi yer
lerde olması 
gerektiğini savu- 
narakbu konuda 
elinden gelen 
herşeyi yapa 
cağını söyledi. 
Öte yandan ilçe 
mizden de talep

olduğunu belirtti. 
Sevilen yazarlar
dan Kahramen 
Tazeoğlu, 18 Aralık 
2016 Pazar günü 
Orhangazi İrem 
Kırtasiye de saat 
13.oo da okur 
larıyla buluşacak, 
iletişim için tel 0 
535 393 81 03

KAHRAMAN TAZEOĞLU 
ORHANGAZİ'DE!

Ünlü Şair Kahraman TAZEOĞLU 
İmza Günü İçin 18 Aralık 2016 
Pazar Günü Saat: 13:00’de

İrem Kırtasiye ’ye Geliyor.

Engellileri unutmadılar MlllllftlâMİM

Zübeyde Hanım 
Anaokulu Okulu 
Özel Eğitim sınıfı 
öğretmenlerinin 
hazırladığı 
programla Dünya 
Engelliler Günü 
kutlandı.
Engelli insanlara 
acımak yerine, 
onları hayata

MEB, 8. sınıf öğren 
çilerinin girdiği 
ortak sınavlar 
kapsa mında maz
eret sınavlarını bu 
hafta sonu 
gerçekleşti recek. 
Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB), 
Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) sistemi 
kapsamında 8. sınıf 
öğrencilerini hafta 
sonu mazeret 
sınavına alacak. 
MEB, 23-24 
Kasım'da düzenle
nen ortak sınavlar 
sonrası okul 
müdürlükleri 
aracılığıyla maz
eretlerini önceden 
bildiren ve sınav 
günü mazeretli ya 
da mazeretsiz 
sınavlara girmeyen 
öğrencilerin 
bilgilerini 

bağlayacak 
davranışlarda bu
lunup yaşamlarını 
kolaylaştırarak 
mutlu olmalarını 
sağlamamız 
gerektiği 
vurgulandı.
Öğrencilerin 
okudukları şiirler, 
şarkılar ve 

e-okul siste 
mine işledi. 
Buna göre, 17-18 
Aralık'ta birinci 
dönem merkezi 
ortak mazeret 
sınavı yapılacak. 
Türkçe dersinden 5 
bin 408, matematik
ten 4 bin 189, din 
kültürü ve ahlak bil
gisinden 4 bin 143, 
fen bilimlerinden 4 
bin 80, T.C. İnkılap 
Tarihi ve Atatürk 
çülük dersinden 4 
bin 277, yabancı 
dilden 3 bin 900 
öğrenci sınava gire
cek. öğrenciler 
cumartesi günü 
09.00'da Türkçe, 
10.10'da matematik, 
11.20'de din kültürü 
ve ahlak bilgisi; 
pazar günü de 
09.00'da fen ve 
teknoloji, 10.10'da 
T.C. İnkılap Tarihi ve 

hazırlanan pankart
larla engelliler günü 
hakkında farkında 
lık oluşturulmaya 
çalışıldı. Konuyla il
gili slayt sunumları 
sonrasında müzik 
eşliğiyle dans 
gösterileri yapılarak 
program 
sonlandırıldı.

Atatürkçülük, 
11.20'de yabancı 
dil derslerinin 
yazılılarına 
girecek.
Sınavlar 12.00'de 
tamamlanacak. 
Öğrencilere, her 
dersten çoktan 
seçmeli 20 soruyu 
yanıtlamaları için 40 
dakika süre verile
cek. Sınav yurt 
içinde 183, yurt 
dışında bir merkez 
de gerçekleşti rile- 
cek. Mazeretlerini 
süresi içerisinde 
bildirenlerden 4'ü 
hastanede, 39'u 
evde, engelinden 
dolayı 141 öğrenci 
tek kişilik salon
larda sınava 
alınacak. Sınav 
sonuçları 2017 
Ocak ayı içerisinde 
e-okul sisteminde 
açıklanacak.

Gemlik Anadolu 
Gençlik Derneği 
Başkanı Caner 
Limon yazılı bir 
basın açıklaması 
yaparak son 
olayları 
değerlendirdi. 
Açıklamada; 
“Mart2011’de 
başlayan Suriye 
Savaşı’nda yıkım, 
can kayıpları, acılar 
altıncı yılını doldur
mak üzeredir. 
Çatışmalar devam 
ederken mabetler, 
meskenler, iş yer
leri, okullar ve has
taneler yerle bir 
olmakta, şehirlerin 
alt yapıları çökmek 
te, tarihin izleri si 
linmekte ve şehirler 
tanınamaz hale 
gelmektedir.
Diğer taraftan mil 
yonlarca insan yeri 
ni yurdunu terk et 
mek zorunda kal 
mış, başkalarının 
vicdanına sığın 
mışlar, tüm dünya 
nın gözü önünde 
çaresizliğe terk 
edilmişlerdir. 
Bütün bu yıkımın, 
zararın ve tarumar 
oluşun yanı sıra 
hepimizin canını 
yakan ve uykularını 
kaçıran masum 
sivillerin ve özel
likle de çocukların 
ölüyor oluşudur. 
Suriye savaşı son 
bir haftadır yeniden 
Halep’i vurmuştur. 
Halep’te çatışmala 
rın yaşandığı her 
bölgede olduğu gibi 
yine mağdur olan 
sivillerdir, çocuklar 
dır. Çünkü ortada 
Suriye’yi mümkün 
mertebe insansız 
laştırma, Suriye 
halkını birbirine 
düşürme ve Suri 
ye’yi parçalama gibi 
bir proje var. Bu 
projeyi görmeden 
Suriye ile ilgili 
söylenecek her söz

boştur.
Bugün herkes 
Afganistan’ın niye 
işgal edildiğin 
biliyor. Afganistan, 
"demokrasi', insan 
hakları ve özgürlük” 
terennümleri 
eşliğinde zengin 
yeraltı kaynaklarını 
yağmalamak için 
işgal edilmiştir. 
Bugün herkes 
biliyor ki Irak, Irak 
halkını Saddam’dan 
kurtarmak için de 
ğil, Irak’ı bölmek, 
parçalamak için 
işgal edilmiştir. 
Bugün herkes bili 
yor ki Libya, Libya 
halkını Kaddafi’den 
kurtarmak için de 
ğil, Libya’yı bölmek 
parçalamak için 
işgal edilmiştir.
ABD,Bağdat’a bom
balar yağdırırken, 
bir milyon Müslü 
man’ı şehit eder 
ken, insanları ma 
niple etmek, kandır 
mak, yıkım ve 
yağmayı örtbas 
etmek için gece 
gündüz petrole 
bulanmış bir kara
batak göstermiştir. 
Bugün de aynı şey 
yapılıyor. Gerçekler 
bir şekilde 
saptırılıyor. Bizim 
vicdanımızın, bizim 
merhametimizin, 
bizim kardeşliği 
mizin gücünü bili 
yorlar ve bizi manip 
le etmeye çalışıyor 
lar. Diğer taraftan 
Musul’da yaklaşık 
bir milyon insan 
günlerdir susuz. 
Irak’ta etnik ve.

mezhepsel 
çatışmalar durmak 
bilmiyor. 
Irak’ın bölün 
müşlüğü 
kime yarıyor 
Diğer yandan Bu 
dist Myammar 
yönetiminin Ara 
kanlı Müslümanlara 
karşı sürdürdüğü 
soykırım devam et
mekte.
Müslümanlara 
yönelik Aç açık 
bırakma, tecavüz, 
taciz, her türlü 
işkence ve tecrit 
politikaları ve 
cinayet tüm 
dünyanın gözü 
önünde 
gerçekleşmektedir. 
Bütün bu süreçte 
yapılması gereken, 
İslam ülkelerinin 
yöneticilerinin 
birlikteliğinin tesis 
edilmesidir. 
2001’den bu za
mana adım adım 
işletilen Büyük 
Ortadoğu Projesi 
karşısında hamase
tle bir yere 
varılmadığının 
görülmesi gerekir. 
Biz diyoruz ki 
çözüm ne ABD ile 
stratejik ortaklıktır, 
ne İsrail ile 
normalleşmek ne 
de bunların hışmına 
uğramamak için 
Rusya’ya 
sığınmaktır. 
Siviller ölmesin, 
çocuklar ölmesin, 
Suriye bölünmesin, 
sıra Türkiye’ye ve 
İran’a gelmesin de
niliyorsa başka yol 
yoktur” denildi
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Mlerin yapılandıtma koşulları esnetildi
BDDK, döviz kurun
daki artış ve bunun 
borçluların ödeme 
kapasitesine olası 
etkileri dikkate 
alınarak yeniden 
yapılandırma 
koşullarının esne 
tildiğini açıkladı 
Bankacılık Düzen
leme ve Denetleme 
Kurumu (BDDK) 
tarafından 
hazırlanan yönet
melik değişikliği 
Resmi Gazete’de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. BD- 
DK'dan yapılan 
açıklamaya göre, 
mevcut ekonomik 
konjonktür 
değerlendirilerek 
bankaların kredi 

kullandırma kapa
sitelerini 
genişletecek bazı 
düzenleme 
değişikliklerinin 
yapılması uygun 
görüldü.
Açıklamada, şu bil
giler yer aldı: Döviz 
kurundaki artışlar 
ve bunun borçlula 
rın ödeme kapasite
sine olası etkileri 
dikkate alınarak 
yeniden yapılan 
dırma koşulları es
netildi. Bankalarca 
kullandırılan bütün 
kredilerin daha 
esnek koşullarla 
yeniden yapılandı 
rılmasına olanak 
tanındı. Bu kap
samda, donuk ala

caklar iki defayla 
sınırlı olmak üzere 
yeniden 
yapılandırılabilecek. 
KARŞILIKLAR 
DÜŞÜYOR 
Bankaların kredi 
kullandırma 
imkânının artırmak 
için genel karşılık 
oranları azaltıldı.

İhracat ve döviz 
kazandırıcı 
işlemlerle KOBİ 
kredileri için daha 
önce yüzde sıfır ve 
binde beş olarak 
getirilen genel 
karşılık istisnası 
genişletilerek her 
iki kredi türü için de 
yüzde sıfır olarak 

belirlendi. 
FİNANSMANA 
KOLAY ERİŞİM 
Mikro ölçekli 
işletmelerin finans
man kaynaklarının 
artırılması için 
hesap durumu bel
gesi alınması 
zorunluluğu ol
mayan kredilerin 
sınırı 250 bin TL’- 
den 1 milyon TL’ye 
çıkarıldı. Bu 
değişiklikle geliri 
somut verilerle 
tespit edilebilen 
ancak bilanço 
esasına göre defter 
tutmayan gerçek 
kişi işletmelerin fi
nansmana erişimi 
kolaylaşacak.

KOBİ'LERE 
KOLAYLIK 
KOBİ'lerin finans
mana erişimini 
artırmak için ilgili 
mevzuatta 
değişikliğe gidildi. 
Bankaların sermaye 
yeterliliği 
hesaplamalarında, 
perakende alacak 
olarak 
sınıflandırmanın 
koşullarından olan 
kredi büyüklüğü 
2,75 milyon TL’den 
3,725 milyon 
TL’ye çıkarıldı. 
KOBİ tanımında 
yer alan ciro 
sınırı ise 
40 milyon TL’den 
125 milyon TL’ye 
yükseltildi.

SlnUi nanflıiar! anık eeıası 12 Mn Tl
Sahte bal veya tele
fon gibi ürünlerle il
gili reklam yapan 
kanallara 12 bin 70 
TL, Tüketici kredisi 
ve konut finansmanı 
sözleşmelerinden 
ücret ve masraf 
talep eden kredi 
veren kuruluşlara 
1.206 TL, 36 ay 
içinde teslim 
edilmeyen konutlar 
için 24 bin 140 TL 
ceza kesilecek 
Yeni yılda 
aidatsız kredi 
kartı çıkarmayan 
kuruluşlara uygu
lanacak idari para 
cezası miktarı 6 mi
lyon 35 bin liraya 
yükseltildi. Yeni 
yılda aldatıcı ticari 
Reklam için idari

para cezaları da ar
tacak. Örneğin sahte 
bal veya telefon gibi 
ürünlerle ilgili 
reklam yerel 
düzeyde yayın 
yapan televizyon 
kanalı aracılığı ile 
yapılmışsa 12 bin 
70 TL, ülke 
düzeyinde yayın 
yapan televizyon 
kanalı aracılığıyla 
gerçekleşmişse 
241 bin 413 TL 

olarak uygulanacak. 
Tüketici kredisi ve 
konut finansmanı 
sözleşmelerinde, 
Kanunun cayma 
hakkı, faiz oranı, 
erken ödeme, temer
rüt, sigorta 
yaptırılması hüküm
lerini ihlal eden ve 
belirli süreli kredi 
sözleşmelerine 
ilişkin açılan 
hesaplardan ücret 
ve masraf talep eden 

kredi veren 
kuruluşlara her bir 
işlem başına uygu
lanacak idari 
para cezası 1.162 
TL’den 1.206 TL’ye 
çıkarıldı. 36 ay 
içinde teslim 
edilmeyen konut 
başına uygulanan 
ceza miktarı 24 bin 
140 TL olarak belir
lendi. Tüketici 
hakem heyetleri için 
belirlenen parasal 
sınırlar da yeni 
yılda artıyor. İlçe 
tüketici hakem 
heyetlerine 
başvuru sınırı 
2 bin 400 liraya, il 
tüketici hakem 
heyetlerine başvuru 
sınırı ise 3 bin 610 
TL’ye yükseltildi.

Adalet Bakanlığı 
5 hinin üzerinde 
alım «anacak
Adalet Bakanlığı 
plan ve bütçe 
komisyonunda 
yapılan görüşmeler 
sonrasında 5 bin 
870 personel alımı 
yapacağını duyur 
du.
Adalet Bakanlığı 
resmi İnternet sitesi 
aracılığıyla yardım 
cı pozisyonlarda 
çalıştırılmak üzere 5 
bin 870, hakim ve 
savcı olarak 
görevlendirilmek 
üzere ise 3 bin 800 
personel alımı yapa 
cağını duyurdu.
Memur atımlarının 
2016 yılının so
nunda olacağını 

duyuran Adalet 
Bakanı Bekir 
Bozdağ, yargının 
personel ihtiyacına 
dikkat çekti. İşte 
Adalet Bakanlığı 
personel alımı ilgili 
detaylı bilgiler 
Adalet Bakanlığı 5 
bin 870 personel 
alımı yapacağını 
açıkladı. 2017 yılı 
TBMM Plan ve 
Bütçe görüşme 
terinde Adalet 
Bakanı Bekir 
Bozdağ'ın açıklama 
larıyla Adalet 
Bakanlığı bünye
sine 5 bin 870 
memur alımı yapıla 
cağı duyuruldu.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 54430 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPDR-FERİBOT
KAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28 OTOBÜS

__________ ULAŞIM__________ Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)Famukkaf* OO 20

DENİZ UÇAöl 0*13 00 13
Fagasus Atanla Seyahat 014 03 32
METRO 01» 12 1»
Aydın Turizm 013 20 77
SOzar Turizm 012 1O 72
KenberoOlu-Eaodat 014 40 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mögaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz____________514 17 00

HASTANELER

n Dsvlst Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Haat. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 05 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

c
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 5,13 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513(45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

90
 r ________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21 I
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24

1 Manastır Taksi 517 33 94
1 Akcan Petrol B13 do 7O

MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Bsyza Potrol 013 01 03

Gemlik Karfez
OIMLİK'İH İLK GONLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5654 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IffllIltİlEltM
VENÜS SİNEMASI
Görümce: 11:30- 

14:00-16:15-18:30- 
20:45...

Sen benim 
herşeyimsin: 11:30- 
13:45-15:45-18:00- 

20:15...
Dağ 2:16:00- 

20:30...
Çakallarla Dans 4: 

11:30-13:30- 
18:30...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YURTİÇİ SATIŞ 
ELEMANI 

EFENDİOĞLU MERMER SAN. TİC. A.Ş. 
BÜNYESİNDE YURTİÇİ SATIŞ 

DEPARTMANINDA ÇALIŞMAK ÜZERE; 
- İYİ DERECEDE MS OFİCE 
PROGRAMLARINI BİLEN 

- NETSİS PROGRAMINI KULLANABİLEN 
-AUTOCAD PROGRAMINI KULLANABİLEN 

- TERCİHEKÜNİVERSİTEJVI.Y.O.VE 
TEKNİK LİSE MEZUNU 
ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ

-25-30 YAŞLARI ARASI 
BAY ELEMAN ALINACAKTIR

Başvuruların şahsen fabrikamıza 
yapılması rica olunur. 

EFENDİOĞLU MERMER A.Ş.
Açmalar Mevkii Gedelek -Orhangazi / BURSA 

—Tel: O 224 586 00 05

GOODYEAR PEŞİN 
FİYATINA

KREDİ 
KARTINA

michelin\

ostarmaıot* TAKSİT
OZKAYA

W

Tur. Nak. Taah. ihr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: O 224 514 40 44 GEMLİK

1 987

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

YİĞİT İNŞAAT SİSSİMİ

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA ve KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Halit Paşa Kız İmam Hatip Okulu ile Halit Paşa Kur’an Kursu binalarının çevresi özel çitlerle çevrildi

teni tesn m İımm Mı Itolıa jilııili torna
İlçemizde bu yıl 
öğretime açılan Halit 
Paşa Kız İmam Hatip 
Okulu ile eski “Papa 
zın Evi” olarak bilinen 
ve Belediyece İlçe 
Müftülüğü’ne tahsisi 
yapılan Kur’an Kursu 
binalarının çevresi, 
hiç bir eğitim kuru
ntunda olmayan 
bir şekilde jiletli tel 
çitlerle kapatıldı. 
Atatürk Okulu’nun 
karşısında bulunan 
Halit Paşa Kur’an 
kursu binasının 
çevresinde bulunan 

duvar ve demir 
korkulukların üzerle 
rini özel yapım 
jiletli tel örgü ile kap 
/anmasının nedeni 
anlaşılamadı.
Hırsızlardan korun 
mak amacıyla yapıl 
dığı sanılan Jiletli 
Koruma nedeniyle 
bir de çeşitli yerlere 
uyarı yazıları kondu. 
Uyarı lehvalarında 
“Dikkat!
Jiletli Tel Çit 
Tırmanmak Ciddi 
Zarar Verir” 
yazıları yazıldı. am Hatip Okulu \Halit Paşa Kur’an Kursu

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Küçük işler önemlidir...
Yeni mezarlık konusundaki yazım bin

lerinin dikkatini çekmiş ki, çamur bata 
ğı olan mezarlığa el atılmış.

Keşke yazmadan, haber yapılmadan 
binlerinin bunu görmesi ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Mü 
düdüğüne iletmiş ol^ıaraı.

Onlar da kış gelmeden gerekli önlem
leri alıp, vatandaşa eziyet çektirme se 
lerdi. Laf olsun diye hizmet yapıl 
maz.Yapılırsa, ağızlarına burunlarına 
bulaşır. Devamı sayfa 4’de

Terminal çıkışındaki kazı 
araçları zora sokuyor

İlçemiz şehirler arası otobüs 
terminali çıkışında, astan 
üzerinde yapılan kazı ne
deniyle bozulan yol, binlerce 
araç sürücüsüne zor anlar 
yaşatıyor.
Terminalden Köprüye çıkışta 
baştan başa kazılan yolun 
onarılmaması, araçların ön 
takımlarını bozduğu gibi, 
dikkat edilmediğinde, 
sürücüler için de tehlike 
yarattığı ifade ğdildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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şehitler için meıllı okulunu
Gemlik Belediyesi' 
nin, Gemlik Müftü 
lüğünün yanı sıra 
Gemlik Bursa 
Sporlular Taraftarlar 
Derneği ve Gemlik 
Beşiktaşlılar Taraftar 
lar Derneği ile birlik 
te organize edeceği, 
"Teröre Karşı Tek 
Yürek" Mevlid-i Şerif 
organizasyonu

I5. Mm illi Mu ıolı Mm
Gemlik İHH Halep'e 
15. yardım TIR'ı 
bugün yola çıkıyor. 
Suriye’nin Halep 
şehrinde yaşanan 
katliamlara dünyanın 
dikkatini çekmek ve 
bölge halkının 
ihtiyaçlarını 
karşılamak adına İHH 
tarafından başlatılan 
‘Halep’e yol açın’

Sözüneri, Akıt buluşması
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi odası 
eski Meclis 
Başkanlarından 
Haşan Sözüneri, 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt'ı 
makamında ziyaret 
ederek, mimari 
projesini çizdiği yeni 
binayı da inceledi. 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt; uzun 
yıllar odamıza ve 
bölgemize sayısız 
hizmetler yapan 
Sözüneri'nin ziyareti 
nedeniyle mem
nuniyetini dile 
getirdi. 
Konuşmasında, 
"Uzun yıllar birlikte 
çalıştık. Oda meclisi 
mizde Gemlik için, 
üyelerimiz için güzel 
kararlar aldık. Bu 
gün hizmetlerimizi 
yürüttüğümüz bu 
binada Haşan Sözü 
n eri'nin imzası var. 
Kendisi ayrıca

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

Pazar günü 
gerçekleşti.
Asım Kocabıyık 
Camiinde İkindi 
Namazına sonra 
okunun Mevlid-i 
Şerife ilgi gördü. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, ilçe 
müftülüğünün yanı 
sıra Beşiktaş ve 
Bursa Spor'un 

kampanyası 
çerçevesinde Gem- 
lik’den 15. TIR 
yardım malzemesi 
bölgeye gönderiliyor. 
Bugün saat 15.45'de 
Merkez Solaksubaşı 
Camii önünden 
yardım TIR’ının 
yola çıkacağı İHH 
yetkilileri tarafından 
bildirildi.

Bursa'mızda göz 
dolduran bir çok 
büyük projeye imza 
attı. Bunlardan biri 
de hiç şüphesiz ki 
Avrupa Gayrimen 
kul Ödülleri (Interna
tional Property 
Awards)'dan ödül 
alan Timsah Arena' 
dır. Sözüneri, hayata 
geçirdiği projelerle 
hepimizin göğsünü 
kabartmıştır.
Ben inanıyorum ki 
bundan sonra da 
göz dolduran pro
jelere imza atmaya

Gemlik taraftarlar 
gruplarının da 
desteklediği 
Mevlid-i Şerif 
programında, Teröre 
Karşı Gemlik 
Halkının bir kez 
daha tek yürek 
oluğu belirtildi.
10 Aralık'ta 
İstanbul Beşiktaş'ta, 
Beşiktaş- ve 

devam edecektir. " 
dedi.
Mimar ve GTSO eski 
Meclis Başkanı 
Haşan Sözüneri'de 
konuşmasında 
Akıt'ın ev sahipliğin 
den dolayı memnuni 
yetini dile getirdi. 
"Yeni hizmet binası 
Gemlik'e çok yakışı 
yor. Bir çok kurum 
ve kuruluşa da örnek 
teşkil ediyor. Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası 120 yıllık 
kök lü bir kurum. 
Ben de uzun yıllar

Bursa Spor 
arasında oynanan 
karşılaşmanın 
ardından yapılan 
hain terör saldırısın 
da 37'si genç 
Çevik Kuvvet 
Polisi ve 7'si Sivil 
vatandaşımız 
olmak üzere 
44 kişi şehit 
olmuştu.

bu kurumun bir 
parçası olarak 
hizmet ver dim. 
Bununla gurur 
duyuyorum. Birlikte 
hizmet verdiğim 
arkadaşlarımı ziyaret 
etmek ve hizmetler 
hakkında bilgi 
almak tan çok mutlu 
oldum. Ben inanı 
yorum ki GTSO 
mevcut hizmet 
binası ile yaptığı 
güzel hizmetlere 
yenilerini ekleyerek 
yoluna devam 
edecektir." dedi.

Mehmet Tazı adlı vatandaş 199 lira 
hız tahdidi cezasına itiraz etti.

HİÇ GİTMEDİĞİ 
BAUKESİBDEH 

TBAFİK CEZASI GEEBİ

Mehmet Tazı adlı 
vatandaş hiç 
gitmediği Balıkesir 
Susurluk Trafik 
Denetleme 
Şubesinden 
adına kesimli 
trafik cezası 
geldiğini iddia etti. 
Mehmet Tazı, 1968 
yılından beri 
ehliyeti bulundu 
ğunu ve araç 
kullandığını be
lirterek, şunları 
söyledi: 
“Balıkesir Trafik 
Denetleme 
Müdürlüğü, 16. 
Şube Susurluk 
Trafik Denetleme 
İstasyonu 
tarafından adıma 
kayıtlı 16 ZY 010

Hain saldırıya fcınama
Kayseri 'de 
yaşanan ve çok 
sayıda askerimiz ile 
vatandaşımızın 
şehit olmasına yol 
açan hain terör 
saldırısı, Türkiye 
Gazeteciler Konfe 
derasyonu'nca 
yapılan yazılı 
açıklamayla kınandı 
TGK Genel Başkanı 
Nuri Kolaylı imzasıy 
la yayınlanan açıkla 
mada şu görüşlere 
yer verildi: 
"Hain terör örgüt
leri, ülkemizin 
birliği ve dirliğini 
bozmaya yönelik 
saldırılarından birini 
daha, bu kez Kay- 
seri'de gerçekleş 
tirdi.Çok sayıda 
şehit ve yaralımızın 

plakalı özel 
aracımla 10 
Aralık günü hiç 
gitmediğim, bu il ve 
ilçesinde aracımla 
133 kilometre hız 
yaptığı gerekçe
siyle, 199 lira 
idari para cezası 
tutanağı hazırlana 
rak posta ile 
tarafıma 
göndermişler.
Ben, 10 Aralık günü 
veya başka bir gün 
Balıkesir iline ve 
Susurluk ilçesine 
gitmedim.
Cezaya itiraz 
edeceğim. 
Cumhuriyet 
savcılığına da suç 
duyurusunda bu
lundum.” 

yürekleri dağladığı 
bu menfur saldırıyı 
gerçekleşti ren ler 
her ne olursa olsun 
amaçlarına ulaşa 
mayacaklardır. Bir 
kez daha haykırarak 
söylüyoruz ki;
gerekçesi ne olursa 
olsun ve nereden 
gelirse gelsin terör 
bir insanlık suçu 
dur. Birlik - 
beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi ve 
demokratik yaşamı 
hedef alan terör 
saldırılarını Türkiye 
Gazeteciler Konfe 
derasyonu olarak 
lanetliyor, aziz 
şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil 
şifalar diliyoruz.”
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MliMlBMiai iMİ8HMİWMI
Uludağ'da telesi 
yejde mahsur kalan 
vatandaşlar, 3 saat 
sonra nefes kesen 
operasyonla 
kurtarıldı.
Kış turizminin 
önemli merkezlerin 
den Uludağ 1. oteller 
bölgesinde sabah 
saat 10.30 gibi tele
siyejin arızalanması 
sonucu 35 vatandaş 
telesiyejde mahsur

kaldı.
Yapılan 3 saatlik 
operasyonun so
nunda mahsur kalan 
vatandaşlar AFAD, 
UMKE ve JAK 
timlerinin beline 
bağladığı halatlar ile 
mahsur kaldıkları 
onlarca metre yük
seklikten kurtarıldı. 
Telesiyejde mahsur 
kalan bir vatandaş, 
"10.30 gibi telesiyeje

bindik, telesiyeje 
biner binmez 
durdu.
Durduktan 30 
dakika sonra 
jandarmayı aradım. 
Kaldıktan 1 saat 
sonra vatandaşları 
kurtarmaya 
başladılar. 3 saat 
mahsur kaldık. 
Hava çok soğuktu 
donmaktan kork 
tuk" dedi.

İmin bozacağım deyip paraları topladı
Bursa’da büyü 
bozacağını iddia 
ederek vatandaş 
lardan para toplayan 
sanığın 7 yıla kadar 
hapsi isteniyor.
Merkez Osmangazi 
ilçesinde ikamet 
eden Y.D. (57), ken
disini çevresindek
ilere ‘Y. Hoca’ olarak 
tanıttı. İddianamede 
yer alan bilgiye göre, 
E.Ö. (45), aniden kilo 
almaya başlayınca, 
hiçbir sağlık prob
lemi olmamasına 
rağmen Y.D.'ye 
danıştı. Şüpheli, 
E.Ö.'ye, “Sana 
başkaları tarafından 

Ölüm büyüsü 
yapılmış. Benden 
başka bu büyüyü 
kimse çözemez” 
dedi. Bununu üzeri 
ne E.Ö. ilk olarak 4 
bin lira ardından da 
15 bin ve 480 lira 
para gönderdi. 
Şüphelinin verdiği 
bitkilerin bir işe 
yaramadığını fark 
eden E.Ö., Y.D.'den 
şikayetçi oldu. Aynı 
yöntemlerle şüpheli, 
L.P. (56), H.A. (31) ve 
G.D.'den de (42) 
para aldı. 
Tutuklanan Y.D. 
hakkında, ‘dini inanç 
ve duygularının

istismarı suretiyle 
dolandırıcılık’ 
suçundan 7 yıl hapis 
cezası talebiyle 
dava açıldı. Sanık, 
savunmasında, 
“Suçlamaları kabul 
etmiyorum. Ben 

canlı hayvan alıp, 
satarım. Karakolda 
bana iftira attılar. G. 
hanım benim 
yıllardır komşumdur. 
E. hanım ile de 
yıllarca ticaretimiz 
oldu. Banka 

hesabımda bulunan 
paralarla devamlı 
hayvan alım-satım 
işi yaparım. G. hanı 
mm vermiş olduğu 
ifadeyle şok oldum” 
açıklamasını yaptı. 
L.P., “Çocuğum 
rahatsızdı. Oğlum ile 
birlikte evine gittik. 
Biz 60 lira civarında 
para verdik. Bize 
okudu, üfledi. Sanık 
beni dolandırmadı, 
şikayetçi değilim” 
derken, G.D. ise 
mahkemedeki 
ifadesinde, “Sanık 
ile aynı mahallede 
otururuz. Kendisi 
canlı hayvan alıp, 

satar. Ben kendisine 
elden 15 bin ve 7 bin 
lira verdim. Bu 
paraları bana 
ödediler. O gün 
polisler ifade için 
beni aldılar. Benim 
ağzımdan çıkmayan 
cümleleri yazmışlar. 
Ben onun hoca 
olduğuna inanmı 
yorum” dedi 
Mahkeme heyeti, 
şahit ve müştekilerin 
ifadelerini dinledik
ten sonra, sanığın 
tahliyesine, eksik 
evrakların giderilme
sine karar verip, 
duruşmayı ileri bir 
tarihe erteledi.

[nniteil!wılıaBiilıı araçların plaialannıtaıııılaılı
İstanbul ve Kay- 
seri'deki bombalı 
saldırıların ardın 
dan kırmızı alarm 
verildi... Emniyet 
bomba yüklü 
olduğu belirtilen 
araçların plakala 
rını yayınladı. 
Adana'da İstanbul 
ve Kayseri'deki 
bombalı 
saldırıların 
ardından polisin 
güvenlik alarm 
seviyesi 'kır 
mızı'ya çıkarıldı.

Kentte uzun 
namlulu silahlı 
ekipler devriyeleri 
sıklaştırdı. Kent 
giriş ve çıkışla

rındaki uygulama 
noktalarında bütün 
araçlar durduru
larak kontrol edili 
yor. Park, alışveriş

merkezleri ve 
caddelerde görev 
yapan polisler, 
şüpheli kişilere 
karşı uyarıldı.

Güneydoğu ile batı 
içanadolu ve batı 
illerinin geçiş 
güzergahı olan 
Adana'daki otoban 
ve eski karayolu 
geçişlerinde de 
aynı uygulamalar 
yapılıyor.
BOMBA YÜKLÜ 
OLDUĞU 
BELİRTİLEN 
ARAÇLARIN 
PLAKALARI 
Adana Emniyet 
Müdürlüğü istih
barat Şubesi'nce

hazırlanan rapor 
doğrultusunda 
bomba yüklü 
olduğu şüphesiyle 
35 AU 9984, 30 AL 
284, 38 FM 725, 25 
AT 173, 01 BGA 10, 
21 ET 628, 63 K 
1709, 34 RJ 3262 
ve 61 TD 938 
plakalı araçların 
ikiz plaka ya da 
çalıntı şüpheleri 
bulunduğu, müda
hale edilirken 
dikkatli olunması 
uyarısı yapıldı.

Bursa’na 
»angın 
paniği!

Bursa’nın merkez Os
mangazi llçesi’nde, 5 
katlı bir apartmanın ka 
palı otoparkında çıkan 
yangında Tl LPG’li 2 
araç tamamen yanar 
ken, 6 araç da kısmen 
zarar gördü. Üst katlar 
da oturan 2 kişi de du

mandan etkilenerek 
hastaneye kaldırıldı. 
8 itfaiye aracın müda
hale ettiği yangın 
kontrol altına alındı 
Merkez Osmangazi 
İlçesi Çekirge Mahallesi 
Dağ Yolu Caddesi'nde 
bulunan 5 katlı bir 

apartmanın kapalı 
otoparkında saat 12.00 
sıralarında, henüz bilin
meyen bir nedenle 
yangın çıktı. Alevler kısa 
sürede tüm otoparkı 
sararken, biri LPG’li 2 
otomobil küle döndü, 6 
otomobil de zarar

gördü.
Otoparktaki eşyaların da 
alev aldığı yangından 
yükselen dumanlar 
binayı sardı. Üst kat
larda oturan ve duman
dan etkilenen iki kişi 
ambulansla hastaneye 
kaldırıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Küçük isler önemlidir...
Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar 

Müdürünün bir yakınını böyle bir mezarlığa 
gömseler, gönlü razı olur muydu acaba?

Geçen hafta, ilçemize yeni yapılan, ama 
hiçbir alt yapısı olmayan, projesi olmayan 
yeni mezarlık kötü not aldı.

Bu notlar da Mezarlıklar Müdürünün 
hanesine yazıldı.

Sanırım Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, cuma günü ilçemize cami 
açılışı yapmak için geldiğinde, kendisine 
bu konu iletilmiştir.

Altepe’nin böyle bir mezarlık manzara 
sıyla karşılaşmasını istemezlerdi sanırım.

Ama Belediye yetkilileri, Recep Altepe’yi 
yeni mezarlığa götürüp oranın ‘hali pür me 
alini’ gösterselerdi iyi olurdu.

Bunu yapacaklarını sanmıyorum.
Belki bizim çağrılarımız binlerine ders 

olur.

TERMİNAL ÖNÜNDEKİ KAZI
Bugün bir başka konuya değineceğim.
Yine küçük işler, boşver, bir şey olmaz 

demeyin.
İlçemizin bir tek Terminali var.
Bu Terminale İstanbul Bursa, İzmir, her 

yerden büyük otobüsler gelip, gidiyor.
Terminalden çıkışta nedendir bilmem bir 

kazı yapılmış, büyük bir ihtimal bir boru 
geçirilmiş olabilir.

Binlerce aracın gelip, geçtiği en önemli 
yolu öyle bırakmışlar.

Farkına varmayan sürücü, oradan geçer 
ken birden ne olduğunu şaşırıyor.

Bu kadar basit bir işi çözemeyen 
belediye olur mu?

Hiç mi göreniniz yok.
0 bozuk yolu.
Her geçen araç sürücüsünden ya bed

dua alıyorsunuz, ya da kötü söz işitiyor 
sunuz.

Yapacağınız büyük hizmetleri bir kenara 
koyduk, siz küçük işleri doğru dürüst yapın 
ki halkın takdirini kazanın.

Büyük projeler Belediye Başkanlarının 
hizmet süreleri içinde belki birkez yapılır.

Ama halkın yaşamını kolaylaştıracak, 
sıkıntısından kurtaracak küçük işler anında 
yapılabilir.

Önümüz kış.
Kar yağışları başladı.
Soğuklar dondurmaya başladı.
Yollara kar düştükten sonra göreceksi 

niz her yer delik deşik olacak.
Bunun önlemini alınız.
Kar düştüğünde yolların kapanmaması 

’ıçrn ’nazMıanyapımz.
As falt ihalelerinden sonra yolları adam 

gibi kontrol ediniz.
Çünkü, yağmur yağdığında her yerde 

bozuk asfalt yüzünden su birikiyor, o sular 
da insanlara zarar veriyor.

Bunları küçük işler diye geçiştiremez 
siniz.

Gemlik’te suç sıralamasında ilk sırayı uyuşuturucu alıyor

Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ve 
beraberindeki İlçe 
Yönetim Kurulu üye 
leri, Gemlik İlçe Em
niyet Müdürü Cafer 
Gündoğdu'yu maka 
mında ziyaret etti. 
İstanbul'da yaşanan 
canlı bomba terör 
olayında şehit düşen 
emniyet mensupları 
için taziyelerini 
ileten Saadet Partisi 
İlçe başkanı Yıldız, 
günün birlik günü 
olduğunu, eksiklikler 
olabileceğini ancak 
niyet salih olunca 
sonucunda Allah'ın 
izni ile iyi olacağı 
belirtti.
Şimdiye kadar şehit 
düşen tüm görevlile 
rimiz ve vatandaş 
tarımız da anılarak 
dua edildi.

Orhangazi’de 
faaliyet gösteren 
Asil Çelik yönetimi 
ile Birleşik Metal 
iş Sendikası 
arasında süren 
toplu sözleşme 
görüşmelerinde 
anlaşma 
sağlanamadı. 
Sendika üyeleri 
fabrikaya grev 
ilanı astı.
DİSK'e bağlı Birleşik 
Metal İşçileri 
Sendikası ile 
Asil Çelik A.Ş.

UYUŞTURUCU 
BİRİNCİ SIRADA

Daha sonra Gemlik 
ilçesindeki emniyet 
açısından sorunlar 
ilgili İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu,suç 
sıralamasında ilk 
sırayı uyuşturucu 
olduğunu belirtti. 
Uyuşturucu ile mü
cadele ettiklerini 
fakat cezalarının 
caydırıcılıktan 
uzak olduğunu ve 
bununla ilgili dilek

arasında süren toplu 
iş sözleşmesi 
görüşmeleri ve 
arabuluculuk 
sürecinde anlaşma 
sağlanamadı.
Bunun üzerine fab
rika çalışanları ve 
sendika yöneticileri 
Asil Çelik'te grev 
kararı aldı.
Alınan bu karar 
mesai saati sonrası 
Birleşik Metal İş 
Sendikası Genel 
Başkanı Adnan 
Serdaroğlu, 

lerinin üst makam
lara bildirdiklerini 
ifade etti.
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Yıldız, 
uyuşturucu ile mü
cadelede sadece 
emniyetin mücade
lesinin yeterli olma 
dığını, diğer kurum 
ve kuruluşlarında 
topyekün bir çaba 
içerisinde olunmalı 
hatta ailelerden 
başlayarak bu ko
nunun halledilmesi 
gerektiği ifade etti.

Genel Sekreter 
Özkan Atar, 
örgütlenme 
Sekreteri Hami 
Baltacı, Bursa Şube 
Başkanı Ayhan 
Ekinci tarafından 
işyerine asıldı. 
Adnan Serdaroğlu, 
bin kişinin çalıştığı 
çelik üretimi yapılan 
fabrikada 60 gün 
içinde greve 
gidilebileceğini be
lirterek, "Grev 
kararını Asil Çilek'e 
astık. 60 günlük

İŞ KAZALARI 
ARTTI

Gündoğdu, bölgenin 
sanayi ağırlıklı 
yerleşimde olması 
nedeniyle iş 
kazalarının da yoğun 
yaşandığını ifade 
etmesi üzerine 
Yıldız, bununla ilgili 
denetimlerin gerekli 
bakanlık görevlile 
rince sık sık yapıl 
ması gerektiğini 
söyledi.
Ahmet Vakkas Yıldız, 
ziyaretin sonunda 
Türk Polisinin her 
zaman yanında 
olduklarını belirtti ve 
Necmettin Erbakan 
tarafından 
hazırlatılan "Gizli 
Dünya Devleti" 
kitabını İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu'ya 
verdi.

süremiz var. Bu 
zaman içinde 
istediğimiz zaman 
greve gidebiliriz" 
dedi.
Grev kararıyla bir
likte işyerine 
'Sefalete teslim 
olmayacağız', 
'Ekmeğimiz, 
onurumuz, 
çocuklarımız 
için direneceğiz', 
'İnsanca yaşam 
insanca ücret' 
pankartları da 
asıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com


19 Aralık 2016 Pazartesi Gemlik Ktjrfez Sayfa 5

Şehit ateşi Iznik’e düştü
Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi. Erciyes Üniver
sitesi yerleşkesînin Talaş istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan asker
lerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti. Saldırıda 13 asker şehit olurken 56 kişi de 
yaralandı. Hastanede tedavisi süren bir askerin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 14'e çıktı.
Kayseri'deki hain 
saldırıda şehit düşen 
Piyade Çavuş Fehmi 
Barçın'ın Bursa'nın 
İznik ilçesi nüfusu 
na kayıtlı olduğu 
ortaya çıktı. Şehit 
Barçın'ın naaşı 
İstanbul Edirnekapı 
Şehitliği'nde toprağa 
verileceği öğrenildi, 
ayseri 1. Komando 
Tugayı'nda görev 
yapan Barçın'ın şehit 
haberi nüfusa kayıtlı 
olduğu Bursa'nın 
İznik llçesi'ne bağlı 
Süleymaniye Köyü 
ile birlikte ailesinin 
oturduğu İstanbul 
Bayrampaşa'daki 
evine ateş düşürdü. 
Barçın ailesinin 
fertleri acı haberin

ardından Kayseri'ye 
giderken, şehidin 
nişanlı olduğu ve 
terhisine 35 gün 
kaldığı öğrenildi. 
Yakınları ve seven
leri acı haberle 
sarsılırken, 
"Mekanı cennet 
olsun. 35 günü 
kalmıştı. Yıkıldık.

Terörün ve destekçi
lerinin Allah belasını 
versin" ifadelerini 
kullandılar.
Bir sigorta şirketinde 
çalışan Komando 
Piyade Çavuş Fehmi 
Barçın'dan geriye 
ailesi, nişanlısı ve 
arkadaşlarıyla 
uğurlama töreni ile 

birliğinde mutlu 
günlerinde çekilmiş 
fotoğrafları kaldı.

TERÖRE LANET 
YÜRÜYÜŞÜ
Teröre lanet 
yürüyüşü İçin Milli 
İrade Meydanında 
toplanan İznikliler, 
her birlikte tekbirler 
getirdi.

Kayseri'deki hain 
saldırı sonucu silah 
arkadaşlarıyla bir
likte şehit olan 
Bursa'nın İznilk 
ilçesi Süleymaniye 
köyüne kayıtlı 
Fehmi Barçın'a 
İznikliler sahip 
çıktı. İznik Kılıç 
aslan Caddesindeki 
Şehitler Mezarlı 

ğına kadar tekbirler 
söyleyerek yürü 
yen İznikliler, Terö 
rü lanetleyerek, 
sloganlar attı.
Şehitler 
mezarlığında 
okunan Kur'an-ı 
Kerim tilavetinin 
ardından tüm 
şehitlerimiz için 
dualar edildi.

Gemlik K [/tez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN Şehidin cenazesinde 

kardeşinin gözyaşları 
damgasını «urdu

COOD^YEAR 
İIRELLI

LmICHELIN 
Eki

ostarmaxx”

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: O 224 514 40 44 GEMLİK

Kayseri'de terör 
saldırısında şehit 
düşen 20 yaşındaki 
Piyade Komando Er 
Kenan Döngel için 
Zonguldak'ın Ereğli 
ilçesinde cenaze 
töreni düzenlendi. 
Şehidin şehitler için 
şiir yazdığı ve ailesi 
tarafından evinin 
duvarına asıldığı 
ortaya çıktı. 
Kayseri'de çarşı izne 
çıkan askerlere 
düzenlenen 
saldırıda şehit 
düşen Piyade Ko
mando Er Kenan 
Döngel için Kdz. 
Ereğli ilçesinde ce
naze töreni düzen
lendi. Anfi Tiyatro'da 
şehidin ailesi, 
yakınları, protokol 
üyeleri ile birlikte 
yaklaşık on bin 
kişinin katıldığı 
cenaze töreninde 
gözyaşları sel olup 
aktı. İl Müftüsü 
Mürsel öztürk'ün 
kıldırdığı cenaze 
namazına Milli 
Eğitim Bakanı İsmet

Sözün bittiği yer! Şehit ağabeye son bakış

Yılmaz, AK Parti ve 
CHP milletvekil
lerinin yanı sıra 
Zonguldak Valisi Ali 
Kaban, BEÜ Rektörü 
Prof. Dr Mahmut 
özer, siyasi parti 
temsilcileri ve daire 
müdürleri de katıldı. 
Babasına sarılarak 
ayakta durabilen 
şehidin kardeşi 
Mertcan Döngel ise 
ağabeyini son 
yolculuğuna 
uğurlarken askeri 
kamuflaj ve askeri 
bot giydi. Bakan 
İsmet Yılmaz tören 
alanında şehidin an
nesi Şehime Döngel, 
babası özcan Dön
gel, kardeşi Mertcan 
Döngel'I teselli 

etmeye çalıştı. 
Şehidin dayısı 
Orhan Karabulut, 
sarılarak öptüğü 
yeğeninin tabutu 
başında gözyaşı 
döktü. Bir süre 
sonra baygınlık 
geçiren Karabuluta 
alanda görevli sağlık 
ekipleri müdahale 
etti. Tören alanına 
getirilen şehidin 4 
yaşındaki kız 
kardeşi Rivanur da 
ağabeyinin ardından 
gözyaşı döktü. An
nesi Şehime Dön- 
gel'in kucağında 
ağlayan Rivanur, 
aile yakınları 
tarafından tabutun 
bulunduğu alandan 
uzaklaştırıldı.
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Meieoroloji Bıırsa'ıla Kar yağısı için tarih wnli
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan tahminlere 
göre, hava sıcaklığı 
ülke genelinde 
mevsim normal
lerinin altında seyre
decek. Bursa'da 
sah günü kar 
yağışı bekleniyor. 
Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre, yurt genelinde 
yağış beklenmiyor. 
Ülkemizin güney 
kesimlerinin parçalı 
ve çok bulutlu, diğer 
yerlerin parçalı ve az 
bulutlu geçeceği 

tahmin ediliyor. 
Doğu kesimlerde 
kuvvetli olmak üzere 
iç kesimlerde 
buzlanma ve don 
olayı ile birlikte yer 
yer sis ve pus 
hadisesi görüleceği 
tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava sıcaklığı 
ülke genelinde 
mevsim normal
lerinin altında sey 
redecek. Rüzgar, 
genellikle kuzey 
yönlerden hafif, ara

sıra orta kuvvette roloji 13. Bölge 
Müdürlüğü'nden 
yapılan açıklamada, 
Malatya, Adıyaman, 
Elazığ, Bingöl ve

BUZLANMA VE 
DON UYARISI 
Öte yandan Meteo

Tunceli'de düşük 
gece sıcaklıkları ne
deniyle yaşanabi 
lecek ulaşımda ak
samalar, buzlanma, 
don gibi olumsu
zluklara karşı 
vatandaşların ve 
yetkililerin dikkatli 
ve tedbirli olmaları 
uyarısında bu
lunuldu.
Bazı illerde beklenen 
hava durumuyla 
günün en yüksek 
sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve 
az bulutlu 1 
İstanbul: Parçalı ve 

az bulutlu 7 
İzmir: Parçalı ve az 
bulutlu 9 
Adana: Parçalı ve 
çok bulutlu 12 
Antalya: Parçalı ve 
çok bulutlu 15 
Samsun: Parçalı ve 
az bulutlu 5 
Trabzon: Parçalı ve 
az bulutlu 5 
Erzurum: Parçalı ve 
az bulutlu -14 
Diyarbakır: Parçalı 
ve çok bulutlu 2 
Bursa'da bugün ve 
yarın hava az bu
lutlu, sıcaklık 5 
derece...

Huşlar Bursa'daki deu sirkelin peşine düştü!
Rusya, Türkiye’de 
enerji alanında yeni 
bir hamleye 
hazırlanıyor. Rusya, 
Türkiye’de 3 ayrı 
şirketin kontrolün
deki 4 doğalgaz 
santralının peşine 
düştü. Rusya’nın, 
satın alma 
işlemlerini tamam
larsa Türkiye’ye 
santrallarda kullanıl 
mak üzere “ucuz” 
doğalgaz getirmeyi 
de planladığı belir
tildi. Türkiye ile 
Rusya’nın enerji 
alanında başta

doğalgaz olmak 
üzere işbirliği 
derinleşmeye devam 
ediyor. İki ülke, Rus 
gazını Türkiye’ye ve 
Türkiye üzerinden 
Avrupa’ya taşıyacak 
Türk Akımı Doğalgaz 
Projesi’nin yapımı 
konusunda anlaştı. 
Türkiye, anlaşmayla 
ilgili yasal süreçleri 
tamamladı.
HANGİ 
STANTRALLER İLE 
İLGİLENİYORLAR 
Türkiye’ye doğalgaz 
ihraç eden ve iç 
piyasada kontrol

ettiği şirketler üz
erinden bu gazın bir 
bölümünün ticaretini 
yapan Rusya, 
doğalgaz elektrik

projeleriyle de 
yakından ilgileniyor. 
Ankara’daki güve
nilir kaynaklardan 
alınan bilgiye göre

Rusya 4 santrala ilgi 
gösteriyor. Enerji 
sektörüne yön veren 
kaynaklar, “Rusya, 
BİS Enerji’nin Bur 
sa’daki 486 mega 
vatlık santralını, 
AvrupalI bir enerji 
devinin yaklaşık 900 
megavatlık santralı 
mn, Türk şirketinin 
de Antalya’daki ve 
başka bir ildeki 
santralına ilgi gös
teriyor. BİS Ener
ji’nin, finansal 
sıkıntıları biliniyor. 
Ruslar, bu satın 
alma işlemi için ilgili

kamu bankasıyla da 
görüşüyor” dedi. 
UCUZ GAZLA 
ELEKTRİK 
ÜRETECEK 
Ruslar’ın, bu 
santralları satın 
almaları durumunda 
Türkiye’ye “ucuz” 
doğalgaz getirmeyi 
de planladığı belir
tiliyor. Bu plan hay
ata geçirilirse 
Ruslar, ucuz gazı 
santrallarda elektri 
ğe çevirecek ve 
piyasaya daha 
düşük fiyattan 
elektrik verecek.

ALTIN DUGME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmî'S 

Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

Eleman flfanıyor
MUHASEBE 
ELEMANI 

ARANIYOR 
02245140060

KAŞEDE BEKLEMEK VOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR
GOl_ER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa örnek oluyor
Bursa’da 
gerçekleştirilen 
‘Yerel Yönetimler 
1. Bölge istişare ve 
Değerlendirme 
Toplantısı’, ‘Şehir 
Şehir Büyük Türkiye’ 
hedefiyle, Marmara 
Bölgesi ve yakın 
çevresinde, hizmet
lerini sürdüren yerel 
yönetimlerin temsil
cilerini Bursa’da bir 
araya getirdi. Yerel 
yöneticiler, Bursa’- 
daki program kapsa 
mında Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan kente kazandın 
lan Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
(BTM) ile Bursa 
Büyükşehir Stadyu- 
mu’nu da inceledi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde Grand 
Swiss-Bellhotel Çe- 
likpalas Otel’de 
AK Parti tarafından 
gerçekleştirilen 
‘Yerel Yönetimler 1. 
Bölge İstişare ve 
Değerlendirme 
Toplantısı’, 
Bursa’nın yanı sıra

İstanbul, Kocaeli, 
Balıkesir, Sakarya, 
Bilecik, Bolu, 
Çanakkale, Düzce, 
Edirne, Eskişehir, 
KIrklareli, Tekirdağ 
ve Yalova belediye 
terinden başkanlar 
ile belediyelerin 
bürokratlarını da 
Bursa’da bir 
araya getirdi. 
Bursa’ya gelen 
konuklar, toplantının 
ardından Büyükşehir 
Belediyesi tarafın 
dan kente kazandın 
lan örnek 
yatırımlardan Bursa 
Bilim ve Teknoloji 
Merkezi (BTM) ile 
Bursa Büyükşehir 
Stadyumu’nu 

yerinde inceleme 
şansı buldu. Başkan 
Altepe, BTM’de 
yaptığı konuş 
mada, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Bur
sa’ya değer katan 
yatırımlarından 
örnekler verdi, 
Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkez- 
i’nin oluşum 
sürecini anlattı. 
Başkan Altepe, 
BTM’nin dünyadaki 
bilim merkezilerinin 
taranarak ve 
detaylıca değerlen 
dirilerek en güzel 
şekilde Bursa’ya 
kazandırıldığını 
söyledi. BTM’yi 
gezen ve deney 

düzeneklerini ilgiyle 
inceleyen Yerel 
Yönetimler Başkanı 
Erol Kaya da 
merkezin çok önemli 
bir kazanım 
olduğunu belirtti. 
Bursa Büyükşehir 
Stadyumu’nu da 
gezen yerel yöneti* 
çiler, stadyumun 
kentin değerine 
değer kattığını 
söyleyerek, Başkan 
Altepe’yi Bursa’ya 
hizmetlerinden 
dolayı tebrik ettiler. 
Konuklar, Bursa’da 
Uludağ ile Mura 
diye Külliyesi, To
phane, Ulucami ve 
Hanlar Bölgesi’ni 
de gezdi.

Bursa’nın stratejik 
gücü Fransa’dan 
dünyaya anlatıldı
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO) Uzay 
Havacılık Savunma 
Kümelenmesi 
üyeleri, Fransa’da 
düzenlenen ‘Aero- 
mart Toulouse 
2016’ Fuarı’nda 
stant açarak, 
Bursa’nın stratejik 
sektörlerdeki gücü 
ve potansiyelini 
tüm dünyaya 
anlatma fırsatı 
yakaladı. 
Türkiye’nin üretim 
üssü Bursa, BTSO 
öncülüğünde 
stratejik sektör
lerde de söz sahibi 
oluyor. Daha önce 
ABD, Fas, Azerbay
can, Fransa ve 
Malezya’da düzen
lenen uluslararası 
fuarlara katılan 
UHS Kümelenmesi 
üyeleri, Fransa’dan 
gelen davet üzerine 
Avrupa Havacılık 

sanayisinin önemli 
merkezi 
Toulouse’de 
gerçekleştirilen 
‘Aeromart 2016’ 
Fuarı’na katıldı. 
BTSO Yönetim Ku
rulu Üyesi İlker 
Duran, Bursa UHS 
Kümelenmesi 
Başkanı Dr. 
Mustafa Hatipoğ 
lu’nun da yer aldığı 
programda, BursalI 
firmalar uluslara 
rası firma ve farklı 
ülkelerdeki küme
lenme üyeleri ile 
ikili iş görüşmesi 
yapma imkanı 
yakaladı.
DÜNYANIN EN 
BÜYÜK UÇAĞINA 
TEKNİK GEZİ

BTSO Heyeti, 
fuarın yanı sıra 
diğer katılımcı fir
malarla birlikte Air- 
bus’ta inceleme 
lerde bulundu.
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Mi siflortasında bunu yapana ceza nailli!
Zorunlu trafik 
sigortasında aşırı 
yüksek prim teklifi 
başta olmak üzere 
kural ihlalinde bulu
nan 27 sigorta 
şirketine ceza 
yağdı.
Başbakan Yardımcı 
sı Şimşek, "Zorunlu 
trafik sigortasında 
aşırı yüksek prim 
teklifi başta olmak 
üzere kural ih
lalinde bulunan sig
orta şirketlerini 
tespit ettik. Bu kap
samda Hazine, 27 
şirkete idari para 
cezası kesti" dedi 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, son 
yıllarda Türkiye'de 
görülen hasar 
maliyetlerindeki 
yükselişe karşılık 
sektörün de prim
leri yükselttiğini 
gördüklerini, bunun 
üzerine hem sek

Karı kullananlar dikkat!
Tüketici Başvuru 
Merkezi Onursal 
Başkanı Aydın 
Ağaoğlu, "sadakat 
kartlaıT'nda biriken 
puanların 31 Aralık'a 
kadar kullanılması 
gerektiğini uyarısın 
da bulundu.
Akaryakıt istasyon 
lan, giyim, ayakkabı, 
teknoloji, takı ve 
kozmetik mağazaları 
ile alışveriş merkez
lerinin müşterilerine 
sunduğu birçok 
"sadakat kartı"ndaki 
puanların yeni yıla 
girmeden kullanıl 

törü rahatlatmak 
hem de vatandaşın 
uygun ve kaliteli 
hizmete ulaşması 
amacıyla önemli 
tedbirler aldıklarını 
ifade etti.
Trafik sigortası 
poliçe tanzimi 
esnasında teminat 
kapsamına 
girmeyen rizikoların 
yargı kararları ile 
kapsama dahil 
edilmesi ve hasar 
ödemelerinde 
belirsizliğe neden 
olan yapısal sorun
lar nedeniyle özel
likle 2015 yılının 
ikinci yarısından 
itibaren primlerde 
meydana gelen 
artışı dikkatle 
izlediklerini ve 
yasal düzenlemeler 
yaptıklarını anlatan 
Şimşek, bu 
çerçevede 26 
Nisan'da çıkarılan 
kanun ile trafik 

ması önerildi. 
Tüketici Başvuru 
Merkezi (TBM) Onur
sal Başkanı Aydın 
Ağaoğlu, "sadakat 
kartları"nda biriken 
puanların 31 Aralık'a 
kadar kullanılması 
gerektiğini, aksi 
halde 1 Ocak 
itibarıyla bu hediye 
puanların 
silineceğini hatırlattı. 
Ağaoğlu yaptığı 
açıklamada, 
akaryakıt 
istasyonları, giyim, 
ayakkabı, kozmetik, 
teknoloji ve takı

sigortası maliyet
lerinin öngörülebilir 
hale getirilmesi için 
yoğun çaba 
harcandığını belirtti. 
"Tüm araç grupları 
için ortalama yüzde 
8'lik düşüş 
gerçekleşti" 
Yapılan söz konusu 
kanun değişiklikleri 
ile fiyatlamada 
istikrarı bozan yargı 
kaynaklı yapısal 
soruna karşı 
güvence sağlandığı 
na ve primlerde 
aşağı yönlü trend 
başladığına dikkati 

mağazaları, alışveriş 
merkezleri, zincir 
marketler ve ulaşım 
firmalarının daha 
fazla kişiye 
ulaşabilme ve kendi
lerine bağlama adına 
tüketicilere "sadakat 
kart" dağıttığını 
söyledi.
Bu kartların sayısı 
nın son yıllarda 
inanılmaz artış 
gösterdiğini ifade 
eden Ağaoğlu, "Bir 
tüketicide her bir 
sektörde bir kart ol
muyor. Örneğin 
cüzdanında 3 akarya 

çeken Şimşek, "Bu 
yıl mayıs ayından 
kasım sonuna 
kadar tüm araç 
grupları için orta
lama yüzde 8'lik ve 
otomobil araç 
grubu için ise 
yaklaşık yüzde 9'luk 
düşüş gerçekleş 
miştir." dedi. 
Şimşek, 
sigortalıların piyasa 
da fiyat araştırması 
yaparak daha dü 
şük bedel üzerin 
den ek masraf ol
madan, eski poliçe 
sini iptal ederek 

kıt firmasına ya da 5 
zincir markete ait 
sadakat kart bu
lunuyor. Bu kartlar 
sayesinde neredey 
se cüzdanlarda yer 
kalmadı." dedi. 
Ağaoğlu, bu kart
larda kredi 
kartlarında olduğu 
gibi alışveriş 
yaptıkça para yerine 
geçen puanlar 
biriktiğini vurgula
yarak, "Her firma be
lirli miktarlarda 
puanlar yüklüyor. Bu 
puanlar biriktikçe 
para olarak

aradaki zamanda 
teminat boşluğuna 
yer vermeden yeni 
poliçe düzenleme
sine de olanak 
tanındığını bildirdi. 
"Şirketler kendile 
rine çeki düzen 
vermeli" 
Yaptıkları tüm bu 
düzenlemelere 
rağmen, aşırı yük
sek prim teklifleri 
başta olmak üzere 
kural ihlalinde bulu
nan şirketleri tespit 
ettiklerini vurgu
layan Şimşek, şöyle 
devam etti: 
"Zorunlu Trafik 
Sigortasında 
faaliyet gösteren 
sigorta şirketlerinin 
Hazine 
Müsteşarlığınca 
yakından takip 
edilmektedir. Söz 
konusu şirketlerce 
düzenlenen 
poliçelere ve verilen 
teklif primlerine 

kullanılıyor. Tüketi
ciler biriken puan 
kadar alışverişi belki 
de ücretsiz yapacak 
ya da biriken puan 
kadar indirim alacak
lar. Kredi kartında 
olduğu gibi sadakat 
kartlarında da 
biriken puanların 
unutulmamasını, 
kullanılmasını öner

ilişkin olarak Sig
orta Bilgi ve Göze
tim Merkezi 
tarafından Hazine 
Müsteşarlığına 
düzenli olarak ra
porlama 
yapılmaktadır. Söz 
konusu rapordaki 
verilere göre, hiç 
teklif vermeyen, 
sigorta yapmaktan 
kaçınmaya yönelik 
aşırı yüksek fiyat 
teklif eden veya bu 
fiyatlara göre 
poliçe düzenleyen 
sigorta şirketleri 
tespit edilerek 
Hazine 
Müsteşarlığınca 
anılan şirketlerin 
savunmaları 
alınmakta ve bu 
şirketlere Sigorta 
cıhk Kanunu’nun 
ilgili maddesi 
gereği 12 bin liraya 
kadar idari para 
cezası uygulan 
maktadır." 

iyoruz. Özellikle 
sadakat kartlarda 
yeni yıla girerken 
puanlar siliniyor. 31 
Aralık'a kadar 
puanların mutlaka 
kullanılması 
gerekiyor, aksi halde 
hediye paralar 1 
Ocak itibarıyla 
silinmiş olacak." 
diye konuştu.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSU
İtfaiye 110
Polis İmdat . 105
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayolları 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

1 fi ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Milangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcnn Potrol 51310 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz B13 10 40
Beyza Potrol 013 01 03
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Pamukkale 612 00 28
DENİZ UÇAĞI <513 «« 13
Pegaaus Akmls Seyahat 014 03 02
METRO 0*13 12 12
Aydın Turizm ®1 3 20 77
Süzer Turizm 04 2 4 0 72
Kanberofllu-Eaadaş 014 40 4fl
Anıtur 044 47 74
Kamil Koç 04 2 04 03

IH 1 HASTANELER

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185H Körfez Taksi 513 18 21

Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5655 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Câd? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEIIIIIIIIEIlMİ
VENÜS SİNEMASI
Görümce: 11:30- 

14:00-16:15-18:30- 
20:45...

Sen benim 
herşeyimsin: 11:30- 
13:45-15:45-18:00- 

20:15...
Dağ 2:16:00- 

20:30...
Çakallarla Dans 4: 

11:30-13:30- 
18:30...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YİĞİT

R ORDÖV TABAĞI (12 ÇEŞİT)
I,. ., Semizotu, Rus Salatası, Yoğurtlu Patlıcan, 
KK Acılı Ezme, Bakla Favası, Pazı, Peynir, Domates, 
W Salatalık, Yağ Biberi, Karnıkara, Girit ezme

SALATA
ARA SICAK Paçanga Böreği, Arnavut Ciğeri j

ANA YEMEK Dalyan Köfte 
KABAK TATLISI 
İŞKEMBE ÇORBASI 
LİMİTSİZ ALKOL

PİYANİST EYÜP dİ •
EŞLİĞİNDE o|L
EĞLENCE jttSAl

i i

DORIS R£STAÜRANT
Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B /

Tel: o 224 533 00 06 Küçük Kumla |

INŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE 

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Gemlik İnegöllüler Derneği’nce sağlanan yardım malzemeleri Halep’e gönderildi

İHH Gemlik Şubesi, 
İnegöllüler Demeği’nin 
topladığı bir TIR yardım 
maddesini düzenlenen 
törenle Suriye’nin 
Halep kentine gönderdi. 
Dün, saat 16.30 da 
Ahmet Dural Meydanına 
getirilen yardım TIR’ı 
önünde dualar edildi. 
Gemlik İnegöllüler Der 
neği yetkilileri, Halep’te 
insanlık dramı yaşan 
dığını, zor durumda 
olan sivil vatandaşlara 
yardım ellerini uzat 
maya devam edecek- 
lerini söyledi.

■Haberi sayfa 4’de ------

Palandöken’den ilçemize atanan 
Kaymakam Gürbüz’ü Belediye Başkanı 
ve Daire Müdürleri Hükümet Konağının 

kapısında karşıladılar

Kaymakam 
Gürbüz Karakuş 

görevine başladı

Gemlik Kayma 
kandığına atanan 
Gürbüz Karakuş, 
dün saat 14.oo de 
Hükümet Konağı 
önünde karşılandı.

Kaymakam 
Gürbüz, kendisini 
karşılayanlarla 
tanıştıktan sonra 
görevine başladı 
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Mezarlıktaki düzensizlik 
ne zaman düzelecek?

Halep’e yardım
Soğuk bir kış gününde Gemlik’ten 

insanlık dramı yaşanan Halep’e 15 TIR 
dolusu yardım gönW<ıi-

İHH organizasyonunda yapılan 
yardımların devam edeceği belirtiliyor.

Dün yola çıkan yardım TIR’ını Gemlik’ 
te yaşayan Inegöllülerin kurduğu İne 
gollüler Kültür ve Dayanışma Derneği 
toplamış.

Gerçekten yardımsever bir ulusuz.
Barışta ve savaşta bunu dünyaya gös-

Jariynrm Devamı sayfa 4’de_______

Son yağan kar ve 
yağmurdan sonra 
bataklığa dönüşen 
Yeni Mezarlık’ta 
mezar yerlerinin 
gelişi güzel açılması 
nedeniyle sıkıntıların 
şimdiden başladığı 
na dikkat çekildi. 
Gazetemiz dün 
mezarlıkta yaptığr 
incelemede, mezar 
lıkta gözle görülür 
bir çalışmanın 
yapılmadığını gördü. 
Haberi sayfa 4’de

Çarşı 
Deresi 
DONDU
Kar yağışından 
sonra şiddetli 
kış koşulları böl
gemizde sürerken, 
uzun yıllardan beri 
ilk kez Gemlik 
Çarşı Deresi’nin 
donduğu görüldü. 
Kaymakamlıktan 
aldığımız bilgilere 
göre, ilçemizin dağ 
mahallelerinde 
yolları kapalı olanı 
bulunmuyor. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Palandöken’den ilçemize atanan Kaymakam Gürbüz’ü Belediye Başkanı ve Daire Müdürleri Hükümet Konağının kapısında karşıladılar

Kaymakam 6ürhüz Mas göreline mşlaiı
İlçemiz Kaymakam 
lığına atanan 
Gürbüz Karakuş 
görevine başladı. 
Palandöken 
Kaymakamlı 
ğı’ndan Gemlik 
Kaymakamlığına 
ataması içişleri 
Bakanlığı karar
namesi ile yapılan 
Gürbüz Karakuş, 
dün şaat 14.oo de 
Yazı İşleri Müdürü 
İbrahim Ay’ın refaka 
tinde Hükümet 
Konağına geldi. 
Kaymakam Kara 
kuş’u Hükümet 
Konağı önünde 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Başkan Yardım 
cilan, İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, İlçe 
Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Barış

Bozkurt, Belediye 
Başkanvekili 
Ercan Barutçuoğlu, 
daire müdürleri 
karşıladılar. 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş, kendini 
karşılayanlarla tek 
tek tanıştıktan sonra 
makam odasına 

giderek, görevine 
başladı.
Protokol ise Kay
makam ile birlikte 
bir süre sohbet etti. 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş daha 
sonra ilçemiz 
hakkında görevli 
lerden bilgi aldı.

Gemlik Kaymakamı 
Cahit Işık’ın FETÖ/ 
PYD örgütü davası 
nedeniyle görevin
den ihracından 
sonra, İlçemiz 
Kaymakam 
vekilliğine Bursa 
Vali Yardımcısı 
Mustafa Altıntaş 

getirilmişti. 
Bir süre Gemlik 
Kaymakamlığı da 
yapan Altıntaş’ın 
Gemlik Kaymakam 
lığına asaleten 
atanması bek
lenirken, Erzurum 
Palandöken 
Kaymakamı

Gürbüz Karakuş’un 
ilçemize atandığı 
İçişleri Bakan 
lığınca yapılan 
atama kararname
siyle öğrenildi. 
Gürbüz Karakuş, 
1954 yılında Artvin 
Ardanuç Sarayköy 
doğumlu.

Kapalı Pazar Yeri ihaleleri tamamlandı
Gemlik Belediye
sinin ilçeye 
kazandırdığı en 
büyük yatırımlardan 
birisi olan Kapalı 
Pazar yerinde, şehir 
dışından gelen 
pazarcı esnafına 
yönelik ihaleler 
devam tamamlandı. 
425 pazarcı 
tezgâhından 200’e 
yakını 10 yıl süreyle 
sınırlı, ayni hak 
tesisi yöntemiyle 15 
gün önce Gemlik’te 
ikamet eden 
pazarcı esnaflarına 
kiraya verilmişti. 
Bursa, Yalova, 
Orhangazi, Gürsu ve 
İznik’ten ilçeye gelen 
pazarcı esnafına 
yönelik ihaleler de 
geçtiğimiz hafta

yapılmıştı.
Önceki gün kalan 91 
Pazar yeri için pazar 
hk yöntemiyle, talep 
eden pazarcılara 
yönelik ihale yapıldı. 
26 Tuhafiye, 18 
zeytin, peynir ve 
kuru bakliyat satış 
yeri ve 28 meyve ve 
sebze yeri pazarlık 
usulü yapılan ihale 
ile pazarcı esnafına 
kiralandı.

19 TUHAFİYE 
YERİ BOŞ KALDI 
425 Pazar yerinden 
sadece 19 adet 
tuhafiye bölümünün 
kaldığı ifade edilir 
ken, bu konuda da 
15 gün içinde yine 
pazarlık yöntemi ile 
ihale yapılacağı

bildirildi.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli başkanlığında 
toplanan ihale 
komisyonu

üyeleri Pazar yer
lerini, pazarlık 
yöntemiyle, talep 
eden pazarcılara 
kiraya verdi.
10 dönümlük 
Otoparkı, 425

pazarcı tezgâhı, 
125 üretici tezgâhı, 
sağlık kabini, tu
valetleri, duş kabin
leri, mescit, yürüyen 
merdivenleri, asan
sör, kafeterya ve 

lokantası ile Gemlik 
Belediyesi Kapalı 
Pazar yeri 24 milyon 
liraya mal oldu.

İSTEK OLURSA 
CUMARTESİ PAZARI 
AÇILACAK 
Kapalı Pazar yerinde 
Salı günü için yer 
alamayan esnaflar 
talep etmeleri 
halinde Cumartesi 
günü için yapılacak 
olan ihaleye 
girebilecekler.
Yeni yılın ilk ayında 
açılması planlanan 
Gemlik Kapalı Pazar 
yeri hizmete girdiğin 
de, eş zamanlı olarak 
sokakta açılan Salı 
Pazarı Meclis kararı 
doğrultusunda 
kaldırılacak.

Çarşı Deresi BÖNDÜ
Kar yağışından 
sonra şiddetli 
kış koşulları 
bölgemizde 
sürerken, uzun 
yıllardan beri 
ilk kez Çarşı 
Deresi dondu. 
Hava ısısının 
geceleri sıfırın 
altına düşmesi

sonucu tepelere 
yağan kar yağışı 
nedeniyle gündüz
leri ilçemizde 
hava ısısı +5 
derece dolayların 
da gerçekleşiyor. 
Geceleri ise 
kırağı ve don 
olayları yaşanıyor. 
İlçemize bağlı 

yüksek rakımlı 
Hamidiye, Katırlı, 
Haydariye, 
Fındıcak, Fevziye 
gibi mahallelerde 
ise her yer 
karlarla kaplı. 
Kaymakamlıktan 
aldığımız bilgilere 
göre, ilçemizin 
dağ mahal

lelerinde yolları 
kapalı olanı 
bulunmuyor.
Soğuklar nedeniy 
le grip olaylarının 
arttığı, hastane 
lere ve sağlık 
olaklarına bu 
nedenle aşırı 
hasta başvurusu 
yapıldığı bildirildi.
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6 kişiye umut oldu
Bursa'da geçirdiği 
beyin kanaması 
sonucu hayatını 
kaybeden 50 
yaşındaki A.T.'nin 
organları 6 kişiye 
umut oldu.
5 gün önce beyin 
kanaması geçirerek 
Bursa Yüksek 
İhtisas Eğitim ve 
Araştırma Hastane

sine kaldırılan erkek 
hasta A.T.'nin 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
beyin ölümü 
gerçekleşti.
Bunun üzerine 
hastane yetkilileri 
A.T.'nin ailesiyle 
organ nakli 
konusunda görüşme 
yaptı. Ailenin olumlu 

yanıt vermesinin 
ardından A.T.'nin 
akciğer, karaciğer, 
iki böbrek ve 
korneaları başarılı 
bir operasyonla 
alındı.
Bursa Yüksek İhti
sas Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi 
Organ Nakli Koordi
natörü Dr. Yavuz

Selim Çınar, A.T.'den 
alınan akciğerin İs
tanbul’a, karaciğer, 
iki böbreği ve 
kornealarının ise 
Bursa’da bulunan 
diğer hastanelere 
gönderildiğini 
bildirerek, organların 
6 kişiye can ve ışık 
olduğunu söyledi. 
Dr.Çınar, ”En zor

anlarında başka 
insanların yaşaması 
için yakınlarının 
organlarını 
bağışlayarak duyarlı 
bir davranış 

sergileyen merhu
mun ailesine göster
dikleri iyi niyet ve 
yardımseverlik için 
teşekkür ediyoruz” 
dedi.

İnegöl'deki yangının bilançosu ağır
BURSA’nın İnegöl 
İlçesi Mobilya Sanayi 
Sitesi'nde bulunan 
alt katı satış mağa 
zası olan iki katlı 
mobilya imalatha 
nesinden başlayıp 7 
işyerine sıçrayan ve 
apartmanları tehdit 
eden yangının 
verdiği hasar, gün 
ağarınca ortaya çıktı. 
İnegöl İlçesi'ndeki 
Mobilyacılar Sanayi 
Bölgesi'ndeki Os- 
manbey Caddesi 
üzerinde faaliyet 
gösteren alt katında 
satış mağazası 
bulunan bir mobilya 

imalathanesinin 
2'nci katında dün 
gece yarısı yangın 
çıktı.
Yangın kısa sürede 
büyüyerek 
bitişiğindeki 
işyerlerine sıçradı. 
Bursa ve 
Bozüyük’teki 19 
itfaiye aracı ve 60 
personel ile 
yapılan söndürme 
caİısmaları yaklaşık 
3 saat sonra sona 
erdi. 3 bin me
trekarelik alandaki 
yangın sonucunda 4 
işyeri tamamen 
kullanılamaz hale

gelirken 3 işyeri de 
kısriıerı zâiai yûıuü. 
Yaklaşık 10 milyon 
liralık zararın 
meydana geldiği 
yangının çıkış ne
deni araştırılıyor.

Yangının verdiği 
ııûbdi yunun 
ağarmasıyla birlikte 
daha net ortaya çıktı. 
İnegöl Belediye 
Başkanı Alinur 
Aktaş, sabah saat

lerinde yangın yerine 
gelerek incelemel
erde bulundu, es
nafa geçmiş olsun 
dileklerini iletti. 
İnegöl’ün bir sanayi 
şehri olduğunu ifade 
eden Mobilyacılar 
Odası Başkanı 
Özcan Ayhan, şöyle 
dedi; "Maalesef 
itfaiye araçlarının 
10 civarında 
olduğunu ve yetersiz 
personelin olduğunu 
öğrendik. Bu sa 
nayi şehrinde bir 
işyerinde çıkan 
yangın. Bir ada 
değil, bir şehir 

değil. Eğer buraya 
Yenişehir’den, 
Bozüyük’ten 
tek bir yangın 
için araçlar 
geliyorsa demek 
ki bizim ilçemizde it
faiye araçları veya 
ekipman, eleman 
yetersiz olduğu 
görüşündeyiz.
Buna sanayicimizde 
destek olmak 
şartıyla Büyük 
şehir ve 
İnegöl Beledi 
yemizle nereye 
ne lazımsa, 
itfaiye birimleri 
açmalı.”

Bursa'da darbeci ı aman hakkında tlas gelişme!
Bursa’da 15 Tem
muz darbe girişimi 
nin ardından gözaltı 
na alınan sözde 
Bursa Sıkıyönetim 
Komutanı Albay 
Yurdakul Akkuş ve 
15 şüphelinin 
aralarında bulundu 
ğu iddianame 
mahkemeye 
sunuldu.
Bursa'da başarısız 
darbe girişimi 
sırasında Jandarma 
Bölge Komutan 
lığı’nın da 
bulunduğu birliğe 
gelen İl Jandarma 
Komutanı Albay 
Yurdakul Akkuş, 
kendisinin 
sıkıyönetim 
komutanı olarak 
atandığını söyley
ince o dönem görev

yapan Jandarma 
Bursa Bölge Komu 
tanı Tümgeneral 
Seyfullah Salduk'un 
tepkisi ile karşılaştı. 
Salduk'un Bursa 
Valisi'ni bil
gilendirmesinden 
sonra Albay Akkuş, 

Osmangazi Jan
darma İlçe 
Komutanhğı'nda 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Akkuş'un üzerinde 
çıkan 81 ilin 
sıkıyönetim 
komutanları ve 

görev listesi daha 
sonra örgütün 
çözülmesinde etken 
oldu. Bu bilgiler 
daha sonra geçen 
Ekim ayında açılış 
törenlerine katılmak 
üzere Bursa'ya 
gelen

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
düzenlenen açık 
hava mitinginde 
açıklanmıştı.
Darbe girişiminin 
sözde Bursa 
Sıkıyönetim 
Komutanı olan Yur
dakul Akkuş ile 
daha sonra kendi
sine yardımcı 
olduğu iddiasıyla 
tutuklanan 15 
arkadaşı hakkındaki 
savcılık 
soruşturması 
tamamlandı. 
Savcılık, Akkuş 
hakkında 'Anayasal 
Düzeni Ortadan 
Kaldırmaya 
Teşebbüs etme', 
'Türkiye 
Cumhuriyeti

Hükümetini Ortadan 
Kaldırmaya veya 
Görev Yapmasını 
Önlemeye 
Teşebbüs' ve 
'Silahlı Terör 
Örgütü Kurma 
veya Yönetme' 
suçlarından 
ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis, 
'Silahlı Terör 
Örgütüne Üye 
olmak' suçun 
dan da 20 yıla 
kadar hapis 
cezası istedi. 
Hazırlanan iddi
aname Bursa'da 
FETÖ/PDY, PKK ve 
DEAŞ ile ilgili 
davaların görülmesi 
için kurulan 8’inci 
Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne 
verildi

CG e m I i k Körfez’ www.gemlfkkorfezgazetesi.com

http://www.gemlfkkorfezgazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Gemlik Inegöllüler Derneği’nce sağlanan yardım malzemeleri Halep’e gönderildi

15. vardım TlB’ı yola çıkıt
Halep’e yardım...

Bu ulus yardımseverdir ancak her 
zaman aldatılmıştır.

Yapılan yardımlarının yerine ulaşıl 
ması çok önemlidir.

Türkiye’de yaşanmış depremlerden 
sonra da birçok yerden deprem böl
gelerine gönderilen yardımların daha 
sonra pazarlarda satıldığını gördük.

Bunlarla ilgili çok sayıda haberler 
yapılıdı.

İnsanların duygularını sömürerek 
elde toplanan yardımların nerelerde 
kullanıldığını FETÖ operasyonlarından 
sonra öğrendik, verilen ifadelerden 
daha yeni çok şey duyacağız.

“Orda Kimse yok mu?" gibi, “Deniz 
Feneri” gibi çeşitli tarikat ve cemaat
lerin kurduğu yardım kuruluşları akçeli 
işleri seviyorlar.

Deniz Feneri Derneğinin Almanya da 
yurt dışındaki ülkelere yardım amacıyla 
topladığı paraları ne yaptığı Alman 
savcıların soruşturması sonucu 
gördük.

Bu derneğin Türkiye ayağı iktidar 
partisinin en yakın adamlarına kadar 
dayandı.

Ama Türkiye de yargı bu soruştur 
mayı iktidar baskısıyla yok saydı.

Aynı 17-25 Aralık olaylarından sonra 
ortaya çıkan yolsuzluklarda olduğu 
gibi.

Reza Zarrap, ak kaşıkmış gibi önce 
tutuklandı, sonra salıverildi.

Ama, ABD deki savcı ne yaptı?
Zarrap’ı ABD’ye girerken tutukladı, 

yargılaması devam ediyor. Zarrap bir 
konuşşa, yer yerinden oynar.

Yardım kuruluşlarına karşı güven 
sorunu yaşanıyor.

Buna karşın bu işleri yine tarikat ve 
cemaat kökenli kuruluşlar yürütüyor.

Vatandaş, yanıbaşımızdaki savaşta 
can derdine düşmüş insanlara yardım 
elini uzatıyor.

Halep bir süre önce milyonluk nüfu 
su ile Suriyenin en büyük kentlerinden 
biriydi.

Önce IŞID’in eline geçti, muhalifler 
belirli yerleri aldı ama Rusya ve Iran 
destekli Esat güçleri Halep’i yıkım 
pahasına ele geçirdi.

Halep’te gerçekten görülen manzara 
insanı utandırıyor.

Türk insanının eli Suriye deki yıkıma 
uzanıyor.

Bu istismar edilmemeli. İnsanların 
güvenini yfamama'ııyız.

Suriye bölünüyor.
Oyunun içinde Türkiye de var.
Bunu bile, bile ‘Yurtta Sulh dünyada, 

sulh’ ilkesi zedelendi.
Türkiye her gün yeni bir kaosa 

gidiyor

İHH Gemlik Şubesi, 
Inegöllüler Derneği’ 
nin topladığı bir TIR 
yardım maddesini 
düzenlenen törenle 
Suriye’nin Halep 
kentine gönderdi. 
Dün, saat 16.30 da 
Ahmet Dural Meyda 
nına getirilen yardım 
TIR’ı önünde İHH 
Gemlik temsilcisi 
Haşan Subaşı, Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz, Başkan Yar 
dımcısı Vedat Büyük 
gölcigezli, İlçemiz 
Müftüsü Muammer 
Turan, Inegöllüler 
Derneği Başkanı 
Erkan Şen ve vatan 
daşlar katıldı.
İHH Temsilcisi Haşan 
Subaşı yaptığı konuş 
mada, TIR’ın sivil 
toplum kuruluşların 
dan Gemlik Inegöl- 
lüler Derneği tarafın 
dan toplanan yardım 
larla gerçekleştiğini

belirterek, Suriye’nin 
Halep kentinde 
insanlık dramı yaşan 
dığını, zor durumda 
olan sivil vatandaş 
lara yardım ellerini 
uzatmaya devam ede
ceklerini söyledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ise 
konuşmasında, İHH 
yetkililerini kutladı. 
Gemlik’ten gurur veri 
ci yardımları Suriye 
deki yardımseverlere 
ulaştırdıklarını söyle 
di. "Yardımlaşma 
duygusunun başka 
uluslarda bulun 
mamaktadır. Bu duy 
gu Anadolu toprağın 
dan yaşayan aziz mil
letimize aittir. Avrupa 
medeniyetlerinde yar 
dımlaşma duygusu 
bulunmamaktadır. ’’ 
dedi. Yılmaz, müslü- 
manlara hayırda 
buluşulmasının emre 
dildiğini, Suriye’de,

Halep’te Humus’ta, 
Şam’da dünyanın 
başka bölgelerindeki 
müslümanların 
çektiği sıkıntıların bizi 
de olumsuz etkile 
diğini söyledi. Refik 
Yılmaz şöyle devam 
etti: “Halep’teki bom 
baların arkasında kim 
varsa, Kayseri’deki 
bombaları arkasında 
aynı katiller var. Istan- 
buldaki bombaların 
arkasında da aynı 
katiller var. Ellerinden 
gelse Türkiye’yi de 
Suriye gibi yapacak
lar. Ama bu aziz millet 
bir olarak, beraber 
olarak, iri olarak, 
kardeş olarak buna 
müsade etmeyeğiz." 
Yılmaz, Türkiye’yi 
parçalamak için bir 
çok denemenin yapıl 
dığını hatırlatarak, 
“Suriye’den kopup 
gelen 3 milyonu aş 
kın kardeşe ilaveten

şimdi de Halep’ten 
gelecek olan kardeş 
terimize bağrımızı 
açmış bulunuyoruz.’’ 
şeklinde konuştu. 
Yılmaz, cumartesi 
günü bir TIR’ın daha 
yola çıkarılacağını, 
Belediye minibüsleri 
ile TIR’a eşlik etmek 
isteyenlerin refakat 
edebileceklerini 
söyledi.
Inegöllüler Derneği 
Başkanı Erkan Şen 
ise konuşmasında, 
dernek lokali açmayı 
düşündüklerini 
ancak, bundan vaz 
geçerek, Halep’teki 
insanlık dramına bir 
parçada olsa katkı 
sağlamak için yardım 
yapmaya kararlaştır 
dıklarım söyledi. 
İlçe Müftüsü 
Muammer Turan’ın 
duasından sonra 
yardım TIR’ı yola 
çıktı.

MıMHihıııııııftltf
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
yaptırılan Gemlik yeni 
mezarlığındaki 
düzensizlik Gemlik’te 
en çok konuşulan 
konuların başında 
geliyor. Son yağan 
kar ve yağmurdan 
sonra bataklığa 
dönüşen Yeni Mezar 
lık’ta mezar yerlerinin 
gelişi güzel açılması 
nedeniyle sıkıntıların 
şimdiden başladığına 
dikkat çekildi. 
Gazetemiz dün 
mezarlıkta yaptığı 
incelemede, mezar 
lıkta gözle görülür bir 
çalışmanın yapılma 
dığını, her yerin 
çamur içinde olduğu

görüldü. Ana giriş 
kapısından bir yere 
kadar mıcır dökülme
sine karşın, mezarlık 
aralarının yeni bir 
defin sırasında

vatandaşlara zor 
anlar yaşatacağını 
gösteriyor. Plansız 
definler ise mezarlığı 
şimdiden karmaşık 
hale getirdiği gözle

niyor. Bursa Büyük 
şehir Mezarlıklar 
Müdürlüğü’nün biran 
önce Yeni Mezarlığa 
ciddi olarak el atması 
isteniyor.

BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE ONAYLI 12.02.2016 TARİH VE 
16160100EX009945 SAYILI GÜMRÜK ÇIKIŞI BEYANNAMESİ ZAYİ 

OLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.
ERŞAT TEKSTİL KONFEKSİYON SAN. VE TİC. LTD.ŞTI.



20 Aralık 2016 Salı Gemlik KMrfez Sayfa 5

Bursa'ya dev su tesisi

Uludağ Üniversitesi 
Gemlik Asım 
Kocabıyık Meslek 
Yüksekokulu 
Seminer Salonu'nda 
Genç Ufuklar 
Topluluğu tarafın 
dan düzenlenen 
“Serbest Bölgeler 
Semineri” 
gerçekleşti. 
Konuşmacı olarak 
seminere; Serbest 
Bölge Ve Gümrük 
İşleri eri Müdürü 
Serkan Güllü katıldı. 
Açılış konuşmasını 
GAKMYO Dış 
Ticaret Program 
Başkanı Öğr. Gör. 
Ebru Kapdan'ın 
yaptığı seminerde

GOOD^YEAR 

İIRELLI

^starmaxx

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ
KARTINA 

8 
TAKSİT

ÜZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: O 224 514 40 44 GEMLİK

konuşmacı Serkan 
Güllü, genel olarak 
eğitim hayatını, iş 
hayatında yaşadığı 
zorlukları ve 
tecrübelerini, dış 
ticaret bölümün 
avantajlarını ve 
dezavantajlarını 

anlattı. 
Konuşmanın 
bitmesinin ardından 
Serkan Güllü 
kendisine 
yöneltilen soruların 
cevaplanmasının 
ardından seminer 
sona erdi.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 
Uludağ’dan gelen 
pınar sularının 
ekonomiye kazandı 
rılması için Kes 
tel’de Uludağ 
yamaçlarına su 
şişeleme fabrikası 
kuruyor. Başkan 
Recep Altepe, su 
fabrikası için 
Kestel'de 60 bin me
trekare alan kamu 
(aştırdıklarını, ilk 
etapta günde 80 TIR 
üretim yapacağını 
kaydetti. 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Uludağ’dan 
gelen pınarların 
şişelenerek, piyasa 
ya sürülmesi pro
jesinde artık sona 
geldi. Projenin 
hayata geçirilmesi 
maksadıyla 
Kestel’de Uludağ 
yamaçlarındaki 60 
bir metrekare alan 
kamulaştırırken, 
son sistem dolum 
ve şişeleme 
makinelerinin yanı 
sıra inşaatla ilgili 
ihale de tamamlandı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe, beraberindeki 
Genel Sekreter İs
mail Yılmaz ile bir
likte tesislerin 
kurulacağı alanı 
gezip, BUSKİ Genel 
Müdür Yardımcısı

Otomotitf Test Merkezl'nin arazi 
tahsis işlemleri lamamlandı
Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE), 
otomotiv sek
törünün değişim ve 
gelişimine paralel 
olarak sektörün 
ihtiyaç duyduğu tüm 
test ve belge
lendirme hizmet
lerini sunmak üzere 
Avrupa’nın en büyük 
test merkezlerinden 
birisi olması plan
lanan Otomotiv Test 
Merkezi kuruluş 
çalışmalarının hızla 
devam ettiği 
bildirildi. 
Konuyla ilgili TSE 
Başkanlığından 
yapılan açıklamada, 
proje ile ilgili 2015 
yılında çıkartılan 
acele kamulaştırma 
kararı çerçevesinde

Güngör Gülenç’ten 
proje hakkında bilgi 
aldı.
Büyükşehir Bele 
diye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa’nın 
en önemli özellik
lerinden birinin de 
Uludağ’dan gelen 
pınar suları olduğu 
nu belirterek, 
Bursa sularının 
Anadolu’nun yanı 
sırada Avrupa 
ülkelerine bile 
ulaştığını hatırlattı. 
Bursa’nın su ihraca 
tı yapan illerin ba 
şında geldiğini ha 
fırlatan Başkan Al
tepe, “Bu imkanları 
değerlendirmek, 
Uludağ’ın lezzetli 
pınar sularını sa
tarak Büyükşehir 
Belediyemizin gelir
lerini artırma 
konusunda güzel bir 
tesis kazandıra 
cağız. Kestel böl
gesinde bu amaçla 
60 bin metrekare 

kamulaştırma ve 
hazine arazilerinin 
ön tahsis işlemleri 
tamamlandığı, ancak 
Bursa Yenişehir 
Belediyesi’ne ait bir 
arazinin devrine 
ilişkin görüşmeler 
devam ettiği 
bildirildi.
Açıklamada TSE 
Başkanı Sebahittin 
Korkmaz’ın Bursa 
Yenişehir Belediye 
Başkanı Süleyman 
Çelik ile gerçekleş 

alan kamulaştırdık. 
Su kaynakları, 
Uludağ 
yamaçlarından hat
larla buraya çekile
cek. İhale ettiğimiz 
projede en son 
teknoloji ve sistem
ler kullanılacak. 
Tesiste ilk etapta 15 
bin metrekare kapalı 
alanda günde 80 tır 
civarında üretim 
gerçekleşecek.
Arsa, inşaat ve kuru
lacak sistemlerle 80 
milyon TL’lik bir 
yatırım olacak. Pınar 
sularının toplanıp, 
depolanacağı, 
şişeleneceği ve 
sevkiyatın yapıldığı 
modern bir tesis 
kurmuş olacağız. 
Pınar sularımız 
katma değer 
olarak ekonomiye 
kazandırılacak. 
Hedefimiz 6 ay 
içinde inşaatın 
bitip, sistemlerinde 
kurulması” dedi.

tirdiği görüşmeler 
sonucunda Bursa 
Yenişehir Çardak 
Mahallesi 160 ada 
3’no lu parseldeki 
197 bin 373 metre 
kare Bursa 
Yenişehir Bele 
diyesine ait hisse 
Belediye Meclisinin 
2 Aralık 2016 tarihli 
kararı ile Türk 
Standartları Ens 
tifüsüne bedelsiz 
olarak devredil 
diği bildirildi.
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FETÖ’nün 4 hin 724 şirketi kapaiıldı
Maliye ile Çevre ve 
Şehircilik bakanlıkla 
rından gönderilen 
belgelere göre; 
örgütle bağlantılı 
146 bin 671 kişiye 
mali inceleme yapıl 
dı, 4 bin 724 şirket 
kapatıldı.
FETÖ’nün mali 
ayağını ortaya 
çıkarmaya odak
lanan TBMM 15 Tem
muz FETÖ Darbe 
Girişimini Araştırma 
Komisyonu’na 
Maliye ile Çevre ve 
Şehircilik bakanlık 
larından gelen bel
gelerde çarpıcı 
bilgiler yer aldı. 
MGK’ya da sunulan 
belgelere göre 

ekonomik geliri olan 
4 bin 724 kurum ve 
kuruluş 15 Temmuz 
sonrası kapatıldı. 
Kapatılan kurum ve 
kuruluşlara ait 
olduğu tespit edilen 
3 bin 361 adet 7.2 
milyon metrekare 
taşınmazın tapusu 
hâzineye devredildi. 
FETÖ’nün mali 
gücünün ortaya 
çıkarılması için 345 
adet teknik inceleme 
ve soruşturma 
komisyonu kuruldu. 
Toplam 70 bin 988 
kişi hakkında toplam 
1305 inceleme 
dosyası açıldı.
Toplam 45 bin 899 
kişi hakkında 586

FETÖ’NÜN FİNANS KAYNAKLARINA ACIR DARBE!

4 BİN 724 ŞİRKETİ KAPATILDI
adet analiz dosyası 
savcılıklara gön 
derildi. MASAK’a 
FETÖ ile bağlantılı 
erteleme talepli 
toplam 2 bin 261 
şüpheli işlem 
bildirimi yapıldı. 
Erteleme 
işlemlerinin toplam 
tutarı “84 milyon TL, 
33 milyon 428 bin 

dolar, 2 milyon 738 
bin Avro, 51 bin 330 
sterlin, 117.3 kilo 
altın, 10.2 kilo gü 
müş” olarak belir
lendi. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlı 
ğı’nın gönderdiği 
belgeler ise FE 
TÖ’nün mal kaçır 
masını önlemek için 
15 Ternmuz’dan 

aylar önce harekete 
geçildiğini ortaya 
koydu. Mayıs ayında 
mal kaçırmalarını 
önlemek için iki ayrı 
talimat yayınlandı ve 
mal kaçırmalar ön
lendi. Belgelere 
göre, 4351 taşınmaz 
Hazine’ye, 2 214 
adet taşınmaz Vakıf 
lar Genel 
Müdürlüğü’ne de
vredildi. 59 bin 666 
taşınmaz idari merci
lerin talebi ile bloke 
edildi ve incelemeye 
alındı.
TBMM Darbe Korniş 
yonu’na Maliye Ba 
kanlığı’nın gön 
derdiği belgelerde 
FETÖ’nün ekonomik 

gücünün ortaya 
çıkarılması ve tas
fiyesine ilişkin çalış 
malara yer verildi. 
FETÖ ile alakalı 34 
özel sağlık kurum ve 
kuruluşu, 1411 özel 
öğretim kurumu, 995 
özel öğrenci yurt ve 
pansiyonu, 1326 
dernek iktisadi 
işletmesi, 
15 vakıf üniver 
sitesi, 31 sendika, 
federasyon ve 
konfederasyon, 733 
dershane, 70 özel 
radyo ve televizyon, 
109 gazete, dergi, 
haber ajansı 
olmak üzere toplam 
4 bin 724 kurum ve 
kuruluş kapatıldı.

Emekliye ek ikramiye için 1 yıl süre
30 yılı aşkın hizmet 
süresi olan memur 
emeklileri ek 
ikramiye için 
yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde 
başvurmazsa 
hakkını kaybedecek. 
Geçmişte emekli 
olan veya ölen 
memurların hak 
sahiplerine 30 yılı 
aşan hizmet süreleri 
için ikramiye öden
mesi konusunda 
yeni bir düzenleme 
yapılacak. Sayıları

408 bini bulan 
kişilerin 30 yılı aşan 
emekli ikramiyesini 
alabilmek için 
yasanın yürürlüğe 
girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde 
başvuruda bulun 
ması gerekiyor. 
Daha önce bu 
konuda açılmış 
davalar ise düşecek. 
Konuyla ilgili düzen
leme, TBMM’ye 
sunulan torba kanun 
tasarısıyla 
gerçekleştirilecek. 
Memurlarda emekli

ikramiyesinde 30 yıl 
tavanı, Anayasa 
Mahkemesi’nin iptal 
kararı üzerine 7 
Ocak 2015 tarihinde 
kaldırıldı. Bu tarihten 
sonra emekli olanlar, 

yıl sınırı olmaksızın, 
kaç yıl hizmetleri bu
lunuyorsa o süre üz
erinden emekli 
ikramiyesi almaya 
başladılar. 7 Ocak 
2015 tarihinden önce 

emekli olanlar ise 
geçmişte 30 yıldan 
fazla hizmet süresi 
bulunduğu halde, 30 
yıl üzerinden emekli 
ikramiyesi 
aldıklarını, 30 yılı 
aşan ikramiyelerin 
kendilerine de öden
mesini talep ettiler. 
Ödemeleri yapan 
Sosyal Güvenlik Ku- 
rumu’nun (SGK) 
Anayasa Mahkemesi 
kararlarının geriye 
yürümeyeceği ilkesi 
gereği başvuruları 
reddetmesi üzerine 

açılan davalar kurum 
aleyhine sonuçlan
maya başladı. SGK, 
geçmişe doğru 
ödemeleri, emekli 
olunan tarihteki 
maaş üzerinden 
yapınca bu kez 
yeniden davalar 
açıldı. Mahkemeler 
vatandaşı haklı bu
larak enflasyon 
karşısında eriyen 
emekli ikrami 
yelerinin güncel 
rakamlar üzerinden 
ödenmesine hük
metti.

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - ipek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmî£X 

Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

Heman Aranıyor
MUHASEBE
ELEMANI 

ARANIYOR 
12245140060

KRŞCDC B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

A SAATTE TESLİM EDİLİR
GÜLER A«JANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK



20 Aralık 2016 Salı Gemlik Körfez Sayfa 8

Kentleşmeyle bir
likte altyapı yatırım 
ihtiyaçları atlan 
belediyeler tahvil ve 
sukuk ihraçlarına 
hazırlanıyor.
Mahalli idareler de 
sermaye piyasasın 
dan finansmana 
başlıyor. 2017’nin ilk 
çeyreğinde İstanbul 
Büyükşehir Beledi 
yesi sukuk, Antalya 
Büyükşehir Beledi 
yesi tahvil 
ihraç edecek 
2017'nin ilk çeyreğin 
de İstanbul Büyükşe 
hir Belediyesi'nin 
sukuk, Antalya 
Büyükşehir Belediye 
si'nin de tahvil 
ihracına çıkacağı 
öğrenildi. İlk 
ihraçların Vakıf 
Yatırım üzerinden 
gerçekleştirilmesi 
bekleniyor. Belediye 
tahvillerinin en çok 
da kentsel dönüşüm 
de mahalli idarelerin 
elini rahatlatacağı 
belirtiliyor.
YASAL ENGEL YOK 
Bilgilere göre, yerel 
yönetimlerin tahvil 

çıkartarak hem iç 
hem de dış piyasa 
dan borçlanmasının 
önünde yasal bir 
engel bulunmuyor. 
Tahvil ihracı 
yoluyla borçlanan 
belediyelerin 
bankadan kredi tem
inine göre daha 
uzun vadeli bir geri 
ödeme süresiyle 
köprü, tünel, baraj, 
metro gibi büyük 
altyapı projelerini fi
nanse edebileceği 
belirtiliyor. 5393 
sayılı Belediye Ka- 
nunu'nun borçlan
maya ilişkin 68'nci 
maddesi belediye 
lerin görev ve 

hizmetlerinin 
gerektirdiği giderleri 
karşılamak amacıyla 
tahvil ihraç edebile
ceklerini hükme 
bağlıyor. 6362 sayılı 
Sermaye Piyasası 
Kanunu'nda yer alan 
düzenlemelere göre 
de belediyeler tahvil 
ile borçlanma 
yoluna gidebiliyor. 
Özel sektörde 
reytingi iyi olan 
firmaların yaptığı 
ihraçlar dikkate 
alınarak sistem 
geliştiriliyor.
Belediye tahvil
lerinin cazibesini 
artırmak için belli 
garantiler üzerinde 

duruluyor. Buna 
göre, stopaj 
oranlarının 
farklılaştırılması için 
Maliye Bakanlığı'yla 
görüşüldü.
Yatırımcıların tahvile 
olan ilgisini artırmak 
için Hazine veya İller 
Bankası garantisi 
üzerinde de duru
luyor. Yatırımcıya 
mevduat faizi 
oranına yakın getiri 
sunulması planla 
nıyor. Belli garantiler 
verilmediği için daha 
önce İstanbul ve 
Ankara belediyele 
rinin yurtiçi tahvil 
ihracı yeterli ilgiyi 
görmemişti.
Batı'da özellikle de 
ABD'de belediye 
tahvilleri çok uzun 
süredir kullanılan bir 
finansman aracı. 
Batı'da dolaşımda 
2.8 trilyon dolarlık 
belediye tahvili bu
lunuyor. Almanya'da 
belediyeler finans
man ihtiyacının 
yarısını sermaye 
piyasası araçların 
dan elde ediyor.

115 milyon kişiye 
sicil allı müjdesi
Türkiye ticaretinde 
beyaz bir sayfa 
açmayı hedefleyen 
sicil affı ile 11.5 
milyon kişi ile 2.3 
milyon şirket kara 
listeden çıkacak 
MECLİS’e geçtiği 
miz cuma günü 
sunulan torba 
yasada yer alan 
sicil affı, 11 milyon 
561 bin 202 kişi ve 
2 milyon 331 bin 
460 şirketin sicil
lerini sıfırlama 
imkanı getirecek. 
Kişi ve şirketlere, 
kullandırılan kredil
erden dolayı da 
bankalara veya fi- 
nans kuruluşlarına 
herhangi bir hukuki 
cezai sorumluluk 
yüklenemeyecek. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın 
rakamlarına göre 
düzenlemenin 
yürürlüğe girmesi 
ile birlikte, 12 Aralık 
2016 itibariyle 
halen ödenmemiş 
çeki olan 566 bin 

116 kişi, 31 Ekim 
itibarıyla kredi kartı 
nedeniyle yasal 
takip borcu bulu
nan 2 milyon 233 
bin 188 kişi sicil 
affından yararlan
abilecek. Aynı 
şekilde 31 Ekim 
2016 tarihi itibariyle 
tüketici kredileri ve 
diğer bireysel 
kredilerden yasal 
takip borcu 
bulunan 1 milyon 
729 bin 846 kişi ve 
yine 31 Ekim 
itibariyle ticari 
kredilerden yasal 
takip borcu bulu
nan 533 bin 379 
şahıs şirketi ve 99 
bin 928 sermaye 
şirketi de kapsama 
girecek. Bu kişile 
rin ve şirketlerin 6 
ay içinde borçlarını 
ödemesi veya 
yeniden yapılan 
dırması gerecek. 
Bu şartı yerine ge
tirirlerse, bankala 
rın kara listesinden 
çıkabilecek.
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İslam ülkeleri arasındati ticaret itin yeni adım
İslam işbirliği 
Teşkilatı (ÜT) üyesi 
ülkelerde bulunan
küçük ölçekli 
çiftçiler ve koope 
ratifler arasındaki 
ticareti geliştirmeye 
yönelik atılan 
adımlar tanıtıldı.
"İslam Ülkeleri 
Ortak Pazarı ve 
Borsası Projesinin 
Tanıtımı ve 
Geliştirilmesi 
Çalıştayı" 
Ankara'da bir 
otelde başladı. 
ÜT üyesi ülkelerdeki 
küçük ölçekli 
işletmeler, aile 
çiftçileri ve kooper
atifler arasında veri 
tabanı, bilgi ağı ve 
web sayfasının

kurulmasını 
öngören proje 
kapsamında atılan 
adımların anlatıldığı 
çalıştayda, web 
portalının 
(www.icpcem.com) 
tanıtım ve 
geliştirilmesine

ilişkin çalışmalar da 
ele alındı.
'TİCARET AYNI 
ORANDA DEĞİL* 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakan 
Yardımcısı Mehmet 
Daniş, çalıştayda 
İslam ülkeleri

arasındaki ticarete 
ilişkin bilgiler verdi. 
Ticaretin üretimden 
daha önemli bir 
noktaya geldiğine 
işaret eden Daniş, 
İslam ülkeleri 
arasındaki ticaretin 
yeterli olmadığına 

dikkati çekti. Daniş, 
"İslam ülkelerinin 
kendi aralarındaki 
ticaret hacmi bugün 
itibarıyla 132 milyar 
dolar. Yani dünya 
tarımsal ihracatının 
yüzde 11'ine tek
abül ediyor. Nüfus 
anlamında 
bakıldığında ise 
yüzde 21'lik bir 
nüfusu 
kapsıyoruz.
Buna rağmen aynı 
oranda ticaretimizin 
olmadığını görü 
yoruz." dedi. 
E-ticaret sek
törünün dünya 
genelinde 
büyüdüğünü 
söyleyen Daniş, 
"Bizim de yeni 

kurallarına uygun 
şekilde ticare 
timizi geliştir 
memiz gerek 
mektedir. Bunun 
için de hazırlanan 
bu projenin İslam 
ülkeleri arasında 
hızla yayılması 
gerektiğini 
düşünüyorum." 
değerlendir 
meşinde 
bulundu.
Daniş, ticareti 
artırmanın yolunun 
ticaret yapanların 
birbirlerini daha iyi 
tanımasından, 
ticaret yapılan 
yolların 
güçlendirilme 
sinden geçti 
ğini belirtti.

Evlenen her cifte 40 bin Tl
Evlenenlere ve ilk 
evini alanlara devlet 
katkısının kapısı 
açıldı. Bankalarda 
yeni hesaplar 
için işlemler de 
başlatıldı.
Çeyiz hesabı açtıran 
5 bin TL, konut 
hesabı açanlara da 
15 bin TL olmak 
üzere toplam 20 bin 
TL devlet desteği 
verilecek.
Çiftler ayrı ayrı 
hesap açıp 
40 bin TL alabi 
lecek.
Birikim yapanlar; 
çeyiz hesabı için 5 
bin, konut hesabı 

için 15 bin liraya 
varan katkı payı ala
cak. Çiftler bunlar
dan ayrı ayrı 
yararlanıp, tutarı 2'ye 
katlayabilecek ve 
toplamda 40 
bin lira desteğe 
kavuşabilecek. 
Çeyiz hesabının 
şartları 5 bin liralık 
çeyiz hesabı 
desteğinden fay
dalanmak için çift
lerin uyması gereken 
şartlar şöyle belir
lendi: - TL cinsinden 
mevduat veya 
katılım fonu olarak 
açılabilecek.
- Düzenli ödeme

gerekiyor. Alt sınır 
100 lira, üst sınır 
bin lira.
- Katılımcı, sadece 
bir kez 15 bin lira 
yatırabilecek.
- Aylık ödeme 
planı seçilmişse 1 
dönem içinde öde
menin 3 defadan 
fazla aksatılmaması 
gerekiyor.
- Düzenli ödeme 
süresi 36-47 ay 
olanlar hesaptaki 
birikim tutarının 
yüzde 10'u; 48-59 ay 
arası olanlar yüzde 
15’i; 60 ay ve üzeri 
olanlar için yüzde 
20'si kadar devlet 

katkısı alacak. 
Konut hesabının 
şartları Konut 
hesabından fay
dalanmak için de şu 
şartları yerine ge
tirmek gerekiyor: - 
Devlet katkısından 
yararlanarak ev 
almak isteyen 
vatandaşların TL 
cinsinden mevduat 
hesabı veya katılım 
fonu hesabı 
açtırması gerekiyor. 
- Devlet katkısından 
yararlanmak için 
konut alım tarihin
den önce en az 3 yıl 
boyunca, aylık en az 
250, en fazla 2 bin

500 lira yatırmak 
gerekecek.
- Ödemeler 3*er aylık 
dönemler halinde de 
yapılabilecek. Bu du
rumda 3 ayda bir en 
az 750, en fazla 7 bin 
500 TL 
yatırılabilecek.
- Katılımcı, devlet 
katkısı ödemesi için 
ev alım tarihinden 
itibaren 6 ay 
içerisinde konut 
hesabının

bulunduğu 
bankaya 
başvuracak. 
- Düzenli ödeme 
süresi 36-47 
ay olanlar konut 
hesabındaki birikim 
tutarının yüzde 15'i 
(ödenecek tutar 13 
bin lirayı geçemeye
cek); 48-59 ay olan
lar yüzde 18’i 
(ödenecek tutar 
14 bin lirayı geçe
meyecek).

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER
İtfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma İmdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md. 

Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 11 74
KAYMAKAMLIK 513 13 53

513 10 57
Kaymakamlık 513 10 51 Karayolları 513 13 08
C.Savcıhğı 513 10 53 Liman Baş. 613 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 613 10 95
Emniyet Müd. 513 10 28 Nüfus Md. 

özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd.

513 37 42
ULAŞIM 613 15 07

Pamukksis 012 OO 20 613 14 14
DENİZ UÇAĞI 013 00 13 Müftülük 613 13 64
Pagasus Akmls Seyahat

013 12 12 Gümrük Md. 624 85 86
Aydın Turlun 013 20 77 Ver. Dairesi Md. 613 10 92
Sûz*r Turlun
Kanbarofilu-fisads* İlçe Tarım Müd. 513 10 45
Anrtur 
Kamil Koç 012 O1 03 İlçe Seç. Md. 613 77 73

I. 613 18 46
613 71 66HASTANELER Halk Eğitim Müd 

İŞ-KUR
Devlet Hastanesi 517 34 00 RFirnivr
Sahil Dev, Haat 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 58 Santral 513 45 21 -23Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 05 29
280 44 44 Başkanlık 51345 20

TAKSİLER_________ BUSKİ 514 57 96
Körfez Taksi 013 18 21 İtfaiye 513 23 25
Çınar Taksi 613 24 67 Muhasebe Md. 513 45 21-182
Güven Taksi 513 32 40 Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Gemlik Taksi 513 23 24 Su Arıza Yalnız 185
Manastır Taksi 617 33 94

DENİZ OTOPtislT

VAPUR-FERİBOT
Yalova (220) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

BTOBÜS
Şehirlerarası Oto 261 54 00
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Erg az 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yonl Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol 013 1O 70
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol 013 Ol 03

Gemlik KMrfez
r .ri.^ aıllLİK'İN'İLK oûnlOk tİTMİ-UI»T»»ElH;.ı---.-.-

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5656 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HENlIlSlIENltMI

VENÜS SİNEMASI
Görümce: 11:30- 

14:00-16:15-18:30- 
20:45...

Sen benim 
herşeyimsin: 11:30- 
13:45-15:45-18:00- 

20:15...
Dağ 2:16:00- 

20:30...
Çakallarla Dans 4: 

11:30-13:30- 
18:30...

5133321

http://www.icpcem.com
mailto:korfezofset@hotmail.com


İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE 

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

YILBAŞI 
MEIMÜML

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

ORDÖV TABAĞI (12 ÇEŞİT)
Semizotu, Rus Salatası, Yoğurtlu Patlıcan, 
Acılı Ezme, Bakla Favası, Pazı, Peynir, Domates, 
Salatalık, Yağ Biberi, Karnıkara, Girit ezme 
SALATA
ARA SICAK Paçanga Böreği, Arnavut Ciğeri^

ANA YEMEK Dalyan Köfte >
KABAK TATLISI
İŞKEMBE ÇORBASI
LİMİTSİZ ALKOL 1

PİYANİST EYUP*£. cd/rfi I
I EŞLİĞİNDE V
■ EĞLENCE u OO *

DORİS RfiSTAÜRA
Giizelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B

Tel: O 224 533 00 06 Küçük Kumla * 4

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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İWtİ!iMtlİIIÎIİIİ5İliiilt!|WlM
■tiıihılMsiBstMitoaii
Gemlik’te eğitim 
camiası, bir şikayet 
sonucu ortaya 
çıkan GTSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Müdürünün gönül 
ilişkisini konuşu 
yor. Okul Müdürü 
M.A şikayet üzerine 
zorunlu izne ayrıldı 
ve hakkında soruş 
turma başlatıldı. 
Müdür M. A nın 
yazdığı mesajlar 
sosyal medyada 
^paylaşılıyor. 2’de__

Türkiye de 5 yerde fabrikası bulunan, 
bin 500 çalışanına iş veren BAKTAT, 52 ülkeye 

Türkiye de ürettiği GIDA ürünlerini satıyor..

BaHat
Berlin’de yeni

satıs deposu açtı

Merkezi Gemlik’te 
olan BAKTAT Gıda 
Sanayi Ltd.Şti. 
Almanya’nın 
Berlin şehrinde 
görkemli bir 
açılışla, 3 bin met

rekarelik yeni bir 
dağıtım deposu açtı. 
Geçtiğimiz günlerde 
yapılan açılışa 
Baktat Gemlik per
soneli de götürüldü. 
Haberi sayfa 2’de

F Güne Bakış fltalav Filiz e ağırlaştırılmış miielıhet isıenıii
| Kadri GÜLER
। kadri quler@hotmail.com

SİYASİ SUİKASTLAR
3 yıldır Ankara’da Rusya Büyükelçiliği 

görevini yapan Andrey Karlov, Çağdaş 
Sanatlar Merkezi’nde, Rusya konulu 
fotoğraf sergisini açtığı sırada, kalleşçe 
öldürüldü.

Türkiye, en kalabalık kenti İstanbul da, 
Beşlktaş-Bursaspor maçı çıkışından 
sonra patlatılan bomba ile 44 vatandaşı- 
nı yitirdi.

Bunun acısı dinmeden, bu kez Kayse
ri’ de patladı bomba. Burada da 11 yurt- 
■tafimiz can verdi. Dev, sayfa 4’de

Üç kişinin katil zanlısı 
Atalay Filiz hakkında, 
tarih öğretmeni Fat 
ma Kayıkçı’yı öldürdü 
ğü suçlamasıyla 
yürütülen soruşturma 
kapsamında, ‘tasarla
yarak kasten öldür 
me’ ve ‘nitelikli hırsız 
lık’suçlarından 
ağırlaştırılmış müeb
bet ve 10 yıla kadar 
hapis cezası iste 
miyle iddianame 
hazırlandı.
Anadolu Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
hazırlanan iddiana 
mede, Filiz hakkında,

‘bir suçu gizleme, 
delillerini ortadan 
kaldırma veya işlen 
meşini kolaylaştırma 
ya da yakalanmama 
amacıyla tasarlayarak 
kasten öldürme’ 
suçundan ağırlaştırıl 

mış müebbet hapis 
cezası istendi.
İddianamede, Filiz’in 
ayrıca ‘kişinin malını 
koruyamayacak du
rumda olmasından 
veya ölmesinden 
yararlanarak, nitelikli 

hırsızlık’ suçundan 
da 5 yıldan 10 yıla 
kadar hapisle cezalan 
dırılması savcılıkça 
talep edildi.
Tuzla’da 27 Mayıs 
günü tarih öğretmeni 
Fatma Kayıkçı’yı, 
2013 yılında da Tüm
general Haşan Hüse 
yin Demirarslan’ın 
TÜBİTAK’ta çalışan 
oğlu Göktuğ Demir 
arslan ve Rus sevgi 
lisi Elena Radçikova 
’yı Ankara’da öldür 
düğü suçlamasıyla 
aranan Atalay Filiz 
İzmir’de yakalanmıştı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:uler@hotmail.com
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Türkiye de 5 yerde fabrikası bulunan, bin 500 çalışanına iş veren Bak-Tat 52 ülkeye Türkiye de ürettiği ürünleri satıyor..

Bak-Taı Berlin'de »eni satış deposu açtı
Merkezi Gemlik’te 
olan BAKTAT Gıda 
Sanayi Ltd.Şti. 
Almanya’nın Berlin 
şehrinde görkemli 
bir açılışla 3 bin met 
rekarelik yer açtı. 
Çorum’un Sungurlu 
ilçesinde 1986 
yılında kurdukları . 
üretim tesisi ile gıda 
sektörüne giren Bak
lan Kardeşler, ilçe 
mizde açtıkları mo 
dern gıda paketleme 
ve üretim tesisiyle 
ünlendiler.
Türkiye de Sungurlu, 
Gemlik Gemlik Ser 
best Bölge, Akhisar 
ve Turgutlu da 
fabrikaları bulunan 
Baktat Gıda Sanayi 
Ltd. Şti’nin Türkiye 
de ürettikleri gıda 
maddelerini paketle 
yerek, önceleri Al
manya da, sonra 
Avrupa kıtasında 
birçok ülkede, 
ABD’de satışa 
sunuyorlar.
Baktat’ın Almanya’
daki şirketleri olan 
Bak Kardeşler 
tfannheım de 
merkezlerinden 
sazarlama çalışma 
arına başladılar. 
Avrupa da Türk ve 
Alman gıda market
lerinde aranan 
marka haline gelen 
BAKTAT Berlin Bran- 
denburg Türk Alman 
İş adamları Birliği

TDU başkanı Remzi 
Kaplan ve yönetim 
kurulu üyelerinin 
yanı sıra Berlin'de 
perakende ve toptan 
satış yapan şirket 
sahiplerinin katıldığı 
bir törenle yeni işye 
rini hizmete açtılar. 
BAKLAN 
KARDEŞLERİN

BAŞARISI
Halil Baklan, Mustafa 
Baklan, Ali Baklan, 
Kadir Baklan tarafın 
dan yönetilen 
BAK-TAT ve BAK 
Kardeşler şirketleri, 
büyümeye devam 
ediyor. Berlin Şube 
Müdürü Şenol 
Polat’ın da hazır

bulunduğu açılışta 
yaptığı konuşmada 
şirketin faaliyetlerini 
anlatan Mustafa Bak
lan, “2001 yılından 
beri BAK-Frisch 
Berlin olarak Berlin 
Grossmarkt'ta 1500 
metrekarelik bir alan 
da faaliyet gösteren 
BAKTAT 3000 metre 
karelik yeni bir yer 
açarak, müşteri hiz 
metlerine hız kazan 
dırmayı hedefliyor. 
BAKTAT Berlin'deki 
depomuzdan Berlin 
ve çevre illere oldu 
ğu gibi Polonya ve 
Çek Cumhuriyeti'ne 
de hizmet vermeyi 
amaçlıyoruz.” dedi.

AVRUPADA 
YAYILIYORLAR 
BAK Kardeşler 
Mannheim Avrupa 
Şirket Yönetim 
Merkezi 27.000m2'lik 

arazi üzerinde 
15.000m2 kapalı 
alana sahip Avrupa 
Merkez Deposunu da 
hizmet veriyor.
Almanya çapında 
160 bayiye dağıtım 
yapıyor. Baktat 
Şirketler Grubu’nun 
bünyesinde 12 Şirket 
ve yaklaşık 1500 
çalışan bulunuyor. 
2500’den güncel 
ürün yelpazesi ile- 
hizmet sunan BAK- 
TAK dünya çapında 
52’ den fazla ülkeye 
ürünlerini satıyor.

ŞİRKETLERİN 
KURULUŞU 
*1995 Gemlik/Bursa’ 
da ki üretim tesis
lerinin açıldı. 
(Marmara Bölgesi) 
•1996 yılında BLG 
Baklan Stuttgart 
satış merkezinin 
açıldı.

•1998 Baktat 
Dinlenme Tesis
lerinin açılışı
•2001 BAK 
FRISCH Berlin 
satış merkezinin 
açılışı
•2001 BAKTAT 
Foods İne. New 
Jersey USA satış 
merkezinin açılışı 
•2004 Turgutlu daki 
üretim tesisinin 
açılışı (Batı Türkiye/ 
EGE BÖLGESİ) 
•2006 Fransa’daki 
BAKFrance dağıtım 
merkezinin açılışı 
•2007 BAK 
Frisch Kehl satış 
merkezinin açılışı 
•2011 BURSA 
Serbest Bölge 
üretim tesisinin 
açılışı «2011 
Akhisar/Manisa 
üretim ve paketleme 
tesisinin açılışı 
(EGE BÖLGESİ)

İÖreMi telisiyle giııü ilişlıisiııe airtn okul

Gemlik’te eğitim camiası, bir şikayet sonucu ortaya çıkan GTSO Gazi 
İlköğretim Okulu Müdürünün gönül ilişkisini konuşuyor. Okul Müdürü M.A 
şikayet üzerine zorunlu izne ayrıldı ve hakkında soruşturma başlatıldı.
Gemlik’te bir öğrenci 
velisiyle kurduğu 
gönül ilişkisinin wat- 
sapp mesajlarının 
ortaya çıkması 
sonucu görevinden 
zorunlu izne ayrılan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Gazi 
İlköğretim Okulu 
Müdürü M.A.nın 
yazıştığı mesajlar, 
sosyal medyada

paylaşılıyor.
Daha önce Şehit 
Ethem Yaşar İlk 
Okulunda başarılı bir 
sınıf öğretmeniyken 
2014 yılında okul 
yöneticileriyle ilgili 
yapılan yönetmelik 
değişikliği sonucu 
GTSO Gazi 
ilköğretim Okulu’na 
müdür olarak 
atanan M.A.’nın 

bir öğrenci velisi 
ile vvhatsapp 
hesabından kurduğu 
gönül ilişkisi eşi 
tarafından 
ortaya çıkarılınca 
M. A10 günlük 
zorunlu izne 
ayrılarak hakkında 
soruşturma 
başla tıldı. 
Öğrenildiğine göre, 
eşinin cep telefo

nunu inceleyen eşi 
M.A ile yazışmalarını 
görünce olanlar 
oldu.
KOCASI
ŞİKAYETÇİ OLDU 
Durumu İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğüne 
şikayet eden 
koca M.A dan 
şikayetçi oldu. 
Geçtiğimiz hafta 
ortaya çıktığı 

öğrenilen olay 
üzerine eski 
Kaymakam vekili 
Mustafa Altıntaş, 
Müdürün zorunlu 
izne ayrılarak 
hakkında 
soruşturma açılması 
emrini verdi.
M.A hakkında 
soruşturma 
başlatıldı. 
İlçe Milli Eğitim 

camiasında duyulan 
ve çok konuşulan 
müdürün gönül 
ilişkisi, birden 
sosyal medyada 
paylaşılınca 
konuşmalar milli 
eğitim camiasının 
dışına da taştı. 
Okul müdürün 
yöneticilik görevin
den alınması bek
leniyor.
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Kazada can pazarı
İnegöl de, kamyo
netin park halin 
deki tıra çarpması 
sonucu biri ağır 2 
kişi yaralandı. 
İlkay Meriç (40) 
yönetimindeki 
45 ZB 8903 plakalı 
kamyonet, Çeltikçi 
Mahallesi Cerrah 
Caddesi'nde park

halindeki
16 UA 855 plakalı 
tıra arkadan çarptı. 
Kazada, kamyonet 
sürücüsü ile annesi 
Kemran Meriç (63) 
araçta sıkıştı. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi itfaiye 
ekiplerinin 
müdahalesiyle

sıkıştıkları yerden 
çıkarılan yaralılar, 
112 Acil Servis ekip
lerince İnegöl Devlet 
Hastanesine

kaldırıldı.
Kemran Meriç'in 
durumunun 
ağır olduğu 
öğrenildi.

FETO'niin 'mahrem aHileri'ne operasyon
FETÖ soruş 
turması kapsa 
mında, Konya 
merkezli 30 ilde 
örgütün Hava 
Kuvvetleri Komu 
tanlığı'na yerleş 
tirdiği askeri per
sonelin "mahrem 
ahileri" oldukları 
iddia edilen 120 
kişi hakkında

gözaltı kararı 
çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
FETÖ/PDY faali 
yetlerine iştirak 
edenlere yönelik 
başlatılan soruş 
turma kapsa 
mında, örgütle 
bağlantısı olduğu 
değerlendirilen

kişilere yönelik 
çalışmalar 
sürüyor.
Bu kapsamda 
Konya merkezli 30 
ilde örgütün Hava 
Kuvvetleri 
Komutanlığına 
yerleştirdiği askeri 
personelin 
"mahrem ahileri" 
oldukları öne

sürülen 120 kişi 
hakkında gözaltı 
kararı verildi. 
Şüphelileri yaka 
lamak için İl Em 
niyet Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
si ekipleri, eş 
zamanlı operasyon 
gerçekleştiriyor.

Saniye saniye hırsızlık kameralara takıldı
Bursa’da elektrikçi 
dükkanına 
giren 2 hırsız, 
30 saniyede 
ortalığı soyup 
soğana çevirdi. 
Olay Yunuseli 
Mahallesinde 
gerçekleşti.

Bursa’da Hüseyin 
T’ye ait elektrikçi 
dükkanına giren 
iki hırsız, levyeyle 
kapıpı açarak 30 
saniye içinde iş 
yerini soydu.
Güvenlik 
kamerasına

yansıyan 
görüntülerde 
dükkana önüne
gece geç 
saatlerde gelen 
iki hırsız, kısa 
süre zarfında 
elektrik kablolarını 
çalarak hızla

uzaklaştı.
Asayiş ekiple 
rinin takibi 
neticesinde 
yakalanan iki 
hırsız, çıkarıldıkları 
mahkeme 
tarafından serbest 
bırakıldı.

Yeni temizlik haşladı! 15 İlin memur ihraç edilecek
FETO’cüleri büyük 
ölçüde tasfiye eden 
hükümet şimdi de 
terör örgütü 
PKK’nın uzantılarını 
devletten temizle
mek için düğmeye 
bastı. Soruşturma 
ya da teknik takibe 
takılan 40 bin me 
mur ve belediye 
çalışanından örgü
tle bağı tespit 
edilen 15 bini ihraç 
edilecek..
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan terörle mü
cadele konusunda 
"milli seferberlik" 
çağrısı yaparken 
hükümet de 
terörizmle mü

cadelede yeni 
güvenlik konseptini 
yaşama geçirdi. 
Güvenlik güçlerine 
tam yetki verilirken, 
terör örgütü 
PKK’nın beledi 
yelerden kamu 
kurumlarına kadar 
her alanda temi
zlenmesi için 
kapsamlı bir 
çalışma yürütülü 

yor. Devlet memurla 
rı kanunu başta 
olmak üzere yeni 
hukuksal düzen
lemeler de yapıla 
cak. Adalet Bakan 
lığı ve Dışişleri 
Bakanlı ğı'nca 
yürütülen çalışma 
lar tamamlanarak 
yürürlüğe konula
cak. Devlet içinde 
devlete ihanet 

edene kesinlikle 
fırsat verilme yecek. 
Yurtdışında yürütü 
len lobi faaliyetleri 
konusunda da bir 
dizi adım atılacak. 
Ülkelerine ihanet 
eden bu odakların 
yurtdışı bağlantıları 
kesilecek. Teröre 
destek verenlerin 
devlet ihalelerine 
kendileri ve başka 
lan adına katılma 
larının da önü keşi 
lirken, devlet kadro 
larına da bir bir 
neşter vurulacak. 
Hakkında soruştur 
ma açılan, teknik 
takibe takılan 40 
bine yakın isim 
hakkında yürü 

tülen inceleme 
tamamlandı. Bu 
isimler içinde 
örgüte doğrudan 
destek veren, 
bunlara bağlı 
derneklerde aktif 
çalışan, belediyele 
rin organizasyon 
larında yer alan, 
çocukların dağa 
çıkmasını teşvik 
eden isimler de yer 
alıyor. Terör örgütü 
nün Avrupa'daki or- 
ganizas yonlarında 
görev alanlar da bu 
kapsamda değerlen 
dirildi. Bu listede 
yer alan yaklaşık 15 
bin kişinin örgütle 
bağlantısı ortaya 
kondu. Kamuda 

görevli olanlar ihraç 
edilirken, belediye 
ve diğer kuruluşlar 
dakilerin de işine 
son veriliyor.
Kamuda sosyal 
medya üzerinden 
terör örgütü PKK'yı 
destekleyen, de
vletin imkânlarını 
kullandıran tek bir 
personel kalmaya
cak. Tvvitter, Face- 
book gibi sosyal 
medya hesapları 
üzerinden yapılan 
paylaşımlarda 
PKK'yı destekle 
yen, devletin 
imkânlarını örgüte 
kanalize edenler 
hakkında 
soruşturma açıldı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

SİYASİ SUİKASTLAR 
Türkiye üzerine oyunlar oynanıyor. 
Ortadoğu bataklığından uzak durun 

diyenler dinlenmedi.
Suriye’nin toprak bütünlüğünün bö 

tünmesi için hazırlanan projelerde yer 
aldık.

Esat rejiminin devrilmesi için birileri 
ne çanak tuttuk.

BOP’un es basmanı olduk.
“Yurtta Barış, Dünyada Barış" düstu 

runu unuttuk.
Ortadoğu batağının içine girdik, şim 

di çıkamıyoruz.
Yol geçen hanına dönen güney sınır 

larımızın nedeniyle, Türkiye uluslararası 
terör örgütlerinin barınağı oldu.

Yalnız terör örgütlerinin mi, uluslar 
arası haber alma teşkilatlarının da cirit 
attığı bir ülke olduk.

İslam dünyasının liderliğine soyun
duk, siyasal İslamcı hareketleri destek
ledik.

Batağın içine iyice saplandık.
Her proje başarısız çıktı.
Rus uçağını düşürdük, Rusya ile arayı 

açtık.
Akdeniz de turizmi bitirdik.
Narenciyeci üreticilerimizi bu durum 

perişan etti.
ABD’nin Suriye politikalarıyla ters 

düştük.
Rusya ve İran’a yanaştık.
0 kadar zikzaklar çizdik ki, ne han 

cıya, ne de yolcuya yarandık.
Zigzaglar üzerine Rusya’nın ara verdi 

ği stratejik ortaklığa yeniden döndük.
Rusya ile ilişkileri geliştirirken yeni 

anlaşmalarla Rusya ile dostlukları arttır 
dik, uçak kusurunu, vererek! atlattık.

Esat’ı devirip lider olmayı hayal eder 
ken, Esat’a destek veren Rusya ve İran 
Halep’i geri aldı.

Halep geri alınırken, Esat güçleri ile 
Rusya ye Iran güçleri, bizim destekledi 
ğimiz Özgür Suriye güçlerini terörist ilan 
edip Halep’ten attı..

Bu sırada Halep yandı, yıkıldı.
Halep’teki sivillerin boşaltılması gö 

rüşmeleri, silahların sustuğu bir sırada 
Türkiye’de bombalar ard arda patladı.

Ve 22 yaşındaki genç bir polis, hiç bir 
önlemin alınmadığı bir sergi açılışında 
Rus büyükelçisini 11 kurşunla sırtından 
vurarak öldürdü.

Türkiye üzerine oyunlar oynanıyor.
Bunlar daha başlangıç gibi geliyor 

bana.
Suriye ve Ortadoğu durulmadan, siya 

si sonuçlar alınmadan, Türkiye de sular 
durulmayacak.

Tüm bu olaylar olurken, istihbaratın 
uyuduğu görülüyor.

Böyle bir durumda İçişleri Bakanı da 
yerinde oturuyor.

MESLEĞİNDE 40. YILINI DOLDURAN İNŞAAT MÜHENDİSİ MESLEK ÖRGÜTÜNCE ONURLANDIRILDI

Osman Doğan'a M mİ plaketi

Milliyetçi Hareket 
Partisi Gemlik 
Belediye Meclis üyesi 
ve Yazar Osman 
Doğan’a Türkiye 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Genel Merkezi 
tarafından mesleğin 
de 40. yılı doldurmuş 
olması nedeniyle 
plaket ve onur 
belgesi verildi. 
Geçtiğimiz günlerde 
İnşaat Mühendisleri 
Odası Bursa Şubesi

tarafından Crovvne 
Plaza da düzenlenen 
geleneksel yemekte, 
inşaat mühendisleri 
mesleğinde 40. yılını 
dolduranlara plaket 
ve onur belgesi 
dağıtıldı. 
Mahkemelerde 
bilirkişilik yapan, 
uzun zamandır 
belediye meclislerin 
de görev alan Osman 
Doğan’a törenle 
40 yıl plaketi ve onur

belgesi verildi. 
Eşi ile birlikte törene 
katılan Doğan, plaketi 
alırken yaptığı 
konuşmada, kendi
lerini unutmayan 
İnşat Münendisleri 
Odası yönetimine 
teşekkür etti. 
ERMENİLER 
ÜZERİNE 
KİTAP YAZDI 
Osman Doğan tarihi 
araştırmaları yanında 
arşivcilik ve yazarlık

da yapıyor. 
Osman Doğan’ın, 
Türk ve Ermeni ilişki 
leri üzerine yazdığı 
“Soy Kırım mı? Yol 
Kırım mı?” adlı kitabı 
bulunuyor. 
Osman Doğan 
geçtiğimiz yaz, 
10 Kasım Atatürk’ün 
ölüm yıldönümünde 
CİUS AVM önünde 
“Atatürk Fotoğrafları" 
konulu fotoğraf ser
gisi de açmıştı.

Halep için kermes düzenlediler
Suriye’nin Halep 
kentinde Esat yöne
timin kenti tamamen 
ele geçirmesi sıra 
sında bombala 
malar sonucu bin
lerce Halep’linin 
ölmesi ve evsiz 
kalması sonucu 
yaşanan dram üze 
rine ilçemizden 
yapılan insani yar 
dımlara bir yenisi ker
mes ile sürdürülüyor. 
Dün kurulan Salı

Pazarında Ilıca Cad- Camii altındaki
desi’ndeki Karsak Diyanet İşleri Başkan

lığının Vakfına 
ait kitap satış 
mağazası önü 
ne de tezgah açan 
yardımsever kadınlar, 
evlerinde yaptıkları 
yiyecekleri pazara 
gelen vatandaşlara 
satarak elde ettikleri 
gelir ile Halep’e 
yardım malzemesi 
alacaklar.
Gün boyu süren 
satışlara halk ilgi 
gösterdi.

Mallardan Altıntaş'ı imli ırnııii

Bursa Vali Yardımcısı 
ve Gemlik 
Kaymakamlığı 
görevlerinde bulunan 
Mustafa Altıntaş, 
Gölcük

Kaymakamlığına 
atanması nedeniyle 
Gemlik Muhtarlar 
Derneği tarafından 
veda ziyareti yapıldı 
ve veda yemeği

düzenlendi. Altıntaş’ı 
görevinden ayrılma 
dan önce Muhtarlar 
Derneği üyeleri 
makamında ziyaret 
ederek, kendilerine

çini tabak armağan 
ettiler. Daha sonra 
Köfteci Yusuf ta 
biraraya gelerek, 
veda yemeğinde 
buluştular.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ŞşMMlM!! Emeklilerlleıııegi'ıııleııeıııııiüetezbaret
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Teşkilatı, 
Gemlik ile ilgili 
sorunlar üzerine 
yapmış oldukları 
çalışma üzerine zi
yaretlerine devam 
ediyor. Gölcük ilçe
sine atanan Kay
makam vekili, İlçe 
Jandarma Komutanı 
ve İlçe Emniyet 
Müdüründen sonra 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran’ı makamında 
ziyaret ettiler. 
Ziyaretten duyduğu 
memnuniyetini dile 
getiren İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran, 
İlçemizde 18.000 
öğrenci ve toplam 
45 okul ile eğitim 
faaliyeti sürdürdük
lerini, Bursa ili gene 
linde akademik 
olarak ilçemizin 3. 
Sırada olduğunu 
ifade etti.
Duran, Araç ve 
gereç açısından 
eksikliklerinin 
olmadığını buna

GOOD^YEAR 
İIRELLI

^starmaxx

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

mukabil öğrenciler 
de etik değerler 
konusunda sorunlar 
yaşandıklarını ayrıca 
özel eğitim kurumla 
rında 2017 yılından 
itibaren öğrencileri 
tam hizmet alabil 
meleri için parmak 
izi okuma sistemi ile 
takip edeceklerini 
ifade etti.
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Yıldız, Parti olarak 
ilk önceliklerinin 
ahlak ve maneviyat 
olduğunu hatta 
siyasetlerinin ilk 
sloganı olduğunu 
belirtti.
Yıldız, Öncelikli 

olarak ismine yakışır 
şekilde Milli bir eği 
tim sistemi oluştur 
ması ve batılı eğitim 
sisteminden vazge 
çilmesi gerektiğini 
belirtti. Yıldız, "Ne 
kadar İmam Hatip 
okulu açarsak 
açalım içini bilinçli 
öğretmen ile doldu- 
ramazsak önceliği 
miz olan ahlak ve 
maneviyatı yüksek 
bireyler yerine bun
dan yoksun bireyler 
yetiştireceğiz" dedi. 
Yıldız, ilçemizde 
kaliteli özel 
okul anlayışına 
ihtiyaç olduğunu 
ifade etti.

Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi yöne
timi İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer Gün- 
dogdu'yu maka- 
minda ziyaret 
ederek yaşanan 
terör saldırılarının 
acısını paylaştı. 
Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi yöne
timi, 10 Aralık 
gecesi Beşiktaş’ta 
meydana gelen 44 
çevik kuvvet polisi 
ile vatandaşlarımızı 
şehit eden terör 
saldırısını lanetle 
digini bildirerek, 
yaşadığımız bu acı

Anadolu Gençlik 
Derneği tarafından 
lise öğrencilerine 
yönelik olarak 
düzenlenen ödüllü 
Siyer-i Nebi 
yarışmasına 
Türkiye genelinde 
yüzbinlerce lise 
öğrencisinin katılımı 
ile gerçekleştirildi. 
Derneğin 4.sünü 
düzenlediği Siyer-i 
Nebi Yarışması tüm 
Türkiye’de 5 bin 
587 lise ve 6 bin 
304 ortaokulda 
yapıldı.
Sınavda 400 bine 
yakın öğrenci ter 
döktü.
Gemlik'te de sınav, 
11 Eylül İlköğretim 
Okulunda yoğun bir 
katılımla başarıyla 
gerçekleştirildi. 
“Siyer-i Nebi” yarış 
masına Gemlik’te de 
yüzlerce öğrenci 
katıldı.
Sınav hakkında bilgi 
veren Gemlik 
Anadolu Gençlik 
Derneği Liseler 
Komisyonu Başkanı 
Serbay Yalçın, 
şunları söyledi: 
“Sınavın amacı 
popüler kültürün ve 
modernizmin gençli

olaylar sonucu derin 
bir üzüntü içinde 
olduğumuzu ve bu 
durumdan yine birlik 
olarak çıkacağımıza 
da inançlarının tam 
olduğunu söylediler.

ği yavaş yavaş ru 
hen bitirmesine 
karşılık Kutlu Ne 
bi'nin hayata kattığı 
anlam ve güzellikleri 
görmelerini sağla 
mak, Sünneti oku 
yup anlayarak, günü 
müz içinde yaşanan 
İslam olarak zanne 
dilen hataların doğ 
rusunu görmelerini 
sağlamaktır.
Öğrencilerimizin, 
Asırları aydınlatan 
Peygamberi (sav) 
kalben hisset
melerini sağlamak 
ve İslam'ın şuurlu 
Müslüman olunursa 
hayatın ve ümmetin 
çok daha huzurlu, 
daha değerli bir 
hayat yaşanılabile 
ceğini anlamalarını 
sağlamak amacıyla 

Ziyarette, Allahtan 
şehitlerimize rah
met, yaralılara acil 
şifalar, kederli 
ailelere ve Polis 
Teşkilâtımıza 
sabırlar dilendi.

ülke genelinde 
“Siyer-i Nebi” 
sınavı düzenle 
niyor. Biz de 
Gemlik Anadolu 
Gençlik Derneği 
olarak yaptığımızda 
sınavda, ilçemizin 
değişik okullarından 
yüzlerce lise ve 
ortaokul öğrencisi 
katıldı. Sınav gayet 
güzel ve verimli 
geçtiğini düşünüyo 
rum. Tüm öğrencile 
re başarılar 
diliyorum.” dedi. 
Sınav sonucu 
nun 31 Aralıkta 
açıklanacağını 
aktaran Yalçın, 
“Gemlik; Birincisine 
Laptop, İkincisine 
Tablet ve Üçüncü 
süne de Çeyrek altın 
hediye edilecek.

ÜZKAYA
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

Gemlik Belediye- 
spor Güreş Takımı 
sekiz ana branştan 
bir tanesidir.

Amaç olarak 
çocuklarımıza 
hizmet ön plandadır. 
Çocuklarımız spor 
yaparken aynı za
manda topluma 
yararlı bir birey 
olması için gerekli 
destek sağlanmaya 
çalışılır.

GÜREŞ TAKIMIMIZ
Aynı zamanda 

başarılı bir sporcu 
olmakta hedeflenir.

Kulüp Başkanımız 
Hulusi Gandar ne 
kadar başarı ikinci 
planda dese de; 
yetenekli sporcuların 
çok oluşu çıtayı yük
sek tutmaya neden 
oluyor.

Zira, Onur Ayvaz 
Hocamız haftanın altı 
günü çalışma prog 

ramlayarak çocukla 
rımızı ileriki günlere 
hazırlamaya 
çalışıyor.

Toplam öğrenci 
sayısı şu an 28 
gözüküyor. 7-11 
yaşta hazırlanan 
sporcu sayısı 15 
iken, 13-17 yaşta 
hazırlanan sporcu 
sayımız on üçtür. 
Pazar günü hariç 
haftanın altı günü

16.15 -18.15 saatleri 
arasında sporcu 
eğitilmektedir.

Pazar günü hariç 
her gün çalışma 
vardır. Cumartesi 
çalışması erken 
olduğundan daha 
çok salon dışında 
koşmaya yönelik 
olarak planlanmıştır.

İleriki zamanlarda 
gerek öğrenci ve 
gerekse antrenör 
sayısı arttırılacaktır. 
Zira, amaç çok 
öğrenciye spor 
yaptırmak olarak 
belirlenmiştir.

Tüm spor branşla 
rında eğitime alınmış 
sporcu sayımız bin 
civarındadır.

En kısa zamanda 
bu sayı bin beş yüze 
çıkarılmaya gayret 

gösterilecektir.
Gemlik’te toplam 

öğrenci sayısının on 
sekiz bin olduğunu 
düşünürsek rakamın 
az olduğu anlaşılır. 
Başkan Hususi Gan
dar, Gemlik Belediye 
spor’un amacı 
okuma gayreti 
içerisindeki çocukla 
rımızın hedeften 
şaşmamaları 
konusunda ken 
dilerine destek 
vermek olduğunu 
belirtti.

Aynı zamanda kötü 
alışkanlıklardan 
evlatlarımızı uzak 
durmaları için 
yardımcı oluyoruz 
diye ilave etti.

Güreş hocamız 
Onur Ayvaz 28 
kişiden oluşan güreş 

takımımızın en az 
yarısının yetenekli 
olduğunu belirtti. 
Çok çalışıyoruz. 
İleride bu 
çalışmalarımızın 
karşılığı bize 
madalya olarak 
dönecektir.

Bu yüzden gerek 
ilimizde, gerekse 
yurt içi ve yurt dışı 
yarışmalarda 
sporcularımızın da 
yer alması en büyük 
amacımızdır. 
Çocuklarımız 
ülkemiz adına 
hem yetenekli bir 
öğrenci hem de 
yetenekli bir 
güreşçi olsun 
istiyoruz dedi.

Biz de kendi 
lerine başarılar 
diledik.

Uludai'a çıkacaklar ıllkkatf Bursasnorkupalıazırlığıııahaslaılı
Türkiye’nin en 
önemli kış ve doğa 
turizm merkezle 
rinden biri olan 
Uludağ'a teleferik 
ile çıkacaklara 
uyan geldi. 
176 kabin ile 
saatte bin 500 
yolcu taşıma 
kapasiteli, 

9 kilometre ile 
dünyanın en uzun 
teleferik hattı olan 
Bursa Teleferik, 
çalışma saatlerini 
tekrar düzenledi. 
Bursa Teleferik 
A.Ş'den yapılan 
açıklamada, 
"Bursa Teleferik

çalışma saatleri 
19.12.2016 .
Pazartesi'den 
itibaren

Sabah 08:00- 
Akşam 20:00 
olarak güncellen 
miştir." denildi.

Bursaspor, Ziraat 
Türkiye Kupası G 
Grubu 3'üncü 
haftasında deplas
manda oynayacağı 
Aydınspor 1923 
maçının hazırlıkları 
bugün sabah saat
lerinde yapılan 
antrenmanla başla 
dı. Teknik direktör 
Hamza Hamzaoğlu 
nezaretinde 
gerçekleşen ant 
renman yaklaşık 1 
buçuk saat sürdü, 
sınma koşularıyla 
başlayan antren
man 3 grup halinde 
yapılan 4'e 4 kontrol 
pas oyunu ile

devam etti. Son 
bölümde ise yarı sa
hada çift kale maç 
yapıldı. Antalyaspor 
maçında ilk 11'de 
forma giyen oyun
cular antrenmanı 
düz koşularla 
tamamladı. Sakatlığı 
bulunan Emre 
Taşdemir kontrolleri 
yapılmak üzere Al

manya'ya gitti. 
Antrenman 
esnasında ayağı 
kayan Vieux Sane 
sağ dizinin arkasın 
dan sakatlık yaşadı 
ve antrenmanı 
yarıda bıraktı, 
Sane'nin yapılacak 
kontrollerinden 
sonra durumu netlik 
kazanacak.

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş ipliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon idaresi 
(BUSKİ) tarafından 
atık sularını alıcı or
tama bırakan 233 iş 
yerine Kirlilikte 
ünlem payı (KÖP) 
uygulaması 
kapsamında yaklaşık 
20 milyon TL para 
cezası kesildi. 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail Hakkı 
Çetinavcı, 2010’dan 
bu yana geçen süre 
içerisinde 5 bin 687 
işletmeye denetimde 
bulunduklarını 
söyledi.
Büyükşehir 
Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, 
2010 yılından bu 
yana yapılan dene
timlerde Su Kirliliği 
Yönetmeliğine 
uymayan ve Atıksu 
Kalite Kontrol 
Ruhsatı bulun 
mayan 233 işletmeye 
yaklaşık 20 milyon 
TL’lik Kirlilikte 
Önlem Payı 
(KÖP) tahakkuku 
uyguladı.

Çevreyi kirleten 
hiçbir işletmeye 
taviz 
verilmeyeceğini 
ifade eden 
BUSKİ Genel 
Müdürü İsmail 
Hakkı Çetinavcı, 
“Büyükşehir 
Belediyemizin 
vizyonu ve ‘marka 
kent Bursa’ hedefi 
kapsamında 
çalışmalarımıza 
ağırlık verdik. Atık 
sularını çevreye 
bırakarak yer altı su 
kaynaklarını kirleten 
işletmelere karşı 
yasaların bize 
verdiği yetki 
çerçevesinde dene

timlerimizi 
yoğunlaştırdık. Atık 
su Kalite Kontrol 
Ruhsatı bulunmayan 
işletmeleri, hiçbir 
şekilde hizmet 
lerimizden 
yararlandırmayacağı 
z. Bu tür işletmelerle 
yasaların bize 
verdiği yetki 
kapsamında mü
cadele ediyoruz” 
diye konuştu. 
Atık su Kalite Kon
trol Ruhsatı kapsamı 
içinde bulunan 
işyerlerine debime- 
tre takmaları ön şartı 
getirdiklerini ifade 
eden Çetinavcı, 
takılacak debime- 

trelerin kanahzas 
yona bağlantı 
noktasından önce, 
tercihen işletme 
binası dışında bir 
numune alma 
bacasıyla, de 
bimetrenin rahat 
okunabileceği 
‘debimetre odası’ 
biçimindeki 
mekansal bir 
yapı içerisinde 
bulunmasının 
denetim işlemlerini 
kolaylaştıracağını 
vurguladı. 
Kuyu suyu 
kullanan işlet 
melerin Devlet Şu 
İşleri’nden (DSİ) 
amacına uygun 
gerekli izin belgesi 
olmadığı takdirde 
deşarj izin belgesi 
alamayacaklarını da 
sözlerine ekleyen 
Çetinavcı, Atıksu 
Kalite Kontrol 
Ruhsatı bulun 
mayan işletme 
leri bir an önce 
ruhsat alma 
işlemlerini 
yerine getir 
meye davet etti.

UU'den Suriye'deki 
insanlık Uranıma 

yardım eli
Büyük bir dramın 
yaşandığı Suriye’ye 
bir yardım eli de 
Uludağ Üniversite
sinden uzanıyor. 
Uludağ Üniver
sitesi, Kızılay vasi 
tasıyla Halep’teki 
ihtiyaç sahiplerine 
yardımda bulu
nacak.
Kampanya 
hakkında açıkla 
malarda bulunan 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Yusuf Ulcay, 
Suriye’de insanlık 
tarihinin en büyük 
dramlarından 
birinin yaşandığına 
işaret etti.
Suriye'nin Halep 
kentinden göç 
etmek zorunda 
kalan kardeşleri 
mizin acılarına 
ortak olmak ve 
ihtiyaçlarını 
karşılamak için 
üniversite olarak 

bir kampanya 
başlattıklarını 
kaydeden Rektör 
Yusuf Ulcay; 
“Haleplilerin 
yaralarını sarmak 
için ülkemiz çok 
önemli çalışmalar 
yürütürken, oradaki 
kardeşlerimize 
temel gıda ve giye
cek desteği vermek 
üzere Türk Kızı layı 
ile birlikte gerçek 
■eştirdiğimiz yardım 
kampanyası ile 
destek olmaya 
çalışacağız. 
Üniversitemizdeki 
tüm personel, 
akade misyen ve 
öğrencilerimizi 
bu kampanyaya 
destek olmaya 
çağırıyoruz” 
diye konuştu. 
Kampanya 
kapsamında nakdi, 
giyecek ve 
yiyecek yardımı 
yapılab ilecek.
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3 milyon İtişi Türkiye’ye akın edecek
Profesyonel Otel 
Yöneticileri Derneği 
Başkanı Duran, 
"2017 yılında 3-3,5 
milyon civarında 
Rus turistin Türki 
ye'ye çok rahat 
geleceğini düşünü 
yorum" dedi. 
Profesyonel Otel 
Yöneticileri Derneği 
(POYD) Başkanı 
Hakan Duran, 
Rusya ile ilişkilerin 
normale dön
mesinin ardından 
sektörün biraz 
rahatladığını ekim- 
kasım gibi iki aylık 
bir dönemde 
yaklaşık 500-600 
bin Rus misafirin 
geldiğini belirtti. 
Rusya pazarının 
hareketlenmesi 
dolayısıyla 2017 
yılına daha pozitif 
baktıklarını dile ge
tiren Duran, şöyle 
devam etti:

"Bu yıl turist 
sayısında geçen 
yıla göre yaklaşık 
yüzde 40-45, gelirde 
ise 11-12 milyar 
dolarlık kayıp 
gerçekleşecek fakat 
sektör olarak hiçbir 
zaman önümüzü 
yanlış düşüncelerle 
kapatmamamız 
gerekiyor. Her 
zaman ileriye 
bakmamız, değişik 
pazarlara da git

memiz gerekiyor. 
Zaten şu anda 
Hindistan, Çin ve 
Uzak Doğu gibi 
pazarlara ciddi 
tanıtım atakları 
başlatılmış du
rumda. Yeni 
pazarlardaki tanıtım 
masraflarının belki 
2 kalem, 3 kalem 
daha artırılması 
gerekiyor. Bütün 
fuarlara ulaşabil 
memiz, kendimizi 

çok iyi anlatmamız 
lazım. Türkiye, 
AvrupalIların 
vazgeçemeyeceği 
bir destinasyon, 
nitekim bunu Rus- 
lar da gösterdi. 
Kapalı geçen döne
min ardından ilk 
uçakların uçmasıyla 
Antalya'ya çok 
ciddi bir Rus mis
afir akışı oldu. Şu 
anda da pozitif 
konuşmalar devam 

ediyor. Ben onun 
için 2017'ye çok 
olumlu bakıyorum.” 
"GELECEK YIL 
2015 
RAKAMLARINA 
ULAŞIRIZ" 
Rusya'dan 2014 
yılında 3 milyon 800 
bin civarında tur
istin geldiğini kayd
eden POYD Başkanı 
Duran, "Ben 
2017'de 2015(yakla 
şık 3 milyon 650 
bin) rakamlarına 
ulaşırız diye düşü 
nüyorum. Bu iş 
tabii sadece bizlerin 
elinde değil, 
Rusya'nın ekono 
mik yapısıyla ilgili 
sıkıntılar devam 
ediyor ama yine de 
orada çok ciddi bir 
nüfus var ve 2 
senedir bu nüfusun 
büyük kısmı istedik
leri tatili yapama 
dılar. Hem Mısır 

hem de Türkiye 
onların önemli 
destinasyonları. 
Ben 2017 yılında 3- 
3,5 milyon civarında 
Rus turistin 
Türkiye'ye çok 
rahat geleceğini 
düşünüyorum" 
değerlendirmesinde 
bulundu. Duran, 
Avrupa ülkelerinde 
Türkiye imajının 
pozitife dönmesi 
gerektiğini vurgula
yarak, "Avrupa'da 
imajımızı bir kalem 
artırabilirsek, 
AvrupalIların diğer 
rakip ülkelere gittik
leri, gördükleri tatil 
ve hizmet kalite 
sinden sonra tekrar 
buraya dönecek 
lerine yüzde 100 
eminim. Bizdeki 
kaliteyi, bizdeki otel 
yapılarını, hizmeti 
asla hiçbir yerde 
bulamazlar." dedi.

Cinli hem Türkiye ve geliyor
Yaklaşık 3,5 milyar 
dolarlık şekerleme 
ithalatı yapan Çinli 
alıcılar Türkiye'ye 
geliyor.
Yaklaşık 3,5 milyar 
dolarlık şekerleme 
ithalatı yapan Çinli 
alıcılar Türkiye'ye 
geliyor. Şekerli Ma
muller Tanıtım 
Grubu'nun (ŞTG) 
davetlisi olarak 
gelen 24 kişilik alıcı 
heyet, Türk 
şekerleme tesislerini 
gezecek ve birebir 
görüşmelerde bulu
nacak. ŞTG Başkanı

Hidayet Kadiroğlu, 
"Yakın bir geçmişe 
kadar bizim 
alıcılarımız Çin'e 
giderdi. Şimdi biz 
Çinlileri getiriyoruz" 
diyerek tersine 
dönen deverana 
dikkat çekti.
Şekerli Mamuller 
Tanıtım Grubu'nun 
(ŞTG) dünyanın en 
kalabalık ülkesi ve 
en büyük ekonomisi 
Çin'e yönelik yaptığı 
tanıtım çalışmaları 
sonuçlarını 
vermeye başlıyor. 
Çinli 24 önemli alıcı 

firmayı Türkiye'de 
ağırlamaya 
hazırlandıkları bilgisi 
veren ŞTG Başkanı 
Hidayet Kadiroğlu, 
şöyle devam etti: 
"Yılbaşından bu 
yana Çin'de Sial 
China, Anufood 
China ve Ekonomi 
Bakanlığımızın 
Ur-Ge projeleri 
kapsamında Food 
and Hotel China 
fuarlarına katıldık. 
Bu fuarlarda 
edindiğimiz netvvork 
ile 24 firmalık bir 
heyeti ülkemize ge

tiriyoruz. Pekin, 
Guangzhou ve 
Şangay'dan. 
getirdiğimiz bu 24 
firmalık heyet ile 
ülkemizdeki şeker 
ihracatçılarına B2B 
görüşmeler 
yaptıracağız. Alıcılar 
heyetini fabrikalara 
götürerek ülkem
izdeki üretimin ne 
kadar yüksek kalit
ede ve teknolojiye 
entegre bir şekilde 
yapıldığını görmele 
rini sağlıyoruz." Hi
dayet Kadiroğlu, 
Yakın bir geçmişe

kadar bizim 
alıcılarımız Çin'e 
giderdi. Şimdi biz 
Çinlileri getiriyoruzö 
diyerek tersine 
dönen deverana 
dikkat çekti.
ÇİN'İN ŞEKERLEME 
İTHALATI 3.2 MİL
YAR DOLAR 
Türkiye'nin Çin'e 
yaptığı şekerleme 
ihracatının 30 milyon 
dolar seviyesinde 
olduğunu hatırlatan 
Hidayet Kadiroğlu, 
açıklamasını şöyle

sürdürdü:
"Çin'in 2015 yılında 
dünyadan şeker ve 
şekerli mamulleri 
ithalatı 3.2 milyar 
dolar se
viyesindeydi. Bu 
veriler ışığında Çin 
pazarındaki payımız 
30 milyon dolar ile 
binde 93 olarak 
hesaplanıyor. Bu 
oran potansiyeli 
mizin çok altında. 
Bütün gayretlerimiz 
bu oranın arttırılma 
sına yönelik.”
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Anza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğL Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Uman Baş. 513 1133
MalMÜd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Slcl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 1 o 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

Bursa zso 77 84
Mudanya 544 30 00
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 611 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 041 T ■

El VAPÜB-FERİBOT
KAYMAKAMLIK Yalova (226) 814 10 20

Topçular (226) 363 43 19
Esklhlaar (262) 6S5 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

H . w ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)R

Pamukkel* «12 OO 2<
DEMİZ UÇAĞI B13 88 13
P«0»*u* Ak/nl* Seyahat <14 <3 <2
METRO «13 12 12
Aydın Turtam <13 20 77
90a»r Turtam <12 1O 72
Ksnbaroftiu-Esadaş «14 4< 4<

Kamil Koç <12 O1 «3

DAĞITICILAR

E GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünlor Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER
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Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mar.Safi.Oeafil B13 10 68
Tom ok ay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BEftDİYE
Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 98
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185
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TAKSİLER

Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Tekel 513 24 67
Güven Takal 513 32 40
Gemlik Tekel 513 23 24
Manastır Tekel 517 33 94

1 Akcan Petrol o13 1o ro
MAR-PET <13 30 33
Tuncay Otogaz 013 1< 4<
Beyze Petrol <1< 01 03
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YILBAŞI 
MENÜMÜZ
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KABAK TATLISI
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Marmarabirlik 29 Aralıkta
tüm ödemeleri yapıyor

Gemlikli Finli «ekil 
Ozan Yanar 

Bağımsızlık Gününde

2016-2017 kampanya döneminde 31 bin ton 
ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, 
kalan ürün bedellerinin tamamını, 29 Ara 
lık'ta kampanya devam ederken tek kalemde 
ödeyecek. Marmarabirlik, böylece ortakları 
na toplam 137 milyon TL tutarında ödeme 
yapmış olacak. Marmarabirlik Yönetim Ku
rulu Başkanı Hidamet Asa, “29 Aralık itiba 
riyle ortaklarımıza borcumuz kalmayacak. 
Ödemeler, 23 Arahk'a kadar teslim edilen 
ürün bedelleri ile önceki ödemelerden kalan 
yüzde 40'lık dilimler dahil olmak üzere tüm 
borçları kapsayacak" dedi. Haberi sayfa 2’de

Fin Parlemento 
sunda milletvekili 
olan Gemlikli 
Ozan Yanar, 
Finlandiyanın 
Bağımsızlık günü

resepsiyonuna Fin 
Cumhurbaşkanı 
Sauli Niinistö 
ve eşiyle ile 
biraraya geldi. 
Haberi sayfa 4’de

Marmarabirlik..
Beğeneni var, eleştireni var ama, şu bir ger 

çek ki, Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatif 
teri Birliği, yani Marmarabirlik, bu yıl aldığı 
zeytinin 29 Aralık günü sontaksidini de ödeye 
rek, bir rekora imza atacak.

Marmarabirlik, Türkiye'nin en büyük zeytin 
stokçusu ve işleyip, pazarlayıcısıdır. 
Olmaması halinde, üretici perişandır.

Bu yıl ortaklarından 32 milyon kilo zeytin 
aldı ve 132 milyon Hra ödemiş olacak.

Bu, bizim bölgede yok sayılacak olan rekolte 
de rekor bir durumdur. Devamı sayfa 4’de

Tuğçe'nin katili tutuklandı
2 Aralık gecesi 
Umurbey’de mey
dana gelen olayda, 
kurstan dönen Tuğçe 
Uludağ (24), evinin 
önünde aşığı Aykut 
E. (28) tarafından 
tüfekle evine girerken 
kurşun yağmuruna 
tutularak hayatını 
kaybetti. Zanlı, aynı 
silahla yaralanmıştı.
2 Aralık gününden 
beri Hastanede 
tedavi altında tutulan 
Aykut E. taburcu 
edildikten sonra 
dün Gem lik 
Adliyesi’ne getirildi.

Tuğçe Uludağ

Polis yeleği giydirile 
rek Gemlik’te 
Adliyeye sokulan 
zanlı Aykut E. hakim 
karşısına çıktı. 
Psikolojisinin

bozulduğu için 
Tuğçe’yi öldürdü 
ğünü söylediği 
Aykut E. tutuklanarak 
Bursa Kapalı Cezae- 
vi’ne gönderildi. 
Genç kızın ailesi, 
davayı sonuna

kadar takip edecek
lerini bildirirken, 
Bursa Barosu 
yönetimi dün 
Umurbey de 
aileyi ziyaret 
ederek destek 
sözü verdi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Marmarahirlik 29 üralıila lüm ötlenıeleri yamjor
2016-2017 kampanya döneminde 31 bin ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, kalan 
ürün bedellerinin tamamını, 29 Arâlık'ta kampanya devam ederken tek kalemde ödeyecek. 
Marmarabirlik, böylece ortaklarına toplam 137 milyon TL tutarında ödeme yapmış olacak.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, ürün 
alım kampanyası 
kapsamında 31 bin 
ton ürün alındığını 
belirterek, "29 
Aralık'ta gerçekle 
şecek 30 milyon 
liralık 7. dilim ödeme 
ile birlikte toplam 
137 milyon TL'lik 
ürün bedelinin 
tamamı, kampanya 
devam ederken 
ödenmiş olacak. 
Böylece 29 Aralık 
itibariyle ortaklan 
miza borcumuz 
kalmayacak. Ödeme 
ler, 23 Aralık'a kadar 
teslim edilen ürün 
bedelleri ile önceki 
ödemelerden kalan 
yüzde 40'hk dilimler 
dahil olmak üzere 
tüm borçları 
kapsayacak" dedi. 
Ürün alım kampanya 
sının bazı kooperatif 

bölgelerinde devam 
ettiğini vurgulayan 
Asa, Marmarabir- 
lik'in ürün bedel
lerinin tamamını 
kampanya bitmeden 
ödeyerek bir ilki 
daha gerçekleş 
tireceğini kaydetti. 
Başkan Asa, "Bu
rada ortaklarımız 
şunu çok iyi görme
lidir ki Marmarabir
lik'in kredi kullan 
madan kendi öz 
kaynaklarıyla ürün 
bedellerini kampa
nya süresi içinde 
ödemesi, Marmara- 
birlik'in geleceği ve 
ortaklarımız açısın 
dan çok önemlidir. 
Bu başarı tablosu, 
Marmarabirlik'in son 
6 yıldır gerçekleş 
tirdiği tüm değişim, 
dönüşüm ve planlı 
büyüme faaliyet
lerinin meyvelerini 
aldığımızı göster

mektedir" diye 
konuştu.

"47 MİLYON LİRALIK 
İLAÇ VE GÜBRE 
DESTEĞİ"
Asa, Marmarabir
lik'in güçlü ortak 
hedefiyle üreticiye 
zirai ilaç desteği ile 
birlikte 2010 yılından 
bu yana gübre des 
teği de verdiklerini 
söyledi. Ürün bedel
lerinin tamamının 

ödenmesinin ardın 
dan sırada gübre ve 
ilaç desteği olduğu 
nu ifade eden Asa, 
şunları kaydetti: 
"Geçtiğimiz yıl kilo
gram başına 0,50 
kuruş olarak verilen 
gübre ve zirai ilaç 
kredi desteğini 1 li
raya çıkardık. Ayrıca 
ortaklarımızı gerçek 
çi rekolte beyanı ver
meleri konusunda 
teşvik etmek ama 

cıyla son 3 yılda 
rekoltelerinin yüzde 
50'sini teslim eden 
ortaklara her yıl için 
100 lira olmak üzere, 
toplamda 300 lira 
ilave kredi limiti 
tahsis edilecektir. 
Böylece Marmarabir
lik, üretici 
ortaklarına toplam 
47 milyon TL’lik 
kredi tahsisatı yap 
mış olacaktır. Gübre 
ve ilaç deste ğinden 
faydalanmak isteyen 
ortaklarımız, koope 
ratiflerine müracaat 
edebilirler."

"SIRADA 
KAR PAYI VAR" 
Marmarabirlik'in her 
zaman ortaklarının 
yanında olduğunu 
ifade eden Asa, 
şöyle devam etti: 
"Marmarabirlik 
olarak kampanya 
döneminde ortakla 

rımızın beyan ettik
leri ürünü almaya 
çalışıyoruz. Kredi 
kullanmadan, öz 
kaynaklarımızı doğru 
bir şekilde kullana 
rak, kampanya 
devam ederken ürün 
bedellerinin 
tamamını ödüyoruz. 
Ortaklarımıza zirai 
ilaç desteği ile bir
likte 2010 yılından 
bu yana gübre 
desteği de veriyoruz. 
Aynı zamanda ilk 
yapılacak genel 
kurulda alınacak 
karann ardından 
kar payı dağıtmayı 
planlıyoruz.
Bunların tamamını 
da Marmara 
birlik'in öz 
kaynaklan ile 
yapıyoruz. M ar 
marabirlik kar 
etmemiş olsaydı, 
bunların hiçbirini 
yapamazdık."

S*swl yasımı Desietlcmc OemeöfıılHi 
lııl ıft l i ı miı iı msılı m" niısi
Gemlik Sosyal 
Yaşamı Destekleme 
Derneği üyeleri, kış 
aylarında da onuncu 
köy projesi kapsamın 
da ziyaretlerine “Tatlı 
yiyelim, tatlı konu 
şalım” diyerek 
devam ediyor.
Büyük Kumla Köyüne 
yapılan ziyarette, köy 
halkı ve muhtar Nuri 
Çakır ile biraraya 
gelindi. Muhtarlıkta 
yapılan kısa sohbet- 
den sonra, köy mey
dandaki kahveler 
ziyaret edildi.
Dernek üyeleri, 
Kumla Köyünün 
dünü ile ilgili ilginç 
hikayeleri büyükle 
rinden dinleme 
şansını da yakaladı. 
Dünün belki de en 
çok özlenen şeyinin 
“İNSANLIK” olduğu 
belirtilen ziyarette, 
son yaşanan olaylar
dan sonra herkesin 
söylediği son şey ise 
“ne oldu bize?” oldu. 
Dernek üyeleri, zi

yaretleri bu soruların 
cevabını bulmak 
adına köy köy dolaş 
tıklarını söylediler. 
Yapılan sohbette, 
“Elbet de dünün tüm 
olumsuzluklarına 
rağmen özlememek 
mümkün değil.
Dün... Dün dünde 

kaldığından bugün 
içinde yapılacakcak 
birşey olmadığına 
göre geçmişten 
dersler çıkartarak 
yarını neden iyi inşa 
ettmelim! Bunun için 
mucize veya mu
cizeler aramayalım 
“Herşey seninle 

başlar” diyerek 
Öncelikle kişisel 
gelişimimizi sürdüre
cek ve çocuklarımızı 
iyi eğiterek, ahlakı 
yetiştireceğiz. Ne 
yaparsak yapalım 
yaptığımız işin 
kalitesi ve maliyetiyle 
pazarda rekabet 
de biz de varız 
diyebilmeliyiz.
Bunları yapabilirsek 
fark yaratmış oluruz. 
Biz dilimizin döndü 
ğünce bunları anlat
maya çalıştık B. 
Kumla köyünün; 
balıkçılık, zeytin ve 
turizmi ile şanslı 
bir köy olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu 
şansı iyi bir sonuca 
dönüştürmek birlik 
beraberlik ve kollektif 
çalışmayla mümkün 
olur. Bizler kendi 
düşünce ve öneri 
lerimizi söylerken 
dernek olarak her 
türlü kollektif 
çalışma içinde 
olmalıyız” denildi.

Bursa'da kar 
fena kastımı!

Bursa'da Meteorolo- 
ji'nin günler önce 
sinde duyurduğu 
kar yağışı Bursa'da 
etkisini gösterdi.
Kış turizminin önemli 
merkezlerinden 
Uludağ’da ise dün 
geceden itibaren 
aralıksız devam eden 
yağış nedeniyle kar 
kalınlığı 1 metreyi 
geçti. Zirvede en 
düşük hava sıcaklığı 
-8 dereceyi görürken 
en yüksek sıcaklığın 
ise 3 derece 
ölçüldüğü belirtildi. 
Hafta sonu da dahil 
yağışların aralıklarla 
devam edeceğini be

lirten yetkililer, 
yılbaşına kadar 
Uludağ’da yağışların 
etkili olacağını 
söylediler.
Jandarma ekiplerinin 
yoğun güvenlik ön
lemi aldığı Uludağ 
Yolu'nda kar lastiği, 
zincir ve çekme 
halatı bulunmayan 
araçların geçişine 
izin verilmezken, 
Çekirge ve 
Alacahırka 
yollarının birleştiği 
8. kilometrede 
kontrollerini 
sıklaştıran ekipler, 
zincir takmayan araç 
sürücülerini uyardı.
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8 yaşındaki «eğenine uyustıınıcu sattırtlı
Bursa’da 9 
yaşındaki yeğenine 
uyuşturucu sattırdığı 
iddia edilen bir kişi 
polis tarafından 
gözaltına alındı. 
Zanlının satacağı 
uyuşturucu mad
denin parasını ken
disinin aldığı, 
maddeyi ise 9 
yaşındaki yeğeni ile 
yolladığı belirtildi.
Edinilen bilgiye 
göre, E.K. (28) isimli 
kişinin uyuşturucu 
ticareti yaptığı

ihbarını alan 
narkotik polisi, şahsı 
ve 9 yaşındaki 
yeğenini takibe aldı. 
Osmangazi ilçesi 
Vatan Mahallesi 
Bahar Sokak'a 
yapılan operasyonda 
dayı ve yeğen 
uyuşturucu sattıkları 
sırada suçüstü 
yakaladı. Şahısların 
polisi görünce kaç
mak isterken yere 
attıkları bir miktar 
bonzai maddesine 
de el konuldu.

Soruşturmayı 
derinleştiren ekipler 
E.K.’nın uyuşturucu

satacağı kişilerden 
parayı kendisinin 
aldığını, uyuşturucu

maddeyi 9 yaşındaki 
yeğeni ile yolladığını 
belirledi.

Anne babası 
uyuşturucu ticareti 
suçundan ceza
evinde bulunan 
çocuğun bir süre 
önce yurttan kaçtığı, 
E.K.’nın ise 
uyuşturucu ticareti 
yapmak suçlarından 
3 adet kaydının 
bulunduğu öğrenildi. 
Emniyetteki ifadesi 
tamamlanan E.K. 
uyuşturucu 
ticareti yapmak 
suçundan adliyeye 
sevk edildi.

3 «aşındaki çocuk yangında can verili
Bursa'da bir evde 
çıkan yangında, du
mandan zehirlenen 
3 yaşındaki çocuk 
yaşamını yitirdi. 
Alınan bilgiye göre, 
Osmangazi ilçesi 
Çırpan Mahalle- 
si'nde yaşayan 
Suriye uyruklu 
Mahit Alhaanan

Tabba (23), 
çocukları Meysun El 
Tabba (3) ile Hala El 
Tabba'yı (1) yalnız 
bırakarak fatura 
ödemesi yapmak 
için evden ayrıldı. 
Bu sırada elektrikli 
ısıtıcının devril 
mesi sonucu evde 
yangın çıktı.

Çevredeki vatan 
daşların haber ver
mesi üzerine olay 
yerine gelen 
itfaiye ekipleri 
yangını kısa 
sürede sön 
dürdü.
Dumandan etkile
nen Meysun El 
Tabba ile Hala El

Tabba, 112 Acil 
Servis ekiplerince 
Bursa Devlet Has
tanesine kaldırıldı. 
Meysun El Tabba, 
yapılan tüm müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı. 
Kardeşi Hala El 
Tabba'nın ise te
davisi sürüyor.

FETO bahanesiyle Bursa'da büyük vurgun
Bursa’da, kendisini 
polis olarak tanıtan 
bir şüpheli, FETÖ 
bahanesiyle 2 yaşlı 
kadını 600 bin lira 
dolandırdı. Üçüncü 
defa dolandırmaya 
kalktığı yaşlı 
kadınla 3 gün 
boyunca telefonla 
konuşan dolandırıcı 
polise yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, kendisi polis 
olarak tanıtan

İbrahim Ç. (35), 
aradığı R.H. ve 
N.K.’ya, “Hesabınız 
FETÖ terör örgütü 
nün eline geçmiş 
olabilir. Evdeki ve

bankada paranız 
veya altını nız varsa 
karşılaştırmamız 
gerekiyor” dedi. 
Bunun üzerine 
paniğe kapılan 2

yaşlı adın, ayrı za
manlarda toplamda 
600 bin lira 
değerinde altın ve 
parayı şüpheliye 
verdi. Bir süre 
sonra dolandırıl 
dığını anlayan yaşlı 
kadınlar. Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Asayiş Şube 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekiplerine 
giderek suç duyu

rusunda bulundu. 
Üçüncüye dolan 
dırmaya kalkarken 
yakalandı 
Şüphelinin, R.H.’yı 
2 kez dolandırdığı 
ortaya çıktı. İkinci 
dolandırıcılık 
olayının ardından 
polise müracaat 
eden R.H.’yı üçüncü 
kez arayan şüpheli, 
hafta sonuna denk 
gelmesi sebebiyle 
yaşlı kadınla 3 gün

boyunca telefonla 
görüştü. Pazartesi 
günü şüphelinin 
parayı almaya 
geldiği sırada 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri 
dolandırıcıyı 
gözaltına aldı. Em
niyetteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen şüpheli 
tutuklandı.

Buzlanan tünelde bariyerlere çarptı
Yalova’da buzlanma 
sebebiyle kontrol 
en çıkarak bariyer
lere çarpan araçta 
bir kişi yaralandı. 
Yalova'da buzlanma 
sebebiyle kon
trolden çıkarak 
bariyerlere çarpan 
araçta bir kişi 
yaralandı.

Kaza, otoyolun 
Orhangazi 
tünelinde meydana 
geldi. Sabah saat 
05: 30 sularında İs
tanbul'dan Bursa is
tikametine giden 34 
PD 2209 plakalı 
araç, kontrolden 
çıkarak bariyerlere 
çarptı. Hurdaya 

dönen otomobilde 
bulunan S.B isimli 
kadın bariyerle araç 
arasına sıkıştı. 
Olaya ilk müdaha
leyi Orhangazi 
Belediyesi 
yapsa da, Yalo 
va itfaiyesinden 
yardım talep 
edildi.

İtfaiye 
ekibi, yaralı 
kadını 40 dakikada 
kurtarabildi. 
Ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi'ne sevk 
edilen yaralının 
durumunun cid
diyetini koruduğu 
öğrenildi
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“Davanın takipçisi olacağız"
Marmarabirlik

Bu yıl Gemlik bölgesinde beklenen 
zeytin alınamadı.

Kumla yöresinde, merkezde birçok yerde 
zeytin neredeyse hiç yoktu.
Bir iki yıldır aynı durum yaşanıyor.
Üreticinin bankalara olan borçları ise 

ödenemiyor.
Ama Engürücük, Kurşunlu hattında 

bunun tersi yaşandı.
Üretici üründen memnun.
Hala zeytin topluyorlar.
Zeytincilik böyle bir şey...
Zeytin bölgemizde kış mahsülü.
Ancak, son yıllarda mevsimlerin değiş 

mesi hasadını öne alınmasına neden oldu.
Kendini sürekli yenileyen Marmarabirlik, 

ürün yelpazesini genişletirken, yeni amba 
lajlar ve yeni pazarlar arayışını sürdürü
yor.

Marmarabirlik’in mali yapısı da satışların 
artmasıyla düzelince, mal atımlarında 
ortaklarına erken ödemeler yapabiliyor.

Bu yıl alınan ürünlerin sezon kapanma 
dan paralarının ödenmesi bunun kanıtıdır.

Marmarabirlik’te mali yapıdaki büyüme, 
erken ödeme yapabilme yanında, risturn 
dağıtımı, kar payı dağıtımı gibi koopera 
tifçiliğin olmazsa olmazları unutulmamalı.
Kooperatifçilikte amaç, üretileni birlikte 

değerlendirmek, ortaklarının gelişmesini, 
daha çok ürün elde etmelerini sağlamak, 
çıkarlarını korumak ve kollamak, çağdaş 
tarım tekniklerini öğretmek, toprağın veri
mini arttırmak, daha çok üretmek, üretileni 
değerlendirip daha çok kazanmak ve bunu 
ortaklarıyla paylaşmaktır.

Marmarabirlik’in 1980 ve 199O’lı yıllarını 
anamsıyorum.

Batık bir dev üreteci kooperatifi.
Milyonlarca Hra borç.
57. hükümetin borçları silmesi ve yeni 

den yapılanmanın yollarını açmasıyla yeni 
dönem başladı.
Marmarabirlik’in fiyat politikaları zaman, 

zaman eleştirilsede, bu dev üretici kuru 
luş, sağlıklı bir şekilde gelişiyor ve çağdaş 
pazarlama tekniklerini kullanarak bir yan
dan modernleşiyor, yeni yatırmalara girişi 
yor, piyasa kurallarını iyi izliyor ve ortakla 
rından aldığı milyonlarca ton ürünü amba 
lajlayıp satıyor.

Kooperatifçilik birtakım işidir.
Aynı zamanda iyi yönetim işi.
12 ay toprakla uğraşıp, emeğinin karşı

lığını her zaman alamayan üreticilerin alın 
terini iyi değerlendirmek kooperatif yöneti 
çilerinin görevidir.

Bunun için başta dürüstlük geliyor.
Kendinden önce ortağını düşünmek 

yönetenlerin birinci görevi olmalı.
Marmarabirlik, bu yıl ödeme politikasıyla 

ortarını sevindirdi.
Elde edilen karı ortaklarına koopratifin 

mali yapısını bozmadan paylaştığında 
sevinçler büyücektir.

Bursa Barosu, 
evinin önünde 
öldürülen Tuğçe'nin 
ailesini ziyaret etti. 
Bursa Barosu, Gem- 
lik'in Umurbey Ma
hallesinde evlenme 
teklifini reddettiği 
Aykut Ertunç 
tarafından pompalı 
tüfekle öldürülen 
25 yaşındaki Tuğçe 
Uludağ davasına 
ve genç kızın 
ailesine sahip çıktı. 
Baro Başkanı 
Gürkan Altun, aileye 
başsağlığı ve sabır 
dileyerek, davanın 
sonuna kadar 
takipçisi olacak 
larını söyledi.
Olay, 2 Aralık'ta 
Gemlik'e bağlı Umur 
bey Mahallesi'nde 
meydana gelmişti. 
Tülay ve Özden 
Uludağ çiftinin 2 
çocuğundan büyü 
ğü Tuğçe, Pamukka 
le Üniversitesi Bil
gisayar Program 
cılığı Bölümü'nü 
bitirdikten sonra 
ailesinin yanına 
geldi. İş buluncaya 
kadar Gemlik Halk 
Eğitim Müdürlü 
ğü'nün açtığı Bil
gisayar Kursu'na 
devam eden genç 
kız, kendisini pla
tonik aşk ile seven 
Aykut Ertunç'un 
arkadaşlık teklifini 
kabul etmedi.
Olumsuz yanıt

Gemlikli Finli vekil Ozan
Yanar Bağımsızlık Gününde
Fin Parlamentosun 
da milletvekili olan 
Gemlikli Ozan 
Yanar, Finlandiya 
mn Bağımsızlık 
günü resepsiyonu 
na Fin Cumhurbaş 
kanı Sauli Niinistö 
ve eşiyle ile 
biraraya geldi. 
Gemlik’te doğup 
büyüyen, ilk ve or
taokulu Gemlik’te 
okuyan Ozan Yanar, 
14 yaşında Helsinki 
ye giderek, burada 
Helsinki Üniversite
sinde Ekonomi 
eğitimi aldı. Üniver

ile çılgına dönen 
Ertunç, cep telefon 
numarasını Öğren 
diği Tuğçe Uludağ’ı 
rahatsız etmeye 
başladı. Şikayet 
üzerine savcılık, 
Aykut Ertunç hakkın 
da genç kıza yaklaş 
maması konusunda 
koruma tedbirli uzak 
laştırma kararı 
verdi. Uzaklaştırma 
kararına rağmen 
Tuğçe Uludağ'ın 
oturduğu binanın 
önüne gelen Aykut 
Ertunç, yanında 
getirdiği av tüfeği ile 
Uludağ'ı Öldürdü. 
Kendisi de yaralı 
halde otomobili 
içinde polisçe 
yakalanmıştı.

BARO YÖNETİMİ 
AİLEYİ 
ZİYARET ETTİ 
Bursa Barosu Baş 
kanı Gürkan Altun, 
yönetim kurulu 
üyeleri Onur Yavuz, 
Hüsniye Altın Yeşil, 

sitenin öğrenci 
temsilcisi seçildi, 
öğrenci parlemen- 
tosunda yer aldı. 
Bu arada siyasetle 
de tanıştı.

Sefer Bülent Yaylalı, 
Buket Gülçin özel, 
Umurbeyli Avukat 
İsmail işel, Çocuk 
Hakları Komisyonu 
Üyesi Stajyer 
Avukat Nilay Erken, 
Tuğçe Uludağ'ın 
ailesi Tülay-uzden 
Uludağ çiftini ev
lerinde ziyaret etti. 
Baro Başkanı ve be
raberindekiler, Ulu 
dağ Ailesi'nin evle 
rine girişte kapıda, 
pompalı tüfek ate 
şiyle oluşan delikle 
karşılaştı. Baba 
Özden Uludağ, 
Başkan Altun'a olay 
yerinde kızının 
nasıl öldürüldü 
ğünü anlattı.

"DAVANIN 
TAKİPÇİSİ 
OLACAĞIZ"
Baro Başkanı Altun, 
Tülay-Özden Uludağ 
çiftine başsağlığı 
ve sabır diledi.
Baro Başkanı Altun 
aileden, önceki

Finlandiya Yeşiller 
Partisi’ne girdi ve 
27 yaşında 2015 
yılında Fin Parle 
mentosunda Türk 
asıllı milletvekili 

ifadelerinde söyle 
medikleri, daha 
sonra akıllarına 
gelecek her türlü 
ayrıntılı bilgiyi, 
avukatlarına 
anlatmalarını istedi. 
Türkiye'de hemen 
hemen her gün bir 
kadının erkekler 
tarafından öldürül 
düğünü hatırlatan 
Altun, kadın 
cinayetlerini dur
durabilmek için bu 
olayın gündemde 
tutulması gerekti 
ğini ifade etti. Altun, 
şöyle konuştu: 
"Dinlediğimiz ayrın 
tılara göre cinayet 
göz göre göre 
gerçekleşmiş. Çok 
açık ve kanıtlı tehdit 
ler var ki, olayın 
dosyasında zaten 
mevcut olduğunu 
öğrendik. Ancak, 
bizim Bursa Barosu 
olarak bu olaya 
özel ilgimiz, ülke 
genelinde kadın 
cinayetlerine artık 
dur diyebilmek, 
halkı bilinçlendir 
mek adına Tuğçe 
Uludağ olayını gün
demde tutmak için 
dir. Bursa Barosu 
olarak davayı so
nuna kadar takip 
edip, kamuoyu 
gündeminde canlı 
tutacağız ki, Tuğçe, 
cinayete kurban 
giden son kadın 
olsun."

seçildi. Yeşiller Par- 
tisi’nin Avrupa Par
lamentosunda tem 
silciliğini de yapan 
genç milletvekili, 
geçtiğimiz günlerde 
kutlanan Finlandi 
ya’nın Bağımsızlık 
Günü’nde Fin Cum 
hurbaşkanı ve eşi 
ile biraraya geldi. 
Türkiye’yi Finlandi 
ya’da tanıtan genç 
milletvekili zaman, 
zaman Gemlik’e 
gelerek ailesiyle 
ve çocukluk 
arkadaşlarıyla 
buluşuyor.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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10 Aralık şehitlerini andılar
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gemlik 
Beşiktaşlılar ve 
Gemlik Bursa 
Sporlular Taraftarlar 
Derneği’ni İstanbul 
Şehitler Tepesine 
götürdü.
Gemlik Belediyesi 
daire müdür ve 
amirlerinin de 
katıldığı İstanbul 
Gezisinde Şehitler 
Tepesi anıtına karan
fil bırakıp dua eden 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz, “Terörü bütün 
kesimler ile birlikte 
bir kez daha lanetliy
oruz. Burada Gemlik 
Belediyesi’nin yanı 
sıra Türkiye’nin iki 
güzide ve köklü 
kulübü Beşiktaş ve 
Bursa Spor ’un 
taraftarlar derneği ile 
buluştuk. 10 Aralık 
Şehitlerini

unutmayacağız ve 
unutturmayacağız. 
Teröre inat, birlik ve 
beraberlik adına, 
kardeşlik adına bu 
güzel birlikteliği 
sağlayan köklü 
kulüplerimizin 
taraftarlar derneği 
başkanlarına teşek 
kür ediyorum” dedi. 
10 Aralık’ta İstanbul 
Vodafone Arena’da 
oynanan Beşiktaş- 
Bursa Spor karşılaş 
ması sonrasında 
hain terör saldırısı 

olmuş ve 37’si Çevik 
Kuvvet Polisi 7’si 
sivil 44 vatandaşımız 
şehit olmuştu. 
Şehitler Tepesi adı 
verilen ve hain 
terör saldırısı olan 
bölgede anma töreni 
yapan Belediye Baş 
kanı Refik Yılmaz, 
Gemlik Beşiktaşlılar 
Taraftarlar Derneği 
Başkanı Ali Alınca, 
Gemlik Bursa 
Sporlular Taraftarlar 
Dernek Başkanı 
Ferhat Orhan,

77 Armutlu Bursa 
Sporlular Taraftarlar 
Derneği Başkanı 
Şahap Gümüş ve 
taraftarlar duygusal 
anlar yaşadılar. 
Emekli İmam Hatip 
ve Vaiz Süleyman 
Yedek ile birlikte 
Gemlik Belediyesi 
Daire ve Müdürleri 
de anma ziyaretinde 
hazır bulundular. 
Süleyman Yedek, 
Gemliklilere dua 
ettirirken, Şehitliğe 
karanfil bırakıldı.

Gemliklilerin yanı 
sıra Şehitler Tepesini 
15 Temmuz Şehitleri 
Derneği üyeleri ve 
Futbol Federasyonu 
Başkanı Yıldırım 
Demirören ve Yöne
tim Kurulu üyeleriyle 
birlikte Beşiktaş 
Kulübü Başkanı 
Fikret Orman ve 
yönetim kurulu 
üyeleri de aynı gün 
içinde ziyaret ettiler. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 
ve Gemlik heyeti 

daha sonra İstanbul 
Boğazı’nı yer altın 
dan geçecek olan 
Avrasya Tüneli’nin 
açılış törenine 
katıldılar.
Yenikapı’da Başba 
kan Binali Yıldırım 
ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ı dinleyen 
Gemlik heyeti, 
açılışın ardından 
ilçeye döndüler. 
Gemlik Heyeti, 
Sultan Ahmet Camii, 
Yerebatan Sarayı ve 
Üsküdar Sahillerinde 
de kültürel bir 
gezi yaptılar. 
Taraftarlar Dernek 
Başkanları 
da yaptıkları 
açıklamada, bu 
önemli ve anlamlı 
gezi için Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür ettiler.

ERMAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. FİRMASI ADINA 
6622888300 SAYILI ORDİNO ZAYİ OLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR.

ERMAKSAN MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
ERTUĞRULGAZİ V.D. 3640291085 Eylül Misali

Tarık TANIŞ
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8 
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Yağmur Büyüklüğünde
mitralyözler yağıyor 
kasım çocuklarına 
yaralandık bayım hatta öldük bir de 
her yanda insan çığlıkları 
maden göçükleri gibi
siyah
kuş uğultuları sallıyor yer kabuğunu 
boş beşik misali
eyvah 
eyyah 
minesi soldu şafağın 
kurşun tokluğunda ağır 
turuncu ağıtlar yanıyor 
boşluğunda dağların 
arsız tetikler düşüyor 
kabzasına toprağın 
deli bozuk mermiler yayılıyor 
kırlangıç korkuları gibi 
benzi atıyor yıldızın 
mitralyözler yağıyor
kasım çocuklarına
vuruldular bayım öldüler hatta 
anne yazmaları düştü
yağmur büyüklüğünde toprağa..

KPSS tercih 
haşuTusu 
başladı
KPSS önlisans ve 
ortaöğretim tercih 
süreci başladı 
Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Merkezi 
(ÖSYM) tarafından 
gerçekleştirilen 
Kamu Personeli 
Seçme Sınavı (KPSS) 
önlisans ve ortaöğ 
retim sınavına giren 
adaylar için sıra ter
cihlerde. ÖSYM, 
KPSS tercih kılavu 
zunu yayımladı. 
KPSS önlisans ve 
ortaöğretim sınavına 
giren adayların 
sonuçları ÖSYM 
tarafından açıklandı. 
Puanlarını öğrenen 
adaylar şimdi de ter
cih yapacaklar. Aday
lar tercihlerini 21-30 
Aralık 2016 tarihleri 
arasında internet 
yoluyla ÖSYM’ye 
gönderebilecekler

OZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Ştî.

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

KAŞEDE BEKLEMEK YOK 
kaliteli kaşeler uygun fiyatlarla 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
. MATBAACILIK-YAYINCILIK-REKLAMCILIK •

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Sol suçlama! Milyon dolarlık ceza yolda
Avrupa Birliği (AB), 
Facebook'u, What- 
sApp uygulamasının 
satın alınması 
sürecinde yanlış ve 
yanıltıcı bilgiler 
sağlamakla suçladı. 
AB Komisyonu, 
Facebook şirketine 
VVhatsApp'ın satın 
alınması sürecinde 
sağladığı bilgilerin 
yanlış, hatalı ve 
yanıltıcı olduğu 
gerekçesiyle resmi 
suçlama 
gönderdiğini 
açıkladı.
Facebook, What- 
sApp uygulamasını

2014 yılında yaklaşık 
22 milyar dolara 
satın almıştı.Şirket, 
VVhatsApp’ı satın

aldığında AB düzen
leyici kurumuna 
kişisel verileri 
toplamayacağı, iki

şirket arasında 
paylaşmayacağı ve 
kullanıcı hesaplarını 
birleştirmeyeceği 
yönünde taah
hütlerde bulun 
muştu. Ancak, 
VVhatsApp 
ağustos ayında 
gerçekleştirdiği poli
tika değişikliğiyle 
telefon numaraları, 
profil isimleri gibi 
çeşitli kullanıcı veri
lerini ana firma 
Facebook'la paylaş 
maya başlamıştı. 
AB Komisyonu, 
resmi itiraz bildiri 
miyle, Facebook'a

2014 yılındaki 
birleşme 
değerlendirmesi 
sürecindeki ilk 
açıklamalarının 
tersi yönde hareket 
ettiği ve AB düzen
lemelerine aykırı 
davrandığı gerek 
çesiyle resmi suçla 
ma yöneltmiş oldu. 
Facebook'un bu 
bildirime 31 Ocak 
2017'ye kadar yanıt 
vermesi gerekiyor. 
AB Komisyonu, 
şirketin vereceği 
yanıtı yeterli 
görmezse ABD'li 
Facebook'a toplam 

cirosunun yüzde 
1'ine varan, yani 
yaklaşık 170 milyon 
dolar, civarında 
para cezası uygu
layabiliyor. 
Avrupa'da faaliyet 
gösteren büyük 
ölçekli şirket 
birleşmeleri veya 
satın almalarını 
denetlemek AB 
Komisyonu 
yetkileri arasında yer 
alıyor. AB Korniş 
yonu bu incele 
melerde rekabete 
aykırı bir durum 
olup olmadığını 
değerlendiriyor.

Intemaı iınıiHla iiunft latııcı sınimıı
Türkiye'nin sabit 
internet hızında 
ortalama 7,2 Mbps 
ile dünyada 64'üncü 
sırada yer aldığı 
açıklandı.
Dünyada internet hız 
ölçümlerini ayrıntılı 
veren kaynaklardan 
biri olan Akamai'nin 
'İnternetin Durumu' 
raporunda, 2016'nın 
ilk çeyrek verilerine 
göre Türkiye'nin, 
sabit internet hızın 
da ortalama 7,2 
Mbps ile dünya 
64'üncüsü olduğu 
açıklandı.
Türkiye'nin mobil in

ternet hızının da or
talama 6,5 Mbps 
olduğu belirtildi. 
Türkiye Bilişim 
Derneği Antalya 
Şube Başkanı

Mehmet Akyelli, 
Türkiye'nin internet 
hızında dünya ile 
kıyaslandığında du
rumunun hiç iç açıcı 
olmadığını söyledi.

Mehmet Akyelli, 
"Kendi içimizde bazı 
gelişmelere mutlu 
oluyoruz ama dünya 
ölçeğinde 
baktığımızda ne 
yazık ki istediğimiz 
noktada değiliz. 7.4 
milyar olan dünya 
nüfusundan inter
nete bağlanan insan 
sayısı 3.4 milyarı bu
lurken, dünyada 
sosyal medyayı aktif 
olarak kullanan kişi 
sayısı 2.3 milyar. 
Dünyada 3.8 milyar 
mobil cihaz 
kullanıcısının 2 
milyarı mobil cihaz 

üzerinden sosyal 
medyayı kullanıyor" 
diye konuştu. 
Türkiye'de aktif in
ternet kullanıcısı 
46.3 milyonu 
bulurken, aktif 
mobil internet 
kullanıcısının 40.5 
milyona ulaştığını 
kaydeden Mehmet 
Akyelli, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: 
"Türkiye'de, aktif 
sosyal medya 
hesapları 42 milyona 
yükselirken, mobilde 
aktif sosyal medya 
hesapları 36 milyon 
oldu. Dünyada aktif 

internet kullanıcısı 
ve aktif sosyal 
medya hesabı 
yüzde 10 artarken, 
Türkiye'de aktif in
ternet kullanıcısı 
yüzde 10 büyüdü. 
Aktif sosyal medya 
hesabı ise yüzde 5 
arttı. 2016 sonunda 
internet kullanıcı 
sayısının dünyada 
3.5 milyara ulaşa 
çağı tahmin ediliyor. 
İnternet kullanı 
mında 721 milyon 
kullanıcıyla Çin 
başı çekerken, 
Çin'i 333 milyon ile 
Hindistan izliyor."

fiLTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN diiğmçe'^ 
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

Eleman Aranıyor
MUHASEBE 
ELEMANI 

ARANIYOR 
02245140068

KAŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

A SAATTE TESLİM EDİLİR 
GUL-ER AJAIMS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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il ilıiMillt Mili telli lllıı!

Avrasya Tüneli, 
Yap-İşlet-Devret 
modeli olduğu için 
gelirler 24 yıl 4 
aylığına 
firmalara kalıyor. 
Ancak garanti 
edilenden fazla 
araç geçerse, 
fazla kısımdan 
kamu da pay 
alıyor.
Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme 
Bakanı Ahmet 
Arslan, Avrasya 
Tüneli hakkında 
açıklamalarda 
bulundu. Bakan

Arslan, konuşması 
esnasında projeyle 
ilgili önemli bir de
taya da yer verdi.

'YÜZDE 30'U 
KAMUYA'

Bakan Arslan, 
Avrasya Tüneli için 
günlük 68 bin 500 
araçlık garanti 
verildiğini, bu 
rakamın üzerine 
çıkılması halinde 
kamuya gelir 
sağlanacağını 
ifade etti.
Bakan Arslan, 
konuyla ilgili şöyle

konuştu:
"Bizim garanti 
verdiğimiz yıllık 25 
milyon araç. Bu da 
günlük 68 bin 500'e 
denk geliyor. Daha 
önce yaptırdığımız 
fizibiliteler, etütler 
gösteriyor ki bu
radan günlük 100- 
120 bin araç 
geçmesi bekleniyor. 
Dolayısıyla 
garanti rakamın 
çok üzerine çıkıyor. 
Hatta garanti 
rakamın üzerine 
çıkan kısmın yüzde 
30'unu kamu olarak 
biz alacağız."

30 yıldan fazla 
çalışıp emekli olan 
memurlara ek 
ödeme geliyor. 
İlgili düzenlemenin 
ise yılbaşından 
önce yapılması 
bekleniyor.
30 yıldan fazla 
çalışıp emekli olan 
memurlara ek 
ikramiye geliyor. 
Düzenlemenin 
yeni yıldan önce 
çıkması bekle 
niyor. Hesapla
malara göre 

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

toplam ödeme 3 
milyarı bulacak. 
SGK'nın da fark 
ödemelerini Ocak 
itibarıyla yapması 
bekleniyor. Ek 
ikramiye 7 Ocak 
2015'ten önce 
emekli olanları 
kapsayacak.
İkramiyeler emekli 
olunan dönemdeki 
katsayılar, ek 
ödeme, emekli 
maaşı dikkate 
alınarak hesapla 
nacak.

BAŞVURU 
ŞART MI? 
İlk tasarıda ikramiye 
için başvuru şartı 
vardı. Emekli 
memur ile miras 
çisinin 1 yıl içinde 
SGK'ya dilekçe ver
mesi gerekiyordu. 
Yeni taslakta 
başvuru şartının 
olmadığı konuşulu 
yor. Nihai duru
mun, yasa Resmi 
gazete'de yayınla 
nınca netleşmesi 
bekleniyor.
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t» alacaklara kfitit man! ilinizi çabuk lutun
Uzmanlar konut 
almayı düşünenlere 
yeni yılla birlikte 
gelecek zamlardan 
etkilenmemeleri 
adına bir an önce 
harekete geçme 
terini tavsiye ediyor. 
Uzmanlar yeni yılda 
konutlarda ciddi 
fiyat artışları 
olacağını ifade 
ediyor, Aşıklar Grup 
AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı irfan 
Aşıkoğlu doların 
yükselişinin ham
madde fiyatlarına 
yansıyacağını işaret 
ederek konut 
almayı düşünenlere 
ellerini çabuk 
tutmaları gerek 
tiğini söyledi 
2017 yılında inşaat 
sektörünün olağan 
seyrinin altında bir 
ivmeye sahip

1

_ İL
olacağı bekleniyor. 
Tüm sektörleri 
olduğu gibi inşaat 
sektörünü de olum
suz etkileyen dolar 
artışıyla birlikte 
yükselen ham
madde fiyatları 
nedeniyle konut 
zammı kaçınılmaz 
olarak görülüyor. 
Yeni senenin ikinci 
ayından itibaren 
yeni konut ve 
hazırdaki emlak 

Jr >

fiyatları da el 
yakacağa benziyor. 
Bu nedenle vatan 
daş hükümetin 
“Dövizi boz oyunu 
boz” kampanyasına 
da büyük ilgi 
gösteriyor.
DÖVİZDEKİ ARTIŞ 
HAMMADDEYİ 
VURUYOR 
Sektörün köklü 
kuruluşlarından 
Aşıklar Grup AŞ’nin 
Yönetim Kurulu

Başkanı İrfan 
Aşıkoğlu konuyla il
gili önemli 
değerlendirmelerde 
bulundu: “Doların 
artışı inşaat sek
törünü olumsuz etk
iliyor. 2017 yılı 
konut fiyatlarının 
hızlı bir artış süreci 
yakalayacağı bir 
dönem olacak. 
Önümüzdeki yıl 
inşaat sektörü, 
seyrinin altında bir 
ivmeye sahip ola
cak. Konut zammı 
kapıda! Konutlara 
gelecek bu zamların 
nedenini ise doların 
yükselmesiyle 
beton metreküp 
fiyatının üçte bir 
oranda zamlan 
ması; demirin de to
nunun, 1200 liralar
dan 1800 liralara 
tırmanması olarak 

açıklayabiliriz. 
İnşaatı devam eden 
konutların maliyet
leri artıyor.” 
KONUT ALACAK
LARA TAVSİYE: 
Yılbaşından önce 
dairelerinizi alın. 
Yeni yılın ikinci 
ayından itibaren 
konutlarda ciddi 
fiyat artışları ola
cak. Türk Lirasına 
sahip çıkılması 
gerektiğinin altını 
çizen Aşıkoğlu, tur
izm ve otomotiv 
sektörüyle ilgili de 
değerlendirmelerde 
bulundu: “Ticarette 
Türk Lirası 
kullanılmalıdır. İş 
adamlarına çağrıda 
bulunmak gerekir, 
dolarlarınızı bozdu
run, liralarımızın 
kıymeti artsın. 
Sayın yetkililerimi

zle iş adamları iş 
birliği içerisinde 
bulunmalı. Bu vesi
leyle Türkiye’nin 
dolar ve avronun 
etkisinden 
kurtulması 
mümkün.
Türkiye’de özellikle 
lüks gayrimenkul- 
lerin ve lüks otomo
billerin satışı 
yabancıların para 
birimleriyle 
gerçekleştirilmekte. 
Bu yanlış tutumdan 
derhal vazgeçilmeli. 
Özellikle turizm 
sektörlerimizde de 
Türk Lirası’na sahip 
çıkılmalı, 
yabancılardan Türk 
lirası talep edilmeli. 
Yabancılar da 
yanlarında getirdik
leri dövizleri 
Türkiye’de 
bozdurmalı.

Kart aidatını üç katıyla geri ödedi
Müşterisine kart 
aidatını önce ödeyen 
banka, ardından 
mahkemeye yaptığı 
itirazla 227 lirayı 700 
lira olarak geri aldı 
Binlerce kişi, hesap 
işletim ücreti, kart 
aidatı ve kredi için 
bankaların aldığı 
masrafları tüketici 
heyetlerine 
başvurarak geri aldı. 
Bir kısmı ise 
başvurusunun 
sonuçlanmasını bek
liyor. İstanbul 
Küçükçekmece'de 
kasaplık yapan 49 
yaşındaki Mehmet 
Bakar da kendisin
den kesilen kredi 

kartı aidatlarını geri 
almak için 2 yıl önce 
Küçükçekmece 
Tüketici Hakem 
Heyeti'ne başvurdu. 
Hakem heyeti 
Bakar'ın ilgili 
bankadan 227 TL 
alacağı olduğuna 
karar verdi. Birçok 
kez bankaya giderek 
hakem heyetinin 
kararını gösteren 
Bakar, banka parayı 
ödemeyince icra 
dairesine başvurarak 
parasının öden
mesini istedi. 
SÖZLEŞMEYE 
AYKIRI DEĞİL 
Sözcü'nün haberine 
göre Banka 5 ay

kadar önce 227 lirayı 
Bakar'a geri ödedi. 
Ancak geçtiğimiz 
cuma günü evine 
yollanan icra kağıdı 
ile Bakar bankanın 
kendisinden 700 TL 
alacaklı olduğunu 
öğrendi. Banka, 
tüketici heyetinin

227 liralık iade 
kararına Bakırköy 
3'üncü Tüketici 
Mahkemesi'nde itiraz 
ederek kararın iptal
ini istemişti. Gerekçe 
olarak da Bankacılık 
Hizmetleri 
Sözleşmesi I Kredi 
Kartları Üyelik

Sözleşmesi'ndeki 
maddeleri öne 
sürdü. Mahkeme de 
kredi kartlarının yıllık 
üyelik ücretlerinin 
yasal düzenleme ve 
sözleşmeye bağlı 
olarak tahsil 
edildiğini, haksız 
şart teşkil 
etmediğine bu ne
denle de Tüketici 
Hakem Heyeti'nin 
kararının usul ve 
yasaya uygun 
olmadığına karar 
verdi. 353.80 TL'lik 
yargılama giderleri 
ile 27.29 TL vekalet 
ücretinin de 
davalıdan tahsil 
edilmesine karar 

verdi. Banka da geri 
ödediği rakamla bir
likte tüm bu giderler 
için toplam 700 TL'yi 
Mehmet Bakar'dan 
tahsil etti.
Hakem heyetinin 
yolunu tutan 
Bakar'a yapacak 
bir şey olmadığı 
parayı ödemesi 
gerektiği söylendi. 
Mehmet Bakar, 
“Madem böyle bir 
şey var o zaman 
tüketici hakem 
heyetleri neden 
bizlerin tuzağa 
düşmesine izin 
veriyor. 700 lira 15 
günlük çalışma ücre
tim” dedi.
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YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5658 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Görümce: 11:30- 

14:00-16:15-18:30- 
20:45...

Sen benim 
herşeyimsin: 11:30- 
13:45-15:45-18:00- 

20:15...
Dağ 2:16:00- 

20:30...
Çakallarla Dans 4: 

11:30-13:30- 
18:30...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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ORDÖV TABAĞI (12 ÇEŞİT)
Semizotu, Rus Salatası, Yoğurtlu Patlıcan, 
Acılı Ezme, Bakla Favası, Pazı, Peynir, Domates, 
Salatalık, Yağ Biberi, Karnıkara, Girit ezme 
SALATA
ARA SICAK Paçanga Böreği, Arnavut Ciğeri^
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ANA YEMEK Dalyan Köfte 
KABAK TATLISI 
İŞKEMBE ÇORBASI 
LİMİTSİZ ALKOL

PİYANİST EYÜP <1
EŞLİĞİNDE
EĞLENCE J

YILBAŞI 
MENÜMÜZ

K ÛUI C 8AUK S4J WI\!J RiSTAORANfi
Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B /’

Tel: 0 224 533 00 06 Kiiçük Kumla f

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com
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YİĞİT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE 

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri
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GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR

IEL&FAK 0224 517 3310 CEP 05327443383 EA'AİL nunastiremlak@hotman.com
mmanastırenılaksahit)inden.conı  - m.&ı.am.tErnanastifemlakwww.gemlikkorfezgazetesi.com

Bursa ve
Orhangazi'ye 

şehit acısı düştü

İçişleri Bakanlığı tarafından 2011 yılında 
görevinden uzaklaştırılan yerel seçimlere 
kadar bir daha görevine iade edilmeyen eski 
CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, görevden alınmasından sonra başın 
dan geçen hukuksuzlukları anlattığı “Başkan 
Düşürüldü” adlı kitabın ön baskısı yapıldı. 
Güler, ilk kitabını CHP Genel Başkanı Kemal 
Kıhçdaroğlu’na verirken, kendisini Gemlik’e 
davet etti. Güler’in Kıhçdaroğlu ziyareti sıra 
sında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof.Dr. 
Lale Kara bıyık ile kardeşi Cem Güler de eşlik 
etti. Fatih Mehmet Güler’in 21 Ocak 2017 
günü kitabı tanıtılacak, imza günü yapılacak. 
_______________________ Haberi sayfa 4’de

Fırat Kalkanı 
Harekatı'nda şehit 
olan 14 askerden 
ikisinin ateşi 
Bursa ve ilçesi 
Orhangazi’ye

düştü. Binbaşı Bü
lent Albayrak ile 
Piyade Uzman 
Çavuş Ferhat 
Demir şehit oldu. 
Haberi sayfa 2’de

“Başkan Düşürüldü”..,
Her siyasi yaşadığı dönemin günlüklerini tutmalı. 
Başından geçen olaylar küçükde olsa mutlaka iç

lerinde önemli olanları vardır.
Öğünlükler, yaşanan günlerin bir belgesidir.
Gün gelir, bir kitaba dönüşür..
Eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, Gem

lik Belediye başkanı olarak 5 Nisan £009 tarihinden, 
10 Mart 2011 tarihine kadar 23 ay görev yapabildi.

Güler’in görevden alınmasına neden olan bir yerel 
gazetede çıkan haberler üzerine, zamanın Cumhur! 
yet Başsavcısı Zekeriya Beyazıt -şimdi FETÖ’cü 
olduğu İddiasıyla görevinden atıldı, onu sorgulayan 
Savcı Serkan Nogay’a FETÖ’den İçerde-.... 

______________________Devamı sayfa 4’de

TaMItiriıı üretilip 
sattlmasınahaDisveaılli 

nara cezası geliyor
Sınai Mülkiyet 
Tasarısı’nm, taklit 
ürün üretilip 
satılmasına hapis 
ve adli para cezası 
getiren maddeleri 
Meclis’te 
kabul edildi. 
Taklit mal üreten 
ya da hizmet 
sunan, satan, 
ithal ya da ihraç

eden, ticari 
amaçla satın 
alan, bulunduran, 
nakleden ya da 
depolayanlara 
bir yıldan 3 yıla 
kadar hapis ve 
20 bin güne 
kadar adli
para cezası 
verilecek.
Haberi sayfa 9’da

TSOdan girişimci 
adaylara fırsat

Bölgemiz ağırlıklı olmak üzere, işsiz genç
lerimize destek olmak ve onlara yeni işle 
rini kurmalarında fayda sağlamak için sayı 
sız çalışmalara imza atan GTSO, bu çalış 
malarına bir yenisini daha ekledi. 2’de

mailto:nunastiremlak@hotman.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa »e Oriıannazi’ye şehit acısı diiştii
Fırat Kalkanı 
Harekatı'nda şehit 
olan 14 askerden 
ikisinin ateşi Bur- 
sa'ya düştü. Binbaşı 
Bülent Albayrak ile 
Piyade Uzman 
Çavuş Ferhat 
Demirin ailelerine 
acı haber verildi. 
Suriye’de başlatılan 
Fırat Kalkanı 
harekatından acı 
haber geldi. 
TSK’nın yaptığı 

açıklamaya göre, 
DEAŞ’ın kontrolün
deki El Bab’da 
yaşanan çatışma 
larda 14 asker şehit 
düşerken, 33 asker 
de yaralandı.

BURSA ŞEHİDİNE 
AĞLIYOR...
DEAŞ’ın saldırısı 
sonrası şehit düşen 
askerlerden birinin 
de BursalI olduğu 
ortaya çıktı.
Yıldırım'a bağlı 
Samanlı Mahallesi 
Cevher Sokak'da 
oturduğu öğrenilen 
Şehit Piyade

Uzman Çavuş Ferhat 
Demirin ailesine 
acı haber gece 
saatlerinde verildi. 
Yozgat'ın 
Akdağmadeni 
doğumlu olan 
Şehit Uzman Çavuş 
Ferhat Demirin (25) 
3 yıllık asker olduğu 
ve Kayseri 1. Ko
mando Tugay 
Komutanlığımdaki 
birliğinden Fırat 
Kalkanı Herakatı'na 
katıldığı öğrenildi...

AŞKAN EDEBALİ'- 
DEN BAŞSAĞLIĞI 
MESAJI
Yıldırım Belediye

Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali ise acı 
haberi alır almaz 
twitter hesabından 
şu paylaşımı yaptı; 
"FıratKalkanı 
harekatında şehit 
olan Yıldırımlı 
kardeşimiz Ferhat 
Demir'e Allah'tan 
rahmet,kederli ailesi 
ve milletimize 
başsağlığı diliyo
rum" 
BURSALI BİNBAŞI 
ŞEHİT OLDU 
Fırat Kalkanı 
harekatı esnasında 
şehit düşen 14 
askerden Şehit Bin 
başı Bülent Albay 

rak’ın acı haberiyle 
Bursa'ya ikinci şehit 
acısı düştü.
Orhangazi Devlet 
Hastanesinde 
görevli Gamze Gök- 
tepe’nin ağabeyi 
olduğu belirlenen ve 
ailesi Gölcük’te 
yaşayan Bülent 
Albayrak’ın ce
nazesinin Orhan 
gazi’den kaldırıla 
cağı belirtildi.

Şehit Binbaşının 
Orhangazi Devlet 
Hastanesinde 
ameliyat hemşiresi 
olarak görev yapan 
ablası Gamze Gökte- 

pe'nin acı haberi 
aldıktan sonra önce 
Gölcük'e, ardından 
da evli bir çocuk 
babası Bülent 
Albayrak’ın evine 
gittiği öğrenildi. 
Albayrak’ın annesini 
Marmara depre
minde kaybettiği 
öğrenildi.
Albayrak’ın 
Orhangazi’de 
yaşayan kız kardeşi 
Gamze Göktepe’nin 
Orhangazi’deki evi 
ve çevresi bayrak
larla donatıldı. 
Binbaşı Bülent 
Albayrak’ın evinin 
önüne Orhangazi

Belediyesi 
tarafından taziye 
çadırı kurulurken, 
belediye ekipleri de 
çevredeki binaları ve 
şehidin kız 
kardeşinin evine 
bayrak astı. 
Orhangazi Devlet 
Hastanesinde 
görevli Gamze 
Göktepe’nin 
Gölcük’teki babası 
Haşan Albayrak’ın 
evine oradan da 
ailecek Ankara'ya 
gittikleri öğrenildi. 
Evli bir kız babası 
olan Albayrak’ın 
annesi Suzan 
Albayrak'ı 17 
Ağustos depre 
minde kaybettiği 
öğrenildi. Saat 
18:00'deYeni 
şehir Havaalam'na 
getirilecek olan 
Binbaşı Bülent 
Albayrak’ın ce
nazesinin Cuma 
namazının ardından 
Orhangazi’de an
nesinin yanına 
defnedileceği 
öğrenildi

KHamM^ııılMi Yeni yıla karla gireceğiz
Bölgemiz ağırlıklı 
olmak üzere, işsiz 
gençlerimize destek 
olmak ve onlara 
yeni işlerini 
kurmalarında 
fayda sağlamak için 
sayısız çalışmalara 
imza atan GTSO, 
bu çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi 
KOSGEB Bursa 
Hizmet Merkezi 
Müdürü Ahmet 
Akdağ ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt 
tarafından imza
lanan Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 
işbirliği Protokolü 
ile iş kurmak 
isteyenlere yeni 
bir fırsat tanınıyor. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından yürütüle
cek olan 32 saatlik 
Uygulamalı 
Girişimcilik

Gemlik Kgrfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Eğitimine, iş 
fikri olan tüm 
girişimci adaylar 
ücretsiz olarak 
katılabilecekler. 
Uygulamalı 
Girişimcilik 
Eğitimi'ni tamam
layan ve sertifika 
alan girişimciler, 
KOSGEB’in 
yeni iş kuranlara 
verdiği 50.000 TL’lik 
hibe ve 100.000 TL’
lik faizsiz kredi 
imkânından fay
dalanabilecekler. 
GTSO'dan yapılan

açıklamada;
"yeni bir iş fikri 
olan ve bu eğitime 
katılmak isteyen 
herke bu eğitime 
başvurabilir.
Eğitime başvuru 
yapmak için 
http://gtso.org.tr/ko 
sgeb-uygulamali- 
girisimcilik- egitimi- 
5 web adresinden 
ön başvuru for
munu doldurup 
ardından odaya 
şahsen başvuru 
yapılması gerek
mektedir” denildi.

Yılbaşı için 
geri sayımın 
başlamasıyla bir
likte o günkü hava 
durumunun nasıl 
olacağı merak 
konusu oldu. 
Tatil planı 
vatandaşlar özel
likle 'Yılbaşında 
kar yağacak mı?' 
sorusuna yanıt 
bulmaya çalıştı. 
Yılbaşına sayılı 
günler kala 
hava yılın son 
gününde hava 
durumunun 
nasıl olacağı 
açıklandı.
Alınan bilgiye 
göre 31 Aralık'ta 
Türki ye'nin 
tamamında kar 
yağışı 
bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü 
yetkililerinden 
alınan bilgiye 
göre, hava 
sıcaklıkları ülke 
genelinde mevsim 
normallerinin 
5-10 derece altında 
seyrediyor.
Yılbaşı için plan 
yapanlar, hava 
durumuna göre

tatil yeri aramaya 
başladı.
Orta vadeli pro 
jeksiyonlara göre, 
yılbaşı yağışlı ge 
çecek. Yetkililer, 
“Yılbaşında soğuk 
ve yağışlı hava 
kütlesinin 30-31 
Aralık gibi ülkemize 
gelmesi öngörü 
lüyor. Türkiye’nin 
tamamında kar 
yağması bek
leniyor” açıkla 
masını yaptı.

BUGÜN HAVA 
NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 
alınan bilgiye 
göre cuma günü 
yurdun iç ve batı 
kesimlerinde 

yağışlar etkili 
olmaya devam 
edecek. İç ve 
yüksek kesimlerde 
kar ve karla 
karışık yağmur, 
kıyı kesimlerde 

yağmur bekleniyor. 
Cumartesi günü 
yağış alanını 
genişletiyor. 
Marmara'nın 
doğusu, Batı 
Karadeniz, Göller 
Yöresi ve Konya 
çevrelerinde, 
Doğu Akdeniz'in 
kıyı kesimlerinde, 
Doğu kesimler 
de yağışlar var. 
Yağışlar yüksek 
ve iç kesimlerde 
kar, kıyı kesim 
lerde yağmur 
şeklinde olacak.

http://gtso.org.tr/ko
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Buzlanan »ona kayan ambulans tan yaptı
Bursa'nın İnegöl 
llçesi’nde, kar yağışı 
nedeniyle buzlanan 
yolda kayan 112 Acil 
Servis ambulansı 
mobese direğine 
çarparak durabildi. 
Kazada, ambulansta 
bulunan 3 sağlık 
görevlisinden Dr. 
O.N. başından 
hafif yaralandı.
İnegöl ilçesi’nde 
başlayarak etkisini 
artıran kar yağışı ne
deniyle sürücülerin 
yanı sıra 112 Acil

servis ekipleri de zor 
anlar yaşıyor.
Sabaha karşı saat 
04.00 sıralarında 
hastayı almak için 
harekete geçen R.K. 
yönetimindeki 112 
Acil Servis 
ambulansı, 
Tandoğan Cadde
sindeki buzlanma 
nedeniyle kon
trolden çıkıp, 
mobese direğine 
çarparak ancak 
durabildi.
Şiddetli çarpma ile

birlikte ambulansın ambulansta bulunan
önünde hasar şoförle birlikte 3
oluşurken, sağlık görevlisinden

Dr. O.N., başından 
hafif yaralandı. Yaralı 
doktorun yardımına 
hemen yanında bulu
nan sağlık teknikeri 
M.Ş. yetişti. Ayakta 
tedavinin ardından 
doktor ve sağlık 
teknikerleri, kaza 
yerine gelen diğer 
ambulansla 
noktalarına sevk 
edildiler.
Öte yandan, Bursa- 
Ankara karayolu 
üzeri Avarlar kavşağı 
yapım çalışmaları

nedeniyle kontrollü 
geçişin verildiği 
Gazimagusa 
Caddesi üzerinde 
kar yağışı 
nedeniyle 
kayganlaşan 
yolda kontrolden 
çıkan 4 araç 
birbirine çarptı. 
Kaza sonucunda 
yaralanan olmaz 
ken, kaza yerine 
gelen Emniyet 
Trafik ekipleri 
sürücülere 
yardımcı oldular.

Elektrik akımına tamlan işçi ağır Karalandı
Bursa’nın İnegöl 
ilçesinde elektrik 
trafosunda 
bakım yapılırken 
meydana gelen 
iş kazasında, 
elektrik akımına 
kapılan bir işçi 
yaralandı.
Edinilen bilgiye 
göre, elektrik

trafosunda bakım 
çalışması yapan 
23 yaşındaki 
İsmail Kaya, 
sigortanın 
patlaması 
sonucu sıçrayan 
kıvılcımların 
yüzüne ve vücu 
duna isabet etmesi 
sonucu ağır

yaralandı.
İş arkadaşlarının 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil 
Servis 
Ambulansındaki 
sağlık ekibinin ilk 
müdahalesinin 
ardından yaralı 
işçi ambulansla

İnegöl Devlet Has
tanesi Acil Servi
sine kaldırıldı. 
Yüzünde ve el
lerinde yanıklar 
oluşan genç 
işçi, burada 
yapılan müda
halenin ardından 
müşahede 
altına alındı.

31D Mn liralın metamfetımi n ııatalanaı 3 Hisi ımiManlı
Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 
yapılan uyuşturucu 
operasyonunda 
polis tarafından 
takip edilip durdu
rulan lüks otomo
bilde 1 kilo 15 gram 
metamfetamin mad
desi ele geçirildi. 
Gözaltına alınan 3 
kişi akşam saat
lerinde çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklandı.

Bursa Narkotik 
Şube Müdürlüğü, 
Karacabey İlçe Em

niyet Müdürlüğü ve 
Bölge Trafik ekipleri 
tarafından

uyuşturucu madde 
kullanan ve satan 
şahısların

yakalanmasına 
yönelik yapılan op
erasyon 
kapsamında takip 
sonucu Karacabey 
girişinde durduru
lan 34 YB 2471 
plakalı lüks araçta 
yapılan aramada 1 
kilo 15 gram 
metamfetamin mad
desi, 1 adet 9 mm 
ruhsatsız tabanca, 9 
adet fişek ve 1 adet 
hassas terazi ele

geçirildi. Otomo
bildeki H.E., E.S. ve 
S.Ö. isimli kişiler 
gözaltına alındı. 
Yakalanan uyuştu 
rucu maddenin 
piyasa değerinin 
380 bin lira 
olduğu belirtildi. 
Emniyetteki 
ifadeleri tamam
lanan 3 kişi 
sevkedildikleri 
adli mercilerce 
tutuklandı

Sup Makinesi ’Seyhmuz’ Jandarmadan Kaçamadı
Bir çok suçtan 
aranan 'Şeyhmuz' 
kod adlı suç maki
nesi, Sakarya İl Jan
darma Komutanlığı 
ekiplerince yapılan 
operasyonda 
yakalandı.
Ankara, Bursa ve 
İstanbul illerinde 
"suç örgütüne

bilerek, isteyerek 
yardııp etme", 
"hırsızlık", 
"uyuşturucu ve 
uyarıcı madde 
ticareti yapma ve 
sağlama", "parada 
sahtecilik" ve 
"resmi belgede 
sahtecilik" olmak 
üzere 6 ayrı

suçtan aranan 
"Şeyhmuz" kod 
adlı suç makinası, 
Sakarya'nın Kocaali 
ilçesinde jandarma 
ekiplerinin yaptığı 
operasyon 
sonucu yakalandı. 
Yakalanan şahsın 
evinde yapılan 
aramada; 1 adet

tabanca, 15 adet bu 
tabancaya ait fişek 
ve 1 adet şarjör, 
çalıntı olabileceği 
değerlendirilen 1 
adet motosiklet ele 
geçirildi. Suç maki
nesi çıkarıldığı adli 
makamlarca tutuk
lanarak cezaevine 
gönderildi.
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iski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler’in Başkan Düşürüldü kitabı basıldı

Güler ilk Mini Kılıcılaroğlu na verdi
“Başkan Düşürüldü”

Fatih Mehmet Güler’in başkanlık döne 
minde muhasebe evraklarında yapılan in
celemede 1 milyon lira gibi bir sahte belge 
düzenlendiği savcılıkça tesbit edildi.

Güler ile ilgili bir yolsuzluk iddiası yok. 
Görevi ihmali yok.
Ödemelerde imza yetkisi olmayan 

Belediye Başkanı, Belediyenin başı olduğu 
için doğrudan yolsuzluk olaylarından so
rumlu tutuluyor.
Aynı dönemde AKP’li Karacabey Beledi 

yesi’nde 5.5 milyon liralık yolsuzluk ortaya 
çıktı. AKP’li Belediye Başkanı Erg un Koç 
bir gün bile görevinden alınmadı 
yargılama sonunda 5 yıl ceza yedi.

AKP’li Gürsu Belediyesinde 4.5 milyon 
liralık yolsuzluk ortaya çıktı.

Belediye hesaplarından şans oyunları ve 
ganyan bayi işleten kişilerin hesaplarına 
belediyenin bütçesi kadar 4 milyon 473 bin 
490 TL tutarında para aktarılmasına karşın, 
'çişleri Bakanlığı,.Belediye Başkanı Orhan 
Özcü hakkında soruşturma izni vermedi. 
Görevinden birgün bile uzaklaştırılmadı.
Bu örnekleri çoğaltabiliriz.
Ama 10 yıllık Gemlik’teki AKP saltanatını 

yıkan Fatih Mehmet Güler Savcılığın iste 
mi ile kurulan kumpaslar sonucu 8 Mart 
2011 günü görevinden Bakan imzasıyla 
uzaklaştırıldı.

Güler yasa gereği 2 ayda bir Bakanlık 
tarafından göreve döndürülebilirdi ama 
muhalefete bağlı bir partinin başkanı 
olduğu için hiçbir zaman döndürülmedi.

Görevden alınan ve ceza evlerine giren 
PKK’lı belediye başkanlığına döndürüldü 
ğü halde, bir gün bile cezaevinde yatma 
mış Fatih Mehmet Güler görevine iade 
edilmedi.

Makamı, koltuğu hile ile resmen ele 
geçirildi.

Seçimle göreve gelen CHP, 5 yıl ilçeyi 
yönetme görevini yapamadı.

Seçimle göreve gelen başkan, görevini 
yapamadı.

Demokrasi birileri tarafından katledildi.
Fatih Güler görevden uzaklaştırıldıktan 

sonra hukuk mücadelesi başlattı.
Her yolu denedi.
Başından geçenleri sonunda bir kitapta 

topladı.
Bunu tüm siyasilerin yapması gerekir.
Belki yapanlar vardır ama belediye 

başkanı olarak belki bir ilk bu.
“Başkan Düşürüldü’’ 21 Ocak 2017 tari

hinde imza günüyle okurlarıyla buluşacak.
Fatih Güler kardeşi Cem Güler ile kitabın 

ilk deneme baskılarını CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’na götürdü.

Kılıçdaroğlu’nun Güler’e kefillik sözü 
vardı.

Gemlikliler bunu hatırlar.
21 Ocak 2017 günü bir aksilik çıkmazsa 

Kılıçdaroğlu “Başkan Düşürüldü” kitabının 
imza gününde ilçemizde olacak.

Kılıçdaroğlu’nun söylediğine göre, 
“Düşürülen yalnız Başkan değil, CHP’dir”

İç İşleri Bakanlığı 
tarafından 2011 
yılında görevinden 
uzaklaştırılan yerel 
seçimlere kadar bir 
daha görevine iade 
edilmeyen eski 
CHP’li Gemlik 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
görevden alınmasın 
dana sonra başın 
dan geçen hukuk 
suzlukları anlattığı 
“Başkan Düşürül 
dü” adlı kitabın ön 
baskısı yapıldı. 
Güler’in kitabını ilk 
armağan ettiği kişi 
fse CHP Genel' 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu oldu. 
2009 yerel seçim
lerinde 10 yıllık AKP 
Belediyesini Gem
lik’te yıkan başkan 
olarak anılan Fatih 
Mehmet Güler, 
görevinin 1.5 yılında 
belediyede yolsuz 
luk yapıldığı iddia 
lan sonucu Cumhu 
riyet Başsavcısı 
Zekeriya Bayazıt’ın 
istemi üzerine İçiş 
leri Bakanlığınca 
görevinden uzaklaş 
tırıldı. 21 Ocak 2011 
günü Savcının tu
tukluluk istemine 
karşın mahkemeler 
Güler’in tutuksuz 
yargılanmasına 
karar verdi.
Hakkında yapılan 
şikayetler üzerine 
onlarca dava açıldı. 
Davalar sürerken, 
Güler hukuk müca 
delesi başlatarak 
görevine iadesini is

tedi, ancak her şefe 
rinde Bursa Valisi 
nin davaların 
devam ettiğini ileri 
sürerek göreve 
iade edilmedi.
Bu süre yerel seçim 
lere kadar devam 
etti. Bu arada AKP’ 
nin oyunlarıyla 
Meclis içinde MHP 
eski ilçe Başkanı ve 
meclis üyesi Meh 
met Çelik ile CHP’li 
meclis üyesi 
Muharrem Sarı’nın 
aday olan Refik 
Yılmaz’a oy vermesi 
sonucu Yılmaz 
başkanvekili seçildi. 
Ancak, seçimlerde 
yapılan hukuksuz 
luk nedeniyle 
seçimler yenilendi. 
Bu kez AKP ve 
Mehmet Çelik orga
nizasyonu ile CHP 
4. yedeğinden mec 
lis üyesine getirilen 
Bülent Dalkılıç da 
seçimlerde AKP’li 
adaya oy verdi.

Karşılığında Bursa 
Büyükşehir Beledi 
yesi Park ve Bahçe 
ler Müdürlüğünde 
göreve getirildi. 
Düğün masrafları 
karşılandı.
Refik Yılmaz yerel 
seçimlere kadar 
Başkan vekilliği 
yaptı ancak Güler 
görevine iade 
edilmedi. Güler 
seçimlere 1 ay 
kala görevinden 
istifa etti.
Hakkındaki açılan 
davaların çoğundan 
beraat etti.
Ana dava olan yol
suzluk ile ilgili dava 
devam ediyor.

İLK KİTAP 
KILIÇDAROĞLU’NA

Güler, “Başkan 
Düşürüldü” kitabın 
da başından geçen 
olayları öyküleştirdi. 
Siyah Beyaz Kitap 
evi tarafından ilk 

deneme baskısı 
yapıldı.
Fatih Mehmet Güler 
bu baskılardan 
birini dün Ankara’ya 
giderek CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’na 
verdi. CHP Bursa 
miletvekili ve CHP 
Genel Başkan 
Yardımcısı Prof. Dr. 
Lale Karabıyık ve 
kardeşi Cem Güler 
ile birlikte Kemal 
Kılıçdaroğlu’na 
verdi.
Güler, Kılıçdaroğ 
lu’na kitabını 
imzalayıp verirken 
mahkemeye ilk 
çıkarıldığı gün olan 
21 Ocak tarihinde 
Gemlik’te yapacağı 
imza gününe de 
Kılıçdaroğlu’nu 
davet etti.
Kılıçdaroğlu’na 
Gemlik’e sözü 
olduğunu 
anımsatan Güler, 
Kemal Kılıç 
daroğlu’ndan söz 
aldı. Kıhçdar 
oğlu’nun kendisine 
"Türkiye’nin o 
günkü durumuna 
bağlı. Her gün 
bir olay yaşanıyor. ” 
dediği öğrenildi. 
Güler, bugün Mu
danya da yapılacak 
olan Halk TV.’nin 
Halk Arenası 
programında 
kitabını program 
yapımcısı Uğur 
Dündar’a ve Sözcü 
gazetesi yazarı 
Yılmaz özdil’e 
de verecek.

KflŞ€D€ B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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liitci el ttûila hu ttıaıa aiM
Tüketiciler Birliği, 
motorlu taşıtlarda 
ÖTV oranındaki 
değişikliğe bağlı 
2. el otomobil 
piyasasında oluşan 
hareketliliği fırsat 
bilen bazı art niyetli 
kişilerin, internet 
üzerinden araç satış 
vaadiyle dolandın 
cılık yaptığı uyarısın 
da bulundu 
Tüketiciler Birliği, 
motorlu taşıtlarda 
ÖTV oranındaki deği 
şikliğe bağlı 2. el 
otomobil piyasasın 
da oluşan hareketlin 
ği fırsat bilen bazı 
art niyetli kişilerce, 
internet üzerinden 
araç satış vaadiyle 
yapılan dolandırıcı 
lığa karşı vatandaş 
lan uyardı. Tüketi
ciler Birliği Genel 
Başkanı Mahmut 
Şahin, yaptığı açıkla 
mada, motorlu 
taşıtlarda ÖTV deği 
şikliğiyle bazı araçla 
nn fiyatının yılbaşın 
dan sonra artacağını 
söyledi.

Bu nedenle sıfır 
araçların yanı sıra 2. 
el piyasasında da 
hareketlilik olduğu 
nu dile getiren Şa 
hin, bazı art niyetli * 
kişilerin bunu fırsat 
bilerek vatandaşları 
dolandırmaya 
çalıştığını ifade etti. 
Şahin, bu konuda 
çok sayıda şikayet 
almaya başladıkla 
rım belirterek, 
"Bu dolandırıcılar, 
vatandaşların 
araçlarının fotoğ 
raflarım çekiyor ve 
kendi araçla rıymış 
gibi internet üz
erinden satış ilanı 
veriyor. Bu kişiler, 
kendisini arayan

kişilerle aracın 
satılması 
hususunda 
pazarlık yapıyor. 
Bazılarıyla anlaşma 
sağlanıyor. Ancak 
vatandaş baş 
kasının aracının 
kendisine satılmaya 
çalışıldığını 
bilmiyor. Vatandaş, 
anlaşma sağlan 
ması durumunda 
dolandırıcının 
istediği yere bir 
miktar kapora 
yatırıyor. Ancak 
ondan sonra 
ortada ne araç 
ne de satıcı kalıyor. 
Vatandaş verdiği 
kaporayla ortada 
kalıyor." dedL

MICHEUN

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA

TAKSİT

SINIRLI SORUMLU GEMLİK
ESNRF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFRLET 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN
Sayın Ortağımız,
Kooperatifimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 

23.01.2017 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 10.30’da Esnaf 
Kefalet Kooperatifi İşhanı toplantı salonu (Gazhane Cad. No: 14 
Gemlik / BURSA) adresinde yapılacaktır.

Bu toplantıya ait gündem aşağıda yazılıdır.
Davet mektuplarınızla teşriflerinizi rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1-Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
2- Kooperatifimizin 2016 Yılı Yönetim Kurulu Çalışma, Denetim 

Kurulu ve Hesap Raporlarının (Bilanço ve Gelir Gider Tabloları) 
okunması, müzakereleri ve oylanması

3- Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası
4- 2017 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması
5- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin aylık 

ücret veya huzur hakları ile yolluklarının belirlenmesi 
: 6- 28 Haziran 2016 tarih, 2016/13 sayılı ve 26 Temmuz 2016 tarih, 
2016/15 sayılı TESKOMB genelgeleri kapsamında gerçekleştirilen 
kooperatif takibinde bulunan borçların yeniden yapılandırılması 
hususunun görüşülmesi

7- Kooperatif ana sözleşmesinin 66 ncı maddesi değişikliğinin 
görüşülmesi

8- Gemlik Esnaf Kefalet Kooperatifi adına kayıtlı aşağıda bilgi
leri yazılı gayrimenkullerin izalarında belirtilen asgari bedellerle ve 
yapılan tüm satış masraflarının alıcıya ait olmak şartı suretiyle 
pazarlık usulü ile satılmasına yönetim kuruluna yetki verilmesine;

A- Bursa ili Gemlik ilçesi, Umurbey Mah. Hepice Mevkii 28 pafta, 
2295 parsel 735 m2, 29/48 pay zeytinlik 7.500 TL asgari bedel ile 
satılmasına.

B - Bursa ili, Orhangazi ilçesi. Yenigürle Mah. Köyüstü mevkii, 
H22.B.07.D.C. pafta, 1345 parsel, 560 m2 zeytinlik 15.000 TL asgari 
bedel ile satılmasına.

C- Bursa ili, Gemlik ilçesi, Karacaali Mah. Asarcık Mevkii 2 
pafta, 334 parsel, 1837 m2 zeytinlik 45.000 TL asgari bedel ile 
satılmasına.

D- Bursa ili Gemlik ilçesi, Umurbey Mah. Arpalık Mevkii 
H22A09CIC pafta, 196 ada, 5 parsel, 665.45 m2,1/2 pay arsa 75.000 
Tl asgari 'oeâe'ı Yıe saY/rmasrna.

E- Bursa ili Gemlik ilçesi Yeni Mah. Mevkii 17 pafta, 44 ada, 3 
parsel, 182,99 m2, 2/18 arsa paylı zemin kat, bağımsız bölüm 1 
nolu mesken 40.000 TL. asgari bedel ile satılmasına.

F. Bursa ili, Gemlik ilçesi K.Kumla Mah. H22A03D1A pafta, 155 
ada, 1 parsel, 771,46 m2,12/2400 arsa paylı B Blok zemin 10 nolu 
bağımsız bölüm garajın 30.000 TL asgari bedel ile satılmasına.

9- Denetim kuruluna 2 (İki) Asil, 2 (İki) yedek üyenin 3 yıl süre 
ile seçilmesi

Yö- îrYıe'kıer, YemennYıer ve 'Kapanış.

ENGÜRÜCÜICTE SATILIK ZEYTİNLİKLER
ENGÜRÜCÜK BAYIR MEVKİİNDE

2 PARÇA ZEYTİNLİK, OVA MEVKİİNDE 
ZEYTİNLİK 2 PARÇA 

YEZÎROVA MEVKİİ (KÖY İÇİNDE) ZEYTİNLİK 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
Müracaat: Ali Yaşar 

Engttrücttk Köyü - GEMLİK

ttZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

KflŞ€D€B€KL€M€KVOK |
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA l

0 SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS 
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: S/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Bursa trafiği hu köprü ile nefes alacak!
Panayır Kavşağı ile 
Yunuseli’yi birbirine 
bağlayacak 6 kilo* 
metrelik yolun İstan
bul Caddesi bağlan 
tısını sağlayacak 
köprüde sona 
gelindi. Başkan Al- 
tepe, proje kapsa 
mında 3 köprü ve 6 
kilometrelik yol için 
yaklaşık 6 milyon TL 
harcanacağını be
lirtti.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi de 
İstanbul Caddesi’ni 
Mudanya yoluna 
bağlıyor. Proje 
kapsamında yakında

inşaatı başlayacak 
olan Panayır 
Kavşağı, Yeniceabat 
üzerinden Yunuseli 
yoluna, buradan da 
Recep Tayyip

Erdoğan Bulvarı ile 
Mudanya yoluna 
bağlanmış olacak.
Yeniceabat Ma
hallesi içinden 
geçen yol yeni proje 

ile mahallenin 
güneyine alınırken, 
yaklaşık 6 kilometre 
uzunluğunda ve 12 
metre genişliğindeki 
yeni yol, İstanbul 
Caddesi ile Mudanya 
yolu arasında önemli 
bir alternatif olacak. 
Aynı proje kapsa 
mında Yunuseli 
bağlantısı için 2 
köprü yapılırken, 
İstanbul Caddesi 
bağlantısı için 
yapılan köprüde de 
çalışmalar tamam
lanma aşamasına 
geldi.
TRAFİK NEFES

ALACAK 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al- 
tepe, beraberindeki 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Fehmi 
Ökten ile birlikte 
projenin İstanbul 
Caddesi bağlantısını 
sağlayacak olan 
köprü inşaatında in
celemelerde bu
lundu. Bursa’nın en 
önemli olan trafik 
sorununun 
çözümüne yönelik 
olarak yatırım 
bütçesinin yüzde 
70’inden fazlasına 
ulaşım yatırımlarına 

ayırdıklarını dile ge
tiren Başkan Altepe, 
İstanbul Caddesi’ni 
Yunuseli yoluna 
oradan da Mudanya 
yoluna bağlayacak 
önemli bir alternatif 
güzergahı daha 
kente kazandı ra 
caklarını söyledi. İs
tanbul Caddesi üz
erinde Beşyol ve 
Panayır Kavşağı ile 
ilgili çalışmalar 
başlarken, Panayır 
Kavşağı’nın ova için
deki alternatif bir 
yolla Mudanya 
yoluna bağlanacağı 
belirtildi.

İDO ve BUDO’da bazı seferler iptal
Olumsuz hava 
koşulları sebebi ile 
İstanbul Deniz Oto
büsleri ve Bursa 
Peniz Otobüsleri, 
bazı seferlerini iptal 
etti.
İDO ve BUDO, Mar
mara Denizi'ndeki 
olumsuz hava 
koşulları nedeniyle 
bazı seferlerin iptal 
edildiğini duyurdu. 
İDO'nun iptal ettiğini 
açıkladığı dış hat se
ferleri şöyle: 
06: 30 Bursa- 
Yenikapı-Kadıköy- 
Beşiktaş Deniz 
Otobüsü

07: 00 Yenikapi - 
Bandirma Hızlı Feri 
bot
07: 30 Beşiktaş- 
Kadıköy-Yenikapı- 
Bursa Deniz

Otobüsü 
07: 45 Bandirma - 
Yenikapi - Bostanci 
Deniz Otobüsü 
08: 30 Armutlu-Ar- 
mutlu TK-Yenikapi-

Kadiköy Deniz Oto
büsü 
08: 30 Bursa- 
Yenikapı-Kadıköy- 
Beşiktaş Deniz 
Otobüsü 
09: 30 Beşiktaş- 
Kadıköy-Yenikapı- 
Bursa Deniz 
Otobüsü 
10: 30 Bursa- 
Yenikapi-Kadiköy 
Deniz Otobüsü 
11: 30 Beşiktaş- 
Kadıköy-Yenikapı- 
Bursa Deniz 
Otobüsü 
18: 45 Bostanci - 
Yenikapi - Bandirma 
Deniz Otobüsü

BUDO'dan sefer ip
talleri ise şöyle: 
BUDO'nun resmi in
ternet sitesinde 
yapılan açıklamaya 
göre, 
07.00 Bursa (Mu- 
danya)-İstanbul (Em
inönü/Sirkeci) 
08.00 İstanbul (Em- 
inönü/Sirkeci)-Bursa 
(Mudanya) 
08.30 Bursa (Mu- 
danya)-İstanbul 
(Büyükçekmece) 
09.00 Bursa (Mu- 
danya)-İstanbul 
(Eminönü/Sirkeci) ve 
Bursa (Mudanya)- 
Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu 
(İhlas)-İstanbul (Em
inönü/Sirkeci) 
10.30 İstanbul 
(Büyükçekmece)- 
Bursa (Mudanya) 
10.45 İstanbul (Em- 
inönü/Sirkeci)- 
Bursa (Mudanya) 
11.00 Bursa (Mu- 
danya)-İstanbul 
(Eminönü/Sirkeci) 
12.30 İstanbul 
(Eminönü/Sirkeci)- 
Bursa (Mudan 
ya) seferleri 
olumsuz hava 
koşulları 
nedeniyle 
yapılamayacak.

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmî£X 

Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

Eleman Aranıyor
MUHASEBE 
ELEMANI 

ARANIYOR 
12245140060

KHŞCDC BÇKLCMCK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

A SAATTE TESLİM EDİLİR
ÜLER AJANS

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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to Filrteri Hsting Bırsada saıaK fflricrtt Ham
Nilüfer Belediyesi ve 
Nilüfer Kent Konsey- 
i’nin de destek 
verdiği, 11. Uluslar 
arası İşçi Filmleri 
Festivali, “Barbarlığa 
karşı umut öyküleri” 
sloganıyla bu yıl da 
sanatseverlerle 
buluşuyor.
24-28 Aralık tarih
lerinde Bursa 
halkıyla buluşacak 
festivale Nilüfer 
Belediyesi ve Nilüfer 
Kent Konseyi de 
destek veriyor. 24 
Aralık Cumartesi 
günü saat 18:00’de 
Bursa Akademik 
Odalar Birliği Odito- 
ryum'da başlayacak 
film şöleninde 15 
ülkeden 40 film 
sinema tutkunu ile 
buluşacak. Festi
valin açılış filmi, 
Şafak Pavey’in 10 
Ekim’de Ankara’da 
yaşanan katliamı 
konu alan "Geride 
Kalanlar" isimli filmi 
olacak. Film gösteri
minin ardından da 
Feryal Öney konser 
verecek.

25 Aralık Pazar 
gününden itibaren 
15 ülkeden 40 film, 
Sanat Mahal, Nilüfer 
Kent Konseyi, Mu
danya Uğur Mumcu 
Kültür Merkezi, 
KESK Gösterim Sa
lonu, Nilüfer Dernek
ler Yerleşkesi, BAOB 
Yerleşkesi, Bursa 
Halkevi, DOĞADER, 
Panayır Anadolu 
Kültür Dayanışma 
Derneği Gösterim 
Salonu, Kestel Hacı 
Bektaş-i Veli Kültür 
Tanıtım ve Sosyal 
Yardımlaşma Derne 
ği Salonu, Bursa 
Dersimliler Derneği, 
Baroevi Gösterim 
Salonu ve As-Der 
Gösterim Salonu'nda 
izleyicilerle 
buluşacak. Festival 
öncesi düzenlenen 
basın toplantısına 
Nilüfer Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Bukle Erman, Nilüfer 
Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Elvan Atay 
ve destek veren 
kurumların temsilci
leri katıldı.

ÜCRETSİZ 
FİLMLERE HERKES 
DAVETLİ

Program hakkında 
bilgi veren Nilüfer 
Kent Konseyi Genel 
Sekreteri Elvan Atay, 
11. Uluslararası İşçi 
Filmleri Festivali’nin 
Bursa programının 
bu yıl, Nilüfer 
Belediyesi, Mudanya 
Belediyesi, Nilüfer 
Kent Konseyi, KESK 
Bursa Şubeler Plat
formu, DİSK Birleşik 
Metal-lş, Türk-İş Yol - 
İş Bursa 1 No' lu

Şube, Türk- İş 
Tümtis, Bursa Tabip 
Odası, Bursa 
Barosu, Bursa 
Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirler 
Odası, Kimya 
Mühendisleri Odası, 
Ziraat Mühendisleri 
Odası, Şehir 
Plancıları Odası, 
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği, Çağdaş 
Hukukçular Derneği, 
DOĞADER, Koza 
Dağcılık ve Bursa 
Halkevleri tarafından 
düzenlendiğini be
lirtti.

Festivalin destek
leyici kuramlarının 
da, Sanat Mahal, 
Aykırı Sinema, Bursa 
Dersimliler Derneği, 
Panayır Anadolu 
Kültür Dayanışma 
Derneği, Kestel Hacı 
Bektaş-i Veli Kültür 
Tanıtım ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği, As-Der, 
Bursa Muhalif.com 
olduğunu belirten 
Atay, “Festival, her 
yıl olduğu gibi bu yıl 
da gönüllülerin 
emeğiyle, 
dayanışmasıyla 
düzenleniyor ve 
tüm filmler ücretsiz 
olarak izleyicisiyle 
buluşturulacak. 
Tüm Bursa halkını 
festival etkinliklerine 
ve gösterimlerine 
katılmaya davet 
ediyoruz” dedi. 
Atay, festival 
programı 
kapsamında film 
gösterimlerinin yanı 
sıra iki panel de 
düzenleneceğini be
lirtti. Atay, “'Me
dyadaki Dönüşüm ve

Halkın Haber Alma 
Hakkı’ konulu pane
limiz Prof. Dr. 
Kayıhan Pala 
yürütücülüğünde 
gazeteciler Erdem 
Gül ve Meltem 
Akyol ile Basın- İş 
Sendikası Başkanı 
Faruk Eren’in 
katılımıyla BAOB 
Yerleşkesi Ortak Sa- 
lon'da 27 Aralık’ta 
saat 19:00'da 
gerçekleştirilecek. 
Diğer panelimiz de 
‘Cerattepe’den 
Uludağ’a Talana 
Karşı Doğal 
Olarak Direniş’ 
panelimiz. Yeşil 
Artvin Derneği 
Başkanı Nur Neşe 
Karahan, Derelerin 
Kardeşliği Platfor- 
mu'ndan Taylan 
Kaya ve DOĞADER 
Başkanı Murat Demir 
katılımıyla AS-DER 
Salonu'nda 25 
Aralık’ta saat 
15.00'te Gözyaşı 
Yolu filminin gösteri
minin ardından 
gerçekleştirilecek” 
ifadelerini kullandı.

.35®

n®

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK
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27 28 29

lıo 11! 
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16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29
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TAKVİM - DUVAR SAATİ - AJANDA 
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BLOKNOT - KÜLLÜK 
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Sınai Mülkiyet 
Tasarısı’nın, taklit 
ürün üretilip 
satılmasına hapis 
ve adli para cezası 
getiren maddeleri 
Meclis’te kabul 
edildi.
Tasarının tümünün 
kabul edilme 
sinden sonra 
Cumhurbaşkanının 
onayı ile Resmi 
Gazete’de 
yayımlandıktan 
sonra yürürlüğe 
girecek bu hüküm
lere göre, taklit mal 
üreten ya da hizmet

sunan, satan, ithal 
ya da ihraç eden, 
ticari amaçla satın 
alan, bulunduran, 
nakleden ya da de-

polayanlara bir 
yıldan 3 yıla kadar 
hapis ve 20 bin 
güne kadar adli 
para cezası

verilecek.
Marka koruması 
olduğunu belirten 
işareti mal ya da 
ambalaj üzerinden

yetkisi olmadan 
kaldıranlara da yine 
bir yıldan 3 yıla 
kadar hapis, 5 bin 
güne kadar da adli 
para cezası verile
cek. Yetkisi 
olmadığı halde 
başkasına ait marka 
hakkı üzerinde de
vretmek, lisans ya 
da rehin vermek 
suretiyle tasarrufta 
bulunanlara da 2 
yıldan 4 yıla kadar 
hapis, 5 bin güne 
kadar da adli para 
cezası öngörülüyor. 
Ancak bu suçlardan

dolayı ceza ver
ilebilmesi için 
markanın Tükiye’de 
tescilli olması şartı 
aranacak.
Ayrıca bu suçların 
soruşturulması ve 
kovuşturulması da 
şikayete bağlı ola
cak. Taklit malı sa
tanlar, bu malları 
nereden sağladık 
larını bildirip, taklit 
malı üretenlerin or
taya çıkarılmasını 
ve üretilen mallara 
el konulmasını 
sağlamaları halinde 
ceza almayacaklar.

0 kampları işveren telafi edecek!
Hazine 
Müsteşarlığınca, 
Bireysel Emeklilik 
Sistemine (BES) 
otomatik katılım 
düzenlemesine 
ilişkin yeni bir 
açıklama yapıldı. 
Hazine Müsteşarlığı 
tarafından yapılan 
açıklamada "İşveren, 
katkı payını 
zamanında emeklilik 
şirketine aktarmaz 
veya geç aktarırsa 
çalışanın birikiminde 
oluşabilecek parasal 
kaybı telafi etmek 
zorundadır." ifadesi 
kullanıldı.
Müsteşarlıktan 
BES'te otomatik 
katılıma ilişkin 
olarak yapılan 
açıklamada, Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Ka
nununun ilgili mad
desine göre, kamu 
ve özel sektörde 

çalışan 45 yaşını 
doldurmamış mev
cut çalışanlarla işe 
başlayan 45 yaşını 
doldurmamış 
çalışanların 1 Ocak 
2017'den itibaren 
işverenleri 
aracılığıyla sisteme 
otomatik dahil 
edileceği hatırlatıldı. 
Çalışanlar tarafından 
ödenen katkı 
paylarına, mevcut 
bireysel emeklilik 
sistemi ile aynı 
koşullara tabi olarak 
yüzde 25 devlet 
katkısı teşviki 
verileceğine işaret 
edilen açıklamada, 
cayma süresi 
sonrasında sistemde 
devam etmeye karar 
veren çalışanlara, 
Bireysel Emeklilik 
Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanununa 
göre bin lira 
tutarında devlet

katkısı sağlanacağı 
anımsatıldı.
Bunun yanı sıra 
emeklilik halinde 
hesabındaki birikimi 
en az 10 yıl süreli 
yıllık gelir sigortası 
sözleşmesi 
kapsamında almayı 
tercih eden çalışana, 
birikiminin yüzde 5'i 
oranında ek devlet 
katkısı teşviki 
verileceğine dikkat 
çekildi. 
Çalışanların işve 
renleri aracılığıyla 

otomatik olarak 
bireysel emeklilik 
sistemine dahil 
edilmesiyle ilgili 
olarak, hem kamu 
kesimi işverenleri 
hem de özel sektör 
işverenleri 
tarafından yerine ge
tirilmesi gereken bir 
takım yükümlülükler 
bulunduğu belirtilen 
açıklamada, 
işverenlerin önce
likle, otomatik 
katılım için emeklilik 
planı düzenleme 

konusunda Hazine 
Müsteşarlığı 
tarafından yetki 
lendirilmiş en az bir 
emeklilik şirketi ile 
emeklilik sözleşmesi 
imzalamak zorunda 
olduğu kaydedildi. 
Bu bağlamda, 
işverenlerin merkez 
veya taşra birimleri 
adına emeklilik 
sözleşmesi 
imzalanmasına 
ilişkin olarak yetkili 
yöneticilerini belir
lemesinin de 
gerektiğine işaret 
edilen açıklamada, 
"İşverenler sözleşme 
imzalayacağı şirketin 
seçiminde, hizmet 
kalitesi ve 
çalışanlara sunulan 
avantajları dikkate 
alacaklardır.
Halihazırda sektörde 
faaliyette bulunan 18 
emeklilik şirketi ile 
işverenlerin sözleş 

me imzalaması 
mümkün bulun 
maktadır." ifadesi 
kullanıldı.
Sistemin işleyişi 
kapsamında, 
işverenler tarafından 
yerine getirilecek en 
önemli yükümlülük
lerden bir diğerinin, 
çalışan tarafından 
sisteme ödenecek 
katkı paylarının 
çalışanın ücre 
tinden kesilerek 
emeklilik şirketine 
aktarılması 
olduğu vurgulanan 
açıklamada, 
işverenin, katkı 
payını zamanında 
emeklilik şirketine 
aktarmaması veya 
geç aktarması 
halinde çalışanın 
birikiminde oluşa 
bilecek parasal 
kaybı telafi etmek 
zorunda olduğu 
belirtildi.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat I55
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm.Böl.Şef. 513 12 86
Milli EğLMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sict. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Deresi Md. 513 10 92
İlçe Tanm Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 #4H VAPUR-FERİBOTKAYMAKAMLIK

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Eaklhlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

i 
K

__________OTOBÜS__________
ULAŞIM Şehirlerarası Oto- - 261 54 00 

büs Terminali (18 Hat)

R
Pamukkal* 612 OO 26
DENİZ UÇAâl 613 66 13
Paçaaua Akmla Sayahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
OOzerTurlzm 612 1O 72
KanbaroQlu>Eaada« 614 46 40
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

BAÖITICILAB

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

0B m

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

RELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

s ı ________ TAKSİLER_________
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94III* Akcan Petrol a13 1O 7O

MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 45
Beyza Petrol 513 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5659 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Câcf Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

llttlNİİ
VENÜS SİNEMASI
Görümce: 11:30- 

14:00-16:15-18:30- 
20:45...

Sen benim 
herşeyimsin: 11:30- 
13:45-15:45-18:00- 

20:15...
Dağ 2; 16:00- 

20:30... 
Çakallarla Dans 4: 

11:30-13:30- 
18:30...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YILBAŞI 
MENÜMÜZ > ORDÖV TABAĞI (12 ÇEŞİT)

I Semizotu, Rus Salatası, Yoğurtlu Patlıcan,
/ Acılı Ezme, Bakla Favası, Pazı, Peynir, Domates, 
' Salatalık, Yağ Biberi, Karnıkara, Girit ezme
T SALATA

ARA SICAK Paçanga Böreği, Arnavut Ciğeı

ANA YEMEK Dalyan Köfte
KABAK TATLISI
İŞKEMBE ÇORBASI
LİMİTSİZ ALKOL

PİYANİST EYÜpSWâÇ?\ Ls
EŞLİĞİNDE S jmö/lfel

EĞLENCE J *

T>ÛPI< 0At,K 
VlVfJ RıSSTAÜRAI

Giizelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B
Tel: 0 224 533 00 06 Küçük Kumlat <

YİĞİT
-1 987

inşaat
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

XI

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No* 98
Tel : 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com K

http://www.yigitinsaatgemlik.com


Kuruluş:197;

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

34 Aralık 2Q16 Cumartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com___________________________________50 Kr.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sahil Daire Başkanhğı’nca hazırlanan, Gemlik İskele Meydanı projesi kapsamında yıkılması kararlaştırılan 
çay bahçe lerinin işletmecileri Belediye brifing verildi. Belediye Toplantı Salonu’nda Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram Vardar, Büyükşehir Sahiller Daire Başkanı Hakan Bebek, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Belediye meclis 
üyesi Ercan Barutçuoğlu, proje hazırlayan mühendis, İskele Meydam’nda bulunan çay bahçeleri işletmecileri ile biraraya geldiler. Sahiller 
Daire Başkanlığı Grup Aile Çay Bahçesi önünden yıkılan Tibel Otel’e kadar olan bölümde deniz dolgusu yapılacak. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış
Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolundan öğrencilere jest

Güvence verildi, sorun çözüldü 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 

Sahiller Daire Başkanlığınca Gemlik 
İskele Meydam’nda yapılacak dolgu 
ve yeni çay bahçeleri kompleksi için 
geçtiğimiz aylarda esnafın çgy bahçe 
Terini boşaltması istenmişti.

İskele Meydanındaki çay bahçeleri 
nin 2 tanesi Gemlik Belediyesinin, 
diğerleri ise hâzineye ait.
Burada ki çay bahçesi veya halkın 

gazino dediği yerler uzun zamandır 
aynı kişilerce işletilmekte.

Devamı sayfa 4’de

Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği Kadın 
kolları, sosyal proje 
etkinlikleri kapsa 
mında yaptıkları 
el işlerini Çınar 
İlköğretim Okulu 
öğrencilere ne 
verilmesi için okul 
müdürüne verdiler. 
Okul Müdüresi İlkay 
Erdem, Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği üyeleri

ne gösterdikleri ilgi teşekkür etti.
ve destekten dolayı Haberi sayfa 2’de

fimimara 
cezasmar
40 meslek grubun 
da çalışanlar için 
Mesleki Yeterlilik 
Belgesi zorun 
tuluğu 1 Ocak'ta 
başlıyor.
Belgesiz çalışan 
lar için işverenlere 
idari para cezası 
uygulanacak.
Sınav ve belge
lendirme mas 
rafları ise devlet 
tarafından karşıla 
nacak. Syf 7’de

34_Aral%25c4%25b1k_2Q16_Cumartesi_www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Sahil 
Daire Başkanlığınca 
hazırlanan, Gemlik 
skele Meydanı 
projesi kapsamında 
yıkılması kararlaş 
tınlan çay bahçe 
terinin işletmecileri 
Belediye brifing 
verildi.
Önceki gün, 
Belediye Toplantı 
Salonu’nda Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Başkan Genel 
Sekreter Yardımcısı 
Bayram Vardar, 
Büyükşehir Sahiller 
Daire Başkanı Hakan 
Bebek, Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye meclis 
üyesi Ercan

Barutçuoğlu, 
proje hazırlayan 
mühendis, İskele 
Meydam’nda bulu
nan çay bahçeleri 
işletmecileri ile 
biraraya geldiler. 
Gemlik Sahil düzen
lemesi kapsamında 
Gemlik’i daha 
güzelleştirebilmesi 
için kıyılardan 
herkesin yararlan 
masını sağlamak 
amacıyla hazırla 
dıkları proje hakkın 
da çay bahçesi 
işletmecilerine 
bilgiler verdi. 
Buna göre, Sahiller 
Daire Başkanlığı 
Grup Aile Çay Bahçe 
si önünden yıkılan 
Tibel Otel’e kadar 
olan bölümde deniz 

dolgusu yapılacak. 
Bu alan geriye 
çekilecek olan yeni 
çay bahçelerinin 
önünde halkın gezi 
alanı olacak ve 
Emin Dalkıran 
Kordonu ile kıyıdan 
bağlantı kurulacak. 
Çay bahçeleri yine 
arka tarafta, bugün 
kü çay bahçele 
rinden daha küçük 
ancak modern bir 
şekilde yapılacak. 
Önce Gemlik’teki 
dolgu ve çay bahçe 
terinin yapımı 
gerçekleştikten 
sonra Küçük Kumla, 
Büyük Kumla Kara- 
caali ve Narh Köy
lerinde de hazırla 
na cak projeler 
kapsamında düzen

lemeler yapılacak. 
GÜVENCE 
İSTEDİLER
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram 
Vardar, mevcut çay 
bahçelerinin ön 
taraflarına dolgu 
yapılacağını, çay 
bahçelernin hemen 
önlerinde çamur bir 
tabaka bulunduğunu 
bunların ıslahından 
sonra taş doldurula 
cağını söyledi.
Burdan çıkan çamur 
kitlenin denizde 
uygun bir yere 
yönetmelik gereği 
döküleceğini, bu 
işlemler sırasında bir 
tehlike yaşanmaması 
için çay bahçelerin 

de oturanların 
çalışma alanından 
uzakta durmaları 
gerektiğini söyledi. 
Vardar, “Bize zorluk 
çıkarmazsanız Gem
lik daha güzel çay- 
bahçelerine biran 
önce kavuşur.” 
dedi.
Çay Bahçesi 
işletmecileri adına 
yapılan konuşmalar 
da açıldığından beri 
çay bahçelerini 
işlettiklerini, çay 
bahçelerinin kendi
lerinin ekmek kapısı 
olduğu belirterek, 
“Bizler yapılacak 
yeniliğe karşı de 
ğiyiz. Ancak, 
yeni yapılan çay 
bahçeleri işletme 
ciliğini yine bize

vermelisiniz. 
Bunun güven 
cesini istiyoruz” 
dediler.
Belediye Başkanı 
Yılmaz, bazı 
kişilerin kendisini 
esnaf düşmanı 
göstermek iste 
diğini belirterek, 
“Ben esnafımızın 
yanındayım. Bu 
konuyu encümene 
götürerek eski 
işletmecilere aynı 
şekilde yer verilme 
sini isteyeceğim. 
Kararı da Büyükşe 
hir meclisine gönde 
receğim" diyerek 
esnafa güvence 
verdi. Esnaf, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’a 
teşekkür etti.

Girit ve Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolundan öğrencilere jest

Bayanlardan örnek kültür hizmeti
Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Kadın 
kolları, sosyal proje 
etkinlikleri kapsa 
mında yaptıkları el 
işlerini Çınar 
İlköğretim Okulu 
öğrencilere ne 
verilmesi için okul 
müdürüne verdiler, 
ilçemizde yaptıkları 
sosyal çalışmalar ile 
dikkatleri çeken Girit 
ve Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Kadın 
Kolları, bir süre 
önce hazırladıkları 
Girit ve Rumeli eli 
işleri sergisinden 
sonra bu kez de 
eğitime destek için

sosyal proje Dernek üyesi yaptıkları değişik maddelerini
hazırladılar. bayanlar eylerinde işler ile gıda geçtiğimiz günlerde

Çınar İlköğretim 
Okuluna götürdüler. 
Okul Müdüresi 
İlkay Erdem’i 
makamında 
ziyaret eden 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak 
ve yönetimi ile 
bayanlar okul 
yönetiminin uygun 
göreceği muhtaç 
öğrencilere 
verilmek üzere 
yardımlarını 
teslim ettiler.
Okul Müdüresi İlkay 
Erdem, Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği üyeleri 
ne gösterdikleri ilgi 
ve destekten dolayı 
teşekkür etti.
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Bu acıya yürek dayanmaz
Fırat Kalkanı 
Harekatı'nda şehit 
olan Binbaşı Bülent 
Albayrak ve Uzman 
Çavuş Ferhat Demir, 
Bursa ve Orhanga 
zi’de son yolculuk 
lanna uğurlandı. 
Fırat Kalkanı ope 
rasyonu sırasında 
şehit düşen Uzman 
Çavuş Ferhat Demir 
memleketi Bursa’da 
son yolculuğuna 
uğurlandı. Şehit 
Uzman Çavuş’un 
anne ve babası 
oğullarını başlarına 
taktıkları komando 
beresi ile uğurlar 
ken, 3 aylık eşi ise 
Türk bayra ğıyla 
selamladı. Akeri 
uçakla Yenişehir 
havaalanına getirilen 
Uzman Çavuş Ferhat 
Demir’in naaşı bu
radan ambulansla 
eski Asker Hastanesi 
olan İlker Çelikcan 
Fizik Rehabilitasyon 
Hastanesi’nin 
morguna getirildi. 
Öğle saatlerinde 
hastane morgundan

alınan Şehit Uzman 
Çavuş’un cenazesi 
Samanlı Mahallesi’n- 
deki baba ocağında 
yapılan duanın 
ardından Osmangazi 
İlçesindeki Mihraplı 
Cami’ine getirildi. 
Şehit Uzman Ça 
vuş’un cenaze na 
mazına Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, ve 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile çok 
sayıda vatandaş 
katıldı. Cenaze nama 
zı sırasında Şehit 
Uzman Çavuş’un

babası Bahri Demir 
ile Annesi Fadime 
Demir’in başlarına 
komando beresi 
takmaları dikkat 
çekti.

EN ACI VEDA 
Fırat Kalkanı Ope 
rasyonu kapsamında 
El -Bab'ta şehit 
düşen Bordo Bereli 
Binbaşı Bülent Al
bayrak memleketi

Orhangazi de son 
yolculuğuna uğurlan 
dı. Şehit binbaşının 
cenaze törenine Milli 
Savun ma Bakanı 
Fikri Işık ve Eski 
İçişleri Bakanı Efkan 
Ala ve binlerce kişi 
katıldı.
Askeri uçakla 
Yenişehir havaalanı 
na getirilen şehit 
binbaşının naaşı bu
radan merasim 
mangası eşliğinde 
alınarak ambulansla 
Orhangazi Devlet 
Hastanesi Morguna 
götürüldü. Öğle 
namazı öncesi has
tane morgundan 

alınan Şehit binba 
şının cenazesi dua 
lar eşliğinde Orhan- 
bey Camisi'ne geti 
rildi. Burada Şehit 
Binbaşı Bülent Al
bayrak için kılınan 
cenaze namazına 
Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık, 
Eski İçişleri Bakanı 
Efkan Ala’nın yanı 
sıra 5 bine yakın 
kişi katıldı.
Şehit binbaşının 
eşi Şerife Albayrak, 
kızı Elif Naz Al
bayrak, babası 
Haşan Albayrak ile 
kız kardeşi Gamze 
Göktepe törene 
katılan askeri per
sonel tarafından 
güçlükle sakinleşti 
rildi. Kılınan cenaze 
namazının ardından 
şehit binbaşının ce
nazesi kortej eşli 
ğinde ilçe mezarlığa 
götürülüp burada 
17 Ağustos depre
minde hayatını 
kaybeden annesi 
Suzan Albayrak’ın 
yanına defnedildi.

Otomobil yolcu minibüsüne çarımı
Bursa’da kontrol 
den çıkan otomobil 
karşı şeritten gelen 
yolcu minibüsüne 
çarptı. Otomobil 
sürücüsü ve 
yanındaki bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Minibüs sürücüsü 
ile minibüste bulu
nan 7 yolcu 
yaralandı.
Kaza sabah 11:00 
sıralarında Merkez 
Osmangazi İlçesi

Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesi 
(DOSAB) içerisin

deki Açelya Sokak 
ta meydana geldi. 
İddiaya göre Fatih

Çakal idaresindeki 
16 LD 691 plakalı 
özel otomobil 
Açelya sokak üz
erinde seyrederken 
kontrolden çıkıp 
karşı şeritten gelen 
Volkan Özer (28) 
idaresindeki 16 M 
2091 plakalı şehiriçi 
yolcu taşıyan mini 
büs ile kafa kafaya 
çarpıştı.Çarpmanın 
etkisiyle minibüs ve 
otomobil hurdaya

dönerken otomobil 
içerisinde yolcu 
koltuğunda sıkışan 
Üsük Keskin (74) 
olay yerinde, ağır 
yaralı halde otomo
bilden çıkarılan 
sürücü Fatih Çakal 
ise kaldırıldığı 
Çekirge Devlet 
Hastanesi’nde can 
verdi. Yaralanan 
minibüs sürücüsü 
Volkan Özer ile 
minibüste bulunan

7 yolcu ise olay 
yerine gelen 112 
ambulanslarıyla 
çeşitli hastanelere 
sevk edildi. Olay 
yeri inceleme ve 
trafik ekiplerinin 
çalışmasının 
ardından Üsük 
Keskin’in cesedi 
savcılık talimatıyla 
hastahane morguna 
kaldırıldı. Polis 
kazayla alakalı 
tahkikat başlattı.

Yaşlı kadına FETÖ bahanesiyle büyük tuzak
Bursa Nilüfer'de 
kendisini polis 
olarak tanıtan 3 
şüpheli, FETÖ 
bahanesiyle 73 
yaşındaki N.Ö isimli 
kadının 90 bin 
TL'sini aldı. Polis 
kısa süre içinde 3 
şüpheliyi yakaladı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Rahmi Y.(35) 
isimli şahıs 73

yaşındaki N.Ö'ye 
telefonla ulaştı. 
Sahte polis, yaşlı 
kadimi) FETÖ 
bağlantıları 
olduğunu öne sür
erek bankadaki 90 
bin TL'sini Nilüfer 
İlçesi Kültür Ma
hallesi Bilginler 
Caddesi üzerinde 
bulunan bir fırının 
önüne getirmesini

söyledi. Yaşlı kadın 
parayı un çuvalları 
mn yanına bırakıp

ayrılınca Rahmi Y. 
hemen harekete 
geçip paraları aldı.

Rahmi Y.'nin Halil 
D.(31) ve Serdal 
Ç.'nin (35) yardımıy 
la parayı İstanbul'a 
oradan da Şanlıur 
fa'ya yolladıkları 
tespit edildi. Rahmi 
Y. isimli şüphelinin 
bu yöntemle İstan
bul ve Tekirdağ'da 
da vatandaşları 
dolandırıldığı 
öğrenildi.

Mağdurların müra 
çatıyla soruşturma 
başlatan Asayiş 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, güvenlik 
kameralarından 
yola çıkarak 3 zanlı 
yı yakaladı. Bursa 
Emniyet Müdürlü 
ğü'nde sorguları 
tamamlanan 3 
şüpheli adli makam
lara sevk edildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güvence verildi, 
sorun çözüldü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gemlik 
Meydan Projesi kapsamında, sahil düzen
lemesi de yaptırıyor.

Bunun için Ahmet Dural Meydanı’ndaki 
bazı işyerleri kamulaştırılarak projenin 
hayata geçirilmesine başlandı.

Meydanda bundan sonra eğer 2017 yılı 
istimlak bütçesine yeterli ödenek koyar 
larsa ve de Gemlik’te projeye bu fasıldan 
para ayırıhrsa Akmantar İş Merkezi ve Pak 
Otel kompleksi kamulaştırılarak Meydan- 
projesinde büyük bir rahatlama meydana 
gelir. Bundan sonra Ahmet Dural Meyda 
nı’nda yapılacak şey, Merkez Solaksubaşı 
Camiin in yıkılması ve Meydanın rahatla 
tılması olmalıdır.

Proje kapsamında kamulaştırılacak alan
lar arasında Camiiden denize doğru 
Hükümet Konağına kadar olan bölüm 
geliyor. Ancak, buradaki binaların kamu 
laştırılması ve PTT ile TELEKOM binasının 
yıkılması zaman alacak gibi.

Gemlik’in internet ve telefon hattının yeri 
değiştirilmeden Telekom’un yıkılması söz 
konusu olamaz. Hükümet Konağının 
yıkılması ise kesinleşmiş gibi.

Hükümet Konağı, Gemlik Belediyesi’nin 
mülkü olan CİUS AVM ye taşınacak.

Bu konuda Bursa Defterdarlığı, Gemlik 
Belediyesi anlaştı. Belediye Başkam’nın 
açıklamasına göre, AVM’de hükümet 
konağındaki Müdürlüklerin yerleri belir
lendi, dışarıda kalan devlet daireleri de bu 
çatı altında biraraya gelecek.

Bu nedenle yakın bir zamanda Hükümet 
Konağı yıkılacak, büyük bir alan açılacak 
demektir.

Hükümet Konağı ve Atatürk Parkı’nın 
bulunduğu yerlerin önündeki çay bahçe 
leri de meydan projesi kapsamında biçim
leniyor.

Bunun ilk ayağı Kasım ayında atıldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 

hazırlatılan sahil dolgusu projesi kapsa 
mında 4 bin metrekareye yakın alan doldu
rulacak.

Bu a'/an, çay ’oa'nçe'ıefrn örfü.
Bunun için çay bahçeleri işleticilerine, 

Gemlik Belediyesi ve Mal Müdürlüğünden 
"Boşaltın" yazısı gitmişti.
Ani boşaltma yazısını alan esnaf 

şaşırmış, tepki göstermişti.
Hatta bunlardan Milton Çay Bahçesi 

Sahibi Galip Kaygısız, kararın durdurul 
ması için dava açmıştı.

Büyükşehir ve Gemlik Belediyesi esnafla 
diyalog kurmadan yaptığı bu çağrıyı 
düzeltti.

Önceki gün, Belediyede yapılan toplantı 
da proje esnafa tanıtıldı, yapılacaklar 
anlatıldı ve yeni yapılacak çay bahçeleri 
için esnafa Gemlik Belediye Başkanı 
güvence verince esnaf rahatladı ve sorun 
çözüldü.

Çay bahçelerinin önünde gezi bandı 
yapılacağından dolgu çalışmaları da sorun 
yaşanmaması için ön masalara vatandaş 
oturmayacak, Büyükşehir çalışmalara 
başlayacak.

Çay bahçeleri duruma göre yıkılacak.

İlçemizin tanınmış 
iş adamlarından 
Coşkunlar Beko 
Ticaret sahibi Esat 
Coşkun’un eşi 
Asuman Coşkun 
hayatını kaybetti. 
Önceki akşam, 
evinde fenalaşan 
Asuman Coşkun, 
Gemlik Muammer 
Ağım Devlet Has- 
tanesi’ne kaldırıldı. 
Buradaki te
davisinde Asuman 
Coşkun’un kalp krizi 
geçirdiği saptanarak 
Bursa’ya sevk edildi 
ancak hastane 
girişinde müdahale 
edilemeden hayata 
gözlerini yumdu. 
Asuman Coşkun’un 
cenazesi dün cuma 
namazından sonra 
Merkez Solaksubaşı

Camiinde kılınan 
cenaze namazı 
aıuı'nuaıî r\üÇuK 
Kumla’daki aile 
mezarlığında 
toprağa verildi. 
Asuman Coşkun’un 
cenazesine çok 
sayıda vatandaş 
katıldı.
Esat Coşkun, 
çocukları Ahmet, 
Atalay ve Arda

Coşkun taziyeleri 
kabul etti.

BAHŞİŞOĞLU 
AİLESİNİN DE 
ACI GÜNÜ

Kayhan Mahallesin 
de eski Sarelle 
Bayii sahibi ve 
ilçenin sevilen 
esnaflarından Vedat 
Bahşişoğlu da

yüksek tansiyon 
sonucu hayata 
gözlerini yumdu. 
Bahşişoğlu’nun 
cenazesi dün 
cuma namazından 
sonra Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde kılınan 
cenaze namazı 
ardından yeni 
mezarlıkta toprağa 
verildi.

BAŞSAĞLIĞI
COŞKUNLAR TİCARET SAHİBİ 
ESAT COŞKUN’UN BİRİCİK EŞİ, 

AHMET, ATALAY VE ARDA COŞKUN’UN SEVGİLİ ANNELERİ

ASUMAN COŞKUN’UN
ÖLÜMÜ NEDENİYLE ÜZÜNTÜMÜZ SONSUZDUR. 

MERHUMEYE TANRI’DAN RAHMET, 
KEDERLİ AİLESİ, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLER, 

ACILARINI PAYLAŞIRIZ
SERAP & KADRİ GÜLER

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN 

ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR.
ASİYE KILIK
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Judı sampiytuasında tereceye nireıler ödüllerini aldı
Türkiye Okullar 
Arası Judo 
Şampiyonasında 
dereceye girenlere 
ödülleri dağıtıldı 
Bursa Valisi izzettin 
Küçük'ün katıldığı 
ödül töreni Bursa 
Merinos Atatürk 
Kültür Merkezi 
Başkanlık Binası 
Ulıdağ Toplantı salo
nunda yapıldı. 
Çınar Ortaokulu 
öğrencileri Gülcan 
Özdemir, Ahmet 
Güreş ve Rukiye

Okur'un kazanmış 
oldukları Türkiye 
Okullar Arası Judo 
Şampiyonası'da 
almış oldukları 
3 Türkiye l.liği 
nedeniyle 
çağrıldıkları 
törende; Çınar 
Ortaokulu 
öğrencileri ve Okul 
Beden Eğitimi 
Öğretmeni Adem 
Çolak'a plaket 
verildi.
Aynı toplantıda okul 
müdürlerine de

Bursa Valiliği 
tarafından okul 
sporlarına verdikleri 
katkıdan dolayı 
"Teşekkür" 
belgesi verildi.
Okul Müdürü 
İlkay Erdem de 

teşekkür belgesini 
Büyükşehir 
Belediye Başkan 
Yardımcısının 
elinden aldı.
Judo Antrenörü İs
mail Yıldız'a da 
teşekkür edildi.

■MlıMt
GOOD^YEAH
İIRELLİ

MICHEUfll

^>starmaxx

PEŞİN 
FİYATINA

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

ÖZKAYA
Tur. Nak. Taah. îhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: O 224 514 40 44 GEMLİK

Dojo Karate Do 
Spor Kulübü karate
cileri, Sakarya Kara 
te liginde 5 madalya 
1 kupa ile döndü.

Dojo Karate Do 
Spor Kulübü 
antrenörü Gökhan 
Özler, karateci
lerinin çok çalıştı

ğım, şampiyona 
larda başarılı olmak 
için ellerinden 
geleni yaptıklarını 
söyledi

EHfilİRİlCİİKTiSnTHIKZEYTİHUKLEB
FNÖÜRÜCÜK BAYIR MEVKİİNDE

2 PARÇA ZEYTİNLİK, OVA MEVKİİNDE 
7FYTİNLİK 2 PARÇA 

YFZİROVA MEVKİİ (KÖY İÇİNDE) ZEYTİNLİK 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR 
Müracaat: Alî Yaşar 

Engürücük Köyü - GEMLİK

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış.Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmî£'X 
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

Eleman Aranıyor
MUHASEBE 
ELEMANI 

ARANIYOR 
0224514NN
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İlk Ders Zjiü Çala

BİL OKULLARI 
"Köklü b<h ^eçivüştejv, <jelece^&...”

573 23 2 
ngazi/BURSİjB

ĞROc 
MOc

www.bilokullâri.ç9iaİ^ 022
Arapzade Mah.Olukdere Mfev^Sbk No.75 Or
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Artık para cezası «ar
40 meslek 
grubunda çalışanlar 
için Mesleki 
Yeterlilik Belgesi 
zorunluluğu 1 
Ocak'ta başlıyor. 
Belgesiz çalışanlar 
için işverenlere 
idari para cezası 
uygulanacak. Sınav 
ve belgelendirme 
masrafları ise de
vlet tarafından 
karşılanacak 
Hükümet hem iş 
gücü piyasasında 
arz-talep uyumunu 
artıracak hem de iş 
kazalarının önüne

geçecek önemli 
adım attı. Mesleki 
Yeterlilik Kurumu 
Mesleki Yeterlilik 
Belgesi 
Zorunluluğu

Getirilen Mesleklere 
İlişkin Tebliğ 25 
Mayıs 2015 tarihli 
ve 29366 sayılı 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. 
Bu kapsamda söz 
konusu tebliğ ile 
birçok meslekte 
MYK Mesleki 
Yeter lilik Belgesi 
zorunlu hale 
getirildi.
40 meslek için 
yeterlilik 
zorunluluğu 26 
Mayıs 2016 tari
hinde başladı. 
Ancak özellikle 
inşaat sektöründe 
çalışanların çok 
önemli bir kısmınjn 
söz konusu mesleki 
yeterlilik belgesine 

sahip olmaması ne
deniyle çalışma 
hayatında önemli 
sıkıntılara sebebiyet 
verilebileceği 
değerlendirildi.
Konu ile ilgili olarak 
Mesleki Yeterlilik 
Kurumu Yönetim 
Kurulu Başkan Vek
ili Mahmut Özer, 
“İşyerlerinde 
faaliyetlerin deva 
minin sağlanması, 
işçilerin istihdam 
sorunu yaşama 
ması ve işverenlerin 
cezai müeyyidelerle 
maruz kalmaması 

için ilk tebliğde yer 
alan 40 meslek 
için süre 
dolmuş olsa da 
Bakanlığımız 
prensip kararı 
doğrultusunda 
yılsonuna kadar 
cezai yaptırımların 
uygulanmaması, 
teftişlerde 
konuya ilişkin 
işverenlere 
rehberlik ve 
bilgilendirmenin 
sağlanması 
kararlaştırıldı" 
açıklamasında 
bulundu.

TutuMu lüks araç ÖTll ile kurtulacak!
Yurtdışından sıfır 
araçmış gibi ithal 
edilen ve daha sonra 
ikinci el olduğu 
ortaya çıkan lüks 
araçların sahip 
lerine af geliyor.
Yurtdışından sıfır 
araçmış gibi ithal 
edilen ve daha sonra 
ikinci el olduğu or
taya çıkan lüks 
araçların sahiplerine 
af geliyor. ÖTV'nin 
yüzde 25’i oranında 
tutarı ödedikleri 
takdirde araç üz
erindeki el koyma ve 
müsadere kararları 
kalkacak.
Araçların yeni sahip
leri, Özel Tüketim 
Vergisi’nin (ÖTV) 
yüzde 25’i oranında 
tutarı ödedikleri 
takdirde araç üzerin 
deki el koyma ve 
müsadere karar 
lan kalkacak. 
Gümrük ve Ticaret

Bakanlığı’nın, dis
tribütörler dışında 
galeriler tarafından 
ithal edilen araçlarla 
ilgili sıkı takibi 
sonucu binlerce 
araca el konuldu. 
Doğrudan araç ithal 
edemeyen galeriler, 
Almanya gibi otomo
bil üreticisi ülkeler
den, kullanılmamış 
ama Alman 
vatandaşlarına 
satılmış gibi göster
ilen araçları sıfır 
araçmış gibi yurda 
sokuyor. Sonradan 
yapılan incelemel
erde yurda 2. el 
olarak girdiği tespit 
edilen bu araçlar el 
değiştiriyor ve 
halen 2’nci, 3’üncü, 
4’üncü sahiplerin 
elinde bulunuyor. 
Bakanlığın bu 
araçlara el 
koymasıyla, aracın 
geçmişi hakkında

bilgi sahibi olmayan 
çok sayıda kişinin 
mağdur olması üzer
ine TBMM’deki torba 
yasa tasarısıyla 
düzenlemeye gidildi. 
Konuyla ilgili olarak 
Kaçakçılıkla Mü
cadele Kanunu ile 
Gümrük Kanunu’na 
geçici madde ek
lendi. Buna göre, 
yasanın yürürlüğe 
gireceği tarihten 
önce yurda 
sokulmuş olan ve 2. 
el olduğu ya da be

deli düşük gösteril
erek vergileri eksik 
ödendiği sonradan 
tespit edilen araç 
sahiplerine af 
getirilecek. Bu 
kişiler, 6 ay içinde 
başvurdukları 
takdirde, aracın 
ithalatı sırasında 
ödenmesi gereken 
ÖTV’nin yüzde 25’i 
tutarında parayı 
yatırmaları halinde 
araçlar üzerindeki el 
koyma ve müsadere 
kararları kaldırılacak.

El konulup hacizle 
satılmış olan 
araçların sahipleri 
ise bu haktan yarar
lanamayacak. 
Bakanlık tespit 
etmeden, 
kendiliğinden 
beyanda bulu 
nanlar ise yüzde 
15 oranında ÖTV 
ödeyecekler. 
Af düzenleme 
sinden, araçların 
bugünkü sahipleri 
yararlanacak. 
İthalatçı galerilerle 
ilgili davalar ve 
cezai sorumluluklar 
devam edecek.

53 BİN ARAÇ 
İTHAL EDİLDİ

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Müsteşarı 
Cenap Aşçı, 
Türkiye’ye yılda 500 
bin araç ithal 
edildiğini, bunların 

yüzde 1.5-2.5 
arasındaki kısmının 
galeriler tarafından 
gerçekleştirildiğini 
belirtti. 2007- 2016 
yılları arasında bu 
şekilde ithal edilen 
araç sayısının 53 bin 
olduğunu kaydeden 
Aşçı, bunların bir 
kısmında değerin 
düşük gösterildiğini, 
bir kısmının ise 
ikinci el olarak 
yurda getirildiğinin 
sonradan tespit 
edildiğini söyledi. 
Aşçı, Almanya 
başta olmak üzere 
otomobil ithal edilen 
ülkelerle yapılan 
bilgi paylaşımı 
dolayısıyla, 
Türkiye’ye getirilme
den önce başka 
ülkede satışı 
yapılarak tescil 
edilen araçları 
saptayabildiklerini 
belirtti.
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GEREKLİ TELEFONLAR^
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

ULAŞIM

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer. Sağ.Ocağı 613 10 68

I Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
Orm-Böl.Şef. 613 12 86
Milli Eğt Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Sqç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE
Santral 5134521-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

BENİZ BTBBÜSİT
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yaloya (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

WAPUB - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

OTOBÜS

DAĞITICILAR

Şehirlerarası Oto- 261 54 00
büs Terminali (18 Hat)

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol o13 1O 7O
MAR-PET oi 3 30 33
Tuncay Otogaz 013 10 40
Beyza Petrol 0*13 O1 03

Gemlik K
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5660 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEMEIİGM
VENÜS SİNEMASI
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Görümce: 

11:30-14:00-17:00- 
18:30-21:00...

Dağ 2: 
16:15-20:45...

Sen benim 
herşeyimsin: 

11:00-13:00-15:00-
19:00... I

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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YILBAŞI 
MENÜML * ORDOV TABAĞI (12 ÇEŞİT)

Semizotu, Rus Salatası, Yoğurtlu Patlıcan,I Acılı Ezme, Bakla Favası, Pazı, Peynir, Domates, jflm J Salatalık, Yağ Biberi, Karnıkara, Girit ezme g k 
T SALATA

ARA SICAK Paçanga Böreği, Arnavut

ANA YEMEK Dalyan Köfte 
KABAK TATLISI 
İŞKEMBE ÇORBASI 
LİMİTSİZ ALKOL

PİYANİST EYÜP <C\ ÇPÇç
EŞLİĞİNDE loll
EĞLENCE U

DORIS RSSTAORAN

GüzelyahMh.A.AslanCd. No:i07/B 
Tel: 0 224 533 00 06 Kiiçük Kumla •

inşaat

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

■ v ■ 
YİĞİT

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

http://www.yigitinsaatgemlik.com
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'in “0 Ses Türkiye” programına katılan Türk Sanat Müziği Korosu beğeni topladı ISO «e TB Bastonları
TOBB'un bölgeler 

toplantısından döndü
TV 87n ‘O Ses Türki 
ye' programına katı 
lan Gemlik Belediye 
si Sanat ve Kültür 
Derneği Türk Sanat 
Müziği Korosu, Sibel 
Can ile birlikte ses 
lendirdlkleri şarkılar 
la Gemlik’i Türkiye 
ye başarıyla tanıttı 
lar. Acun llıcalı'nın 
davetiyle sahne alan 
koromuz ayakta 
alkışlandı.
Haberi sayfa 4’de

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 
Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliği ve katilı 
mıyla gerçekleştirilen Marmara ve Trakya Böl 
ge Toplantısı’nda Bölge oda ve borsalannın 
yönetim kurulu başkanları, meclis başkanlar/ 
ve genel sekreterleri biraraya geldi. Syf2’de

jg Güne Bakış
1 Kadri GÜLER
j kadri_guler@hotmail.com

KOROMUZ
Kentlerin tanıtımları için yerel yöne

timler milyonlarca lira harcamalar 
yapıyor.

örneğin belediye başkanları, her
hangi bir televizyon kanalında bir 
program yapımcısıyla 15 dakikalık 
söyleşi yapacaksa, Bursa'daki Tv. 
kanallarına ödeyeceği para en az 4-5 
bin liradır.

Belediye başkanlarının sık sık tele
vizyonlara çıkması bedava değil 
yani.

Vatandaşın parasıyla oluyor bu 
işler. Devamı sayfa 4’de

Kıs anasının cncmtlaiiıı 
kacamalı iaıhca keşti
Hava ısısının dışarı 
da +5 derecelerde 
olduğu bir sırada, 
yıkılan Terme Kap 
hcası’nın kaynak 
suyunda yüzen 
çocukların kaçamak 
kaplıca keyfi dikkat 
çekti. 4 ka fadardan 3 
tanesi elbiselerini 
çıkarıp kaplıca keyfi 
yaptı. Sayfa 2’de

Bursaicin 
kar yağısı 
uyarısı 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün 
tüm yurt için 
yaptığı beş günlük 
değerlendirmede 
ise Pazartesi 
gününden yurdun 
büyük bir bölü 
münde kar yağışı 
bekleniyor. Bur- 
sa'da sıcaklıklar 6 
derece olacak.
Haberi sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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BUSKİ tarafından 
Karacaali Mahalle 
sinde başlatılan 
kanalizasyon boru 
su döşeme çalış 
maları nedeniyle 
sahil yolu bir süre 
kapalı kaldı. 
Köylerden mahal
lelere dönüşen 
yerleşim birim
lerinde alt yapı 
çalışmalarına ağırlık 
veren BUSKİ Kara
caali Mahallesinin 
ana kanalizasyon 
ve su boru hatlarını 
yeniliyor.
Müteahhit firma 
tarafından yapılan 
kazı çalışmaları 
sırasında Noca Et 
Mangal bölümünde 
devam eden çalış 
malar nedeniyle 
sahil yolu uluşıma ____ __
bir süre kapatıldı. Noca, çalışmaların belirterek BUSKİ 
Karacaan Mahallesi biran önce bitirilme yetkililerine teşek 
Muhtarı Goksal sini beklediklerini kür etti.

Kış oıtasnia cotuMana 
taçamalı kaplıca lıeırti

Hava ısısının dışarı 
da +5 derecelerde 
olduğu bir sırada, 
yıkılan Terme Kap 
hcası’nın kaynak 
suyunda yüzen 
çocukların kaçamak 
kaplıca keyfi dikkat 
çekti. Geçtiğimiz 
günlerde herkesin 
soğuktan kalın pan-

tolar giydiği bir 
günde, 4 kafadar 
küçük çocuk, İlçe 
Terminalinin yan 
tarafında bulunan 
yıkılan Terme 
Kaplıcası’nın kay
nak sularının 
toplandığı gölette, 
sıcak kaplıca 
suyunu görünce

dayanamadılar. 3 
çocuk soyunarak 
sıcak sular arasına 
kendilerini bıraktı 
lar. Sıcak suya giren 
çocuklar dışarısının 
soğuğuna aldırış 
etmeden bir süre de 
olsa sıcak kaplıca 
suyunun keyfini 9 
çıkardılar.

Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliği ve 
katılımıyla 
gerçekleştirilen 
Marmara ve Trakya 
Bölge Toplantısında 
Bölge oda ve bor- 
sala rının yönetim 
kurulu başkanları, 
meclis başkanları ve 
genel sekreterleri bir 
araya geldi. 
Ankara’da TOBB’un 
ikiz kuleler toplantı 
salonundaki 
toplantıya, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı

Kemal Akıt, Meclis 
Başkanı Paşa Ağde 
mir ve Genel Sekre 
ter Agah Arda 
katıldı.
Gemlik Ticaret 
Borsası adına da 
Borsa Başkanı 
Özden Çakır ile 
Meclis başkanı 
Mustafa Doğan ve 
genel sekreter 
Bahadır Selvi 
katıldılar.
Toplantıda oda ve 
borsaların günde
mindeki konular 
görüşülürken, 
çalışmalar hakkında 
da görüş alış 
verişinde

bulunuldu.
Oda ve borsaların 
üyeleri için çok 
şey yaptığını vurgu
layan Hisarcıklıoğlu, 
“İş dünyası, yani 
üyeleriniz bunlardan 
haberdar olmalı.

Oda ve borsaların 
üyeleri için neler 
yaptığı daha net 
anlaşılsın. 
Bunları mutlaka 
kamuoyu ve üye 
terimizle paylaşmalı 
ve anlatmalıyız.

Özellikle sosyal 
medya, yazılı ve 
görsel medya 
aracılığıyla oda ve 
borsaların sun 
duğu imkânlar tüm 
üyelere tanıtılmalı" 
dedi.

Toplantıda, başvu 
ruları başlayan 
KOBİ Nefes Kredisi 
hakkında bilgi 
verilirken, Ekonomik 
Koordinasyon 
Kurulu’nun tedbir 
paketindeki konular 
konuşuldu.
Ayrıca TOBB 
Dijital Dönüşüm 
Projesi, Şirket 
Kuruluşlarında 
Tek Durak Ofis Pro
jesi, Mesleki Eğitim 
Faaliyetleri ile 
Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirme 
Merkezi’ne 
(MEYBEM) ilişkin 
sunumlar yapıldı.
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Bursa’da alarm! 2 hin polis ile arama yapılıyor
Bursa polisi, kent 
genelindeki birçok 
noktada uyuşturucu 
ve asayiş uygula 
maları gerçekleş 
tiriliyor. 2 bin polisin 
katıldığı uygula
mada, kentte 
bakılmadık yer 
kalmadı.
Bursa’da 2 bin 
polis ve narkotik 
köpeğinin de 
katıldığı asayiş 
uygulamasında aranmadık yer kontrol edilmedik

araç kalmadı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı 
Asayiş ve Narkotik 
ekipleri hafta sonu 
olmasına rağmen 2 
bin kişiyle şehrin bir 
çok yerinde asayiş 
ve narkotik 
uygulaması yaptı. 
Özellikle uyuşturucu 
ticaretinin çok 
olduğu Yıldırım 
İlçesindeki Beyazıt 
Mahallesi Kartal

Sokak ve Anadolu 
Mahallesi Sabah 
Sokak ile Osmangazi 
ilçesindeki Çukur 
ca mahallelerinde 
aranmadık yer 
kalmadı.
Araçlar tek tek dur
durulup üst araması 
ve kimlik kontrol
lerinin ardından 
koltuk kılıflarının 
altından, bagaj 
kısmında bulunan 
ses sistemlerinin

içerisine kadar 
her yer büyük 
bir titizlikle 
incelendi.
Asayiş 
uygulamasına 
katılan narkotik 
köpeği Alfa da 
metruk alanlara atılı 
vaziyette bulunan 
koltuk içleri ile 
arabaların alt 
kısımlarında 
uyuşturucu 
madde aradı.

Yangımla yanarak can verdiler
Bursa’da 3 katlı boş 
binada çıkan 
yangında bir kişi 
hayatını kaybetti. 
Yangın, merkez Os
mangazi ilçesi Ebu 
İshak Mahallesi 
Kemal Bengü Cad- 
desi'nde meydana 
geldi. Edinilen bil
giye göre, boş olan

3 katlı binanın 
üçüncü katında 
çıkan yangın kısa 
sürede büyüyerek 
çatıyı sardı. 
Komşuların fark 
ettiği yangına olay 
yerine kısa sürede 
gelen itfaiye ekipleri 
müdahale ederek 
söndürdü.

Soğutma işlem 
lerinin yapıldığı sıra 
da cansız bir erkek 
bedenine rastlandı. 
Olay yerine gelen 
ekipler tarafından 
yapılan incelemede 
yanarak can veren 
şahsın kimliği tespit 
edilemedi. Şahsın 
cenazesi cumhuriyet

savcısının talimatıyla 
Adli Tıp Kurumuna 
kaldırıldı. Evin uzun 
zamandır boş 
olduğu, kapısının 
mühürlü olmasına 
rağmen kırılarak 
içeri girildiği tespit 
edildi. Polis, 
yangınla alakalı 
tahkikat başlattı.

Kadıı Sırsızla r nüveni i lı kameras ına vafala ıd
Bursa’da iki kadın 
hırsızın, dükkan 
sahibini oyaladıktan 
sonra değeri 25 
TL'yi bulan bulaşık 
lığı çalarak kayıpla 
ra karıştığı anlar, 
güvenlik kamera 
larına yansıdı. 
Edinilen bilgiye 
göre olay, Bursa'nın 

merkez Yıldırım 
ilçesi Yeşilyayla 
Caddesi'ndeki bir 
dükkanda meydana 
geldi. Dükkana 
gelen 2 kadından 
Ti, ürünlere 
baktıktan sonra 
güvenlik kamera 
larını inceledi. 
Güvenlik kamera 

sının olmadığını 
düşünen kadın, bir 
sandalyeyi alarak 
fiyatını sormak için 
dükkan sahibine 
götürdü. O sırada 
diğer kadın da 
değeri 25 TL olan 
bulaşıklığı eline 
alarak yakınını bek
lemeye başladı.

Şahsın dükkandan 
çıkmasının 
ardından kadınlar, 
aldıkları ürünün 
parasını ödemeden 
olay yerinden hızla 
uzaklaştı. Bir süre 
sonra ürünün 
yerinde olmadığını 
tespit eden işyeri 
sahibi Mevlüt Dur

sun, güvenlik karne 
ralarını inceledi. 
Kameraya baktı 
ğında şahısların 25 
TL değerindeki 
bulaşıklığı parasını 
ödemeden 
götürdüğünü 
gördüğünü ifade 
eden Mevlüt Dur
sun, "Beni oyala

mak için sanda
lyenin.fiyatını sor
dular. İçeride 
müşteriler de 
vardı, yoğundu. 
Şüphelendim 
ama o anda 
dışarı bakamadım. 
Şüpheli hare 
ketleri vardı" 
dedi.

Kaleci clnavetinm zanlısı Bursa’da ralıalaıtlı
İzmir'in Dikili 
İlçesinde geçen 6 
Ağustos'ta, gece 
kulübünden 
ayrılmak üzereyken 
bıçaklanarak 
öldürülen Dikili 
Belediyespor*un 
19 yaşındaki kale
cisi Barış Demir'in 
katil zanlısı Yusuf 
Bozkurt Erdil, 
Bursa’da yakalandı. 
Dikili'ye getirilen 
Yusuf Bozkurt Erdil, 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklandı. 
Geçen 6 Ağustos'ta

Dikili'deki bir 
gece kulübünde 
saat 03.30 
sıralarında iki 
grup arasında 
kavga çıktı. 
Dikili Belediye- 
spor'un kalecisi 
Barış*Demir, kavga 
çıkınca gece 
kulübünden 
ayrılmak istedi. 
Ancak bu sırada 
Demir, kavgaya 
karışanlardan biri 
tarafından 
bıçaklandı.
Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı . bıçak darbeleriyle

ağır yaralanan 
Demir, kanlar içinde 
kaldı. Dikili Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Demir, 
doktorların 
müdahalelerine 
rağmen Demir, 
kurtarılamadı. Polis, 
olayın ardından 
yaptığı incelemede 
6 kişinin karıştığı 
kavgada Demir'i 
Yusuf Bozkurt 
Erdil'in bıçaklaya 
rak öldürdüğünü 
belirledi.
Polis, olayın

ardından kaçan 
Yusuf Bozkurt 
Erdil'in yakalanması 
için çalışma 
başlattı. Bursa’da 
olduğu belirlenen 
Yusuf Bozkurt Erdil, 
geçen 22 Aralık'ta 
yakalanıp, Dikili'ye 
getirildi. Polisteki 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edilen Yusuf 
Bozkurt Erdil, 
çıkarıldığı mahke
mece tutuklanıp, 
Bergama Cezae- 
vi'ne gönderildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

KOROMUZ
Geçtiğimiz hafta cuma akşamı, Türk 

Sanat Müziği Koromuz, TV 8’ de, Acun 
llıcairnın "O Ses Türkiye” müzik yarışma 
programının konuğu oldular.

Türk Sanat Müziği Korosu’nda uzun 
yıllardır kudüm çalan Hülya Aslan hanım, 
Acun’un teyzesidir.

Koro elemanları yaklaşık bir ay önce 
Hülya Aslan’ın Acun tarafından torpili ile 
“O Ses Türkiye” programını izlemek için 
davetliydiler.

Acun llıcah, bu programda, teyzesinin 
izleyenler arasında olduğunu belirterek, 
Hülya Aslan’ı seyredenlere ve salondaki iz
leyicilere tanıttı.

Teyzesi ile yaptığı konuşmada, O’nun da 
müzikle uğraştığını, Gemlik Türk Sanat 
müziği Korosu’nda estrüman çaldığını 
söyledi. Aslan, müzikle olan İlgisini ve 
çaldığı çalgı aletlerini anlatınca, başta 
seçici jürinin ilgisini çekti.

Acun llıcah, Gemlik Türk Sanat Müziği 
Korosu’nu bir programa davet edeceğini 
söylediğinde ise, Sibel Can, kendisinin de 
koroda yer alacağını belirtince iş daha da 
renklendi.

Bugün iple çekilirken, Koro geçtiğimiz 
günlerde çekim için İstanbul’a gitti.

Gemlik beklemeye başladı.
O gün geldiğinde, Beşiktaş’taki hain 

saldırı yaşandı, program iptal edildi.
Sonunda Koromuz cuma günü akşamı 

”0 Ses Türkiye” programında yer aldı.
Şef Erdinç Çelikkol’un yönetiminde, Sibel 

Çan’ın da katıldığı koroyu Türkiye zevkle 
dinledi.

Gemlik Türk Sanat Müziği Korosu’yla 
milyonların karşısına çıkarak, bir kuruş 
bile ödemeden ilçenin tanıtımını müzik ile 
yaptı.

Salondakiler ve ünlü ses sanatçılarının 
oluşturduğu jüri, koroyu ayakta alkışladı.

Bizler de televizyonların karşısında arka 
daşlarımızı beğeni ile izledik, koromuz ile 
iftihar ettik.

Bu madalyanın bir yanı.
Sevgili okurlarım, Gemlik Belediyesi Türk 

Sanat Müziği Korosu, 1995 yılında Noter 
Maksut Akçay, Yargıç Gürcan Sünnetçioğ 
lu ve Avukat Ali Aksoy’un girişimiyle ku
ruldu.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı’nın d es 
teği ile Gemlik Belediyesi Sanat ve Kültür 
Derneği adıyla kurulan bir dernek çatısı 
altında bugünlere kadar Türk Sanat Müziği, 
Halk Müziği, Çocuk ve Gençlik Korolarıyla 
müziğimize destek verdi, eleman yetiştirdi, 
müziğimizi halka sevdirmeye çalıştı.

Hiç aksatmadan her yıl konserler verdi.
-TRT de bile konser verdi.-
Gemlik’i başarıyla tanıtan ve adında Gem

lik Belediyesi bulunan derneğin korosu, ne 
yazık ki Gemlik Belediyesi’nden gerekli 
desteği alamıyor.

Dernek koro şefinin parasını koro eleman 
larından topladığı paralarla ödüyor.

Kimi bu aksıyor.
Bazı kurumların desteği ile ayakta du

ruyor.
TV’lere para vererek çıkmanın yanında, 

bu tür yararlı dernekleri yerel yönetimimiz 
desteklemeli.

Tüm masraflarını karşılamak.

lloııııııiiMilılMftum

Acun llıcalı’nın sahi 
bi olduğu TV 8’de 
sunuculuğunu 
yaptığı, “O Ses 
Türkiye” programın 
da sahne alan Gem
lik Belediyesi Türk 
Sanat Müziği Ko
rosu, hem Gemlik’i 
tanıttı, hem de 
Türkiye’nin gönlüne 
taht kurdu.
“O Ses Türkiye”nin 
geçtiğimiz haftalar 
da konuğu olan 
Gemlik Belediyesi 
Sanat ve Kültür Der 
neği üyeleri arasın 
da bulunan Acun 
llıcalı’nın teyzesi 
Hülya Aslan’ı 
Türkiye’ye tanıtan 
llıcah, teyzesinin 
kudüm çaldığını ve 
Türk Sanat Müziği 
ile uğraştığını 
söylemişti.
Acun llıcah program 
da Hülya Aslan’ın 
uzun yıllardır devam 
ettiği Gemlik Beledi 
yesi Türk Sanat 
Müziği Korusu’nu 
“O Ses Türkiye” 
programına 
davet etti.

SİBEL CAN İLE 
BİRLİKTE 
SÖYLEDİLER 
Geçtiğimiz Cuma 
günü akşamı, “O 
Ses Türkiye”nin 
konuğu olan Gemlik 
Belediyesi Türk 
Sanat Müziği Ko
rosu, Erdinç Çelik 
kol’un şefliğinde, 
programın seçici 
kurul üyesi olan 
ünlü sanatçı Sibel 
Çan’ın da aralarına 
katılarak şarkılar

söylediler. 
AYAKTA 
ALKIŞLANDILAR 
Sibel Can, bestekar 
Erdinç Çelikkol’u 
da izleyenlere 
tanıtırken, Çelikko 
lun bestelerinden 
olan “Gel gönlüme 
yerden yere vurma 
güzel ne olursun”

şarkısını birlikte ko
ruyla söylediler.
Salondaki izleyici 
lerden büyük ilgi 
gören koromuz 
ayakta akışlandı. 
Gemlik’i TV 8 deki 
“O Ses Türkiye 
Programınnda” 
tanıtan ve 
şarkılarıyla Türkiye’

nin gönlünde 
taht kuran Türk 
Sanat Müziği koro 
elemanları 
Gemliklilerden de 
büyük takdir 
gördüler.
Koronun şarkı söyle 
meşinden sonra 
sosyal medyada 
paylaşımlar yapıldı.
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Saadet Partisi Gemlik İlçe Gençlik Kolları Başkanı Rıdvan Durmuş, devletin milli piyango, loto, toto, ganyan oynatarak 5237 sayılı kânuna aykırı rdâVratl dığlfli söyledi

Bevlel kumar oynatarak suç işliyor
Saadet Partisi 
Gemlik ilçe Gençlik 
Kolları Başkanı 
Rıdvan Durmuş de
vletin Milli piyango 
idares eliyle kumar 
oynatarak suç 
işlediğini söyledi. 
Yazılı bir basın 
açıklaması yapan 
Durmuş, "Yeniyıla 
girmemize az bir 
süre bulunmakta, 
bununla birlikte şans 
oyunları adı altında 
geçen kumardan 
farksız olan bir oyu
nun da satışları 
artmaktadı” dedi.

DİNCE HARAM 
Kur’anda ayetlerde 
de açıkça belirtildiği 
gibi kumar yasaklan 
dığını söyleyen Rıd 
van Durmuş, “Kumar 
ve şans oyunları 
insanlığımıza büyük 

hezimetler vermekte
dir. İnsanların hayal
lerini çalan bu piyan 
go her yıl daha da 
fazla satılmış ve 
legalleşmlştir. Bunda 
devletin payı azım 
sanmayacak kadar 
büyüktür. Bu batak 
lığa boğulan insan 
lan gördükçe içimiz 
acımaktadır. Bir an 
önce bu bataklığın 
kurutulması ve 
insanların bu haram 
illetten kurtulması 
gerekmektedir" dedi. 
Durmuş, "Dini değer 
terimize bu kadar 
önem verdiğini dile 
getiren günümüz 
hükümetinin bu milli 
piyangoyu her geçen 
yıl daha da fazla 
satışa sunarak ve 
büyük ikramiyeyi 
artırarak halkımıza 
sunması akıl almaz

bir durumdur. 
Diyanet İşlerimizin 
açıklamasında, 
"Zira bir taraf 
kaybederken, diğer 
taraf da hak etmeden 
kazanmaktadır. 
Buna göre şans fak
törüne dayalı olan 
piyango, toto, loto, 
İddia, müşterek 
bahis, ganyan gibi 
tertip ve oyunlar 
da kumardır ve 
haramdır.

DEVLET SUÇ 
İŞLİYOR 
Ret suç işliyor 
Bu türkumarlarin, 
geniş kitlelerin 
İştirak etmesi sebebi 
ile zararı daha da 
yaygın ölfnaktadır. 
Bu tür oyunların 
hasılatından bazı 
kuruluş ve hayır 
kurumlarının yarar 
lanması, onları 
meşru hale getirmez 
ve haramlık hükmü 

nü değiştirmez. " 
dedi.
5237 sayılı kanunün 
228. maddesine göre 
kumar öyhâhhiası 
için yer Ve imkan 
sağlanması kâhuneh 
suç sayduğunu be
lirten düfmuş, 
“BU maddeye göre 
devlet, kurUmu 
olan Milli Piyango 
Genel İdaresi eliyle 
şans oyunlarına 
imkan sağlamış 
olup suç 
işlemektedir.
Bir gecede kendi 
menfaatlerine olan 
onlarca kanununda 
değişiklik yapan 
hükümeti bu utanç
tan da bir an evvel 
kurtulması İçin İş 
başına davet edi 
yoruz. İnançlı bir 
gençlik yetiştirmek 
İsteyen hükümet 

halkına özellikle 
de gençlerine 
resmi bir şans 
oyunu oynatamaz 
oynatmamalıdır. 
Bir de buna "talih 
kuşu" diyerek, se
vimli ve güzel gös
terilmeye çalışılması 
büyük bir ahlaksızlı 
ğın göstergesidir. 
Devlet eliyle milli 
piyango milli utancı 
mızdır. Dindar bir 
gençlik yetiştirmek 
için çahşanlar(l), de
vlet eliyle milli piyan 
go oynatarak ancak 
ve ancak din(i)dar 
bir gençlik yetiştirir 
ler! Sömürgeci 
kapitalizm ve ırkçı 
emperyalizmin 
çarkların dan biri 
olan kumar, Ahlak 
ve Maneviyatımızı 
Olumsuz etkilemek
tedir." dedi.

Yılmaz, “En biiııiilı desteği bayanlardan alıyoruz"
AKP Gemlik İlçe 
Kadın Kolları Baş 
kanı Şükran Ersöz 
ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
maz’ı ziyaret ettiler. 
Şükran Ersöz 
Başkanlığındaki 
kadın kollarını ve 
yönetim kurulu 
üyelerini, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Beledi 
ye Meclis Üyesi 
Ercan Barutçuoğlu 
ve AKP ilçe Başkanı

Zafer Işık ile birlikte 
karşılayan Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, ticari, sosyal 
ve siyasi yaşamda 
her geçen gün kadın 
ların daha aktif hale 
geldiğini belirtti. 
Refik Yılmaz, “Sizler 
bizim gönüllü elçiler- 
imizsiniz. Çalışma 
/arınızda başarılar 
diliyorum." dedi. 
Gemlik Belediye
sinin çalışmaları 
hakkında da bilgiler 
veren Refik Yılmaz,

Gemlik Belediyesi 
nin, hizmet ve yatı 
rımları anlattı. 
Sosyal ve kültürel 
projelerde en büyük

destekçilerin bayan 
lar olduğuna dikkat 
çeken Refik Yılmaz, 
engelli vatandaşlar, 
yaşlılar ile ilgili

sorunlar, mahalleler 
de yaşanan prob
lemlerde de en bü 
yük desteğin bayan
lardan geldiğini 
vurguladı.
AKP İlçe Başkanı 
Zafer Işık’ta, bayan
lara en büyük değeri 
ve desteği veren par 
tinin partileri olduğu 
nu ifade ederek, par
lamentoda olduğu 
gibi Gemlik Belediye 
Meclisinde de en 
çok kadın mec lis 
üyesinin Ak Parti* de 

olduğunu söyledi. 
Ak Parti Kadın Kol 
lan Başkanı Şükran 
Ersöz'de Gemlik 
Bele diye Başkanı 
Refik Yılmaz’a, hiz 
met ve yatırımlar adı 
na teşekkür ederek, 
yeril sorunlar konu 
sunda ivme kazanan 
işbirliğinin bundan 
sonra da devam 
edeceğini söyledi. 
Ersöz, kadın 
kolları görev 
dağılımını da 
yaptıklarını belirtti.

AKP’Lİ GENÇLERLE 
BİRARAYA GELDİ

öte yandan 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ak 
Parti İlçe Gençlik 
Kollarıyla biraraya 
geldi.
AKP İlçe binasında 
düzenlenen toplantı 
da konuşan Yılmaz, 
Belediye Hizmet ve 
Yatırımlarının yanı 
sıra, eğitim, siyasi 
yaşamı ve yerel 
yönetimler tecrü
belerini anlattı. 
Başarının sırrı olarak 
da çok çalışmayı 
gösteren Refik 
Yılmaz gençlere, 
“Bir dakikanızı bile 
boşa geçirmeyin.

Size güvenenlere 
borcunuzu çok 
çalışarak ödeye
bilirsiniz" dedi. 
AKP Gençlik Kolları 
Başkanı Muhammet 
Ali Kaya’nın 
moderatörlüğünde 
gençlik kolları 
üyelerine seslenen 
Refik Yılmaz, 
AKP’li Gençlerin 
organize ettiği, 
“Gençliğe Değer 
Veren Geleceğe Yön 
Verir” konulu 
Perşembe toplantıla 
rımn ilk konuğu 
oldu, 
öğrencilik yılların 
dan, gençlik kolların 
da görev yaptığı 
yıllara, yerel yöne
timlerde aldığı görev

lerden Belediye Baş 
kanlığı dönemine 
kadar olan yaşamın 
dan çarpıcı kesitler 
ortaya koyan ve 
önemli açıklamalar 
da bulunan Belediye 
Başkanı Refik Yıl 
m az, “Dünyanın 
gözü Türkiye’nin 

üstünde. Zalimlerin 
korkulu rüyası, 
mazlumların umudu 
bir ülke haline 
geldik.” dedi 
AKP Hükümetinin 
seçme ve seçilme 
yaşını 18’e indirmeyi 
hedeflediğini anım 
satan Refik Yılmaz, 

gençlere güvendik
lerini ifade etti. 
özel Kalem Müdürü 
Halil İbrahim Atış ve 
Kültür ve Sosyal 
İşler Müdürü 
Hüseyin Turhan ile 
birlikte toplantıya 
katılan Refik Yılmaz, 
Belediye olarak da 
müdür ve amirleri 
gençleştirdiklerine 
dikkat çekti. 
Bakan Ali Baba 
can’ın 30 yaşında bu 
göreve seçildiğini ve 
12 yıl boyunca 
başarıyla görev 
yaptığını anımsattı. 
Refik Yılmaz, Gemlik 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol’un da daha 25 
yaşındayken

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İstanbul 
Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı dönemin 
de onun meclis 
Müdürlüğü yaptığını 
söyledi.
“Bizim gençliğimizin 
elinde sopa, silah ol
mayacak. Nitelikli ve 
donanımlı bir gençli 
ğimiz olacak” diyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Ak 
Gençliğe önemli 
mesajlar verdi. 
Gençlere kitap 
tavsiyelerinde 
bulunan Refik 
Yılmaz, projelerini 
de belediye olarak 
üstlenecekleri 
sözünü verdi.
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BUDUDA SIKINTI YOK
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa 
Deniz Otobüsleri’nin 
(BUDO) işleyişi 
konusunda Bur- 
sa’yla İstanbul 
Büyükşehir beledi 
yeleri arasında fikir 
ayrılığının bulunma 
dığını söyledi. 
Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin Aralık ayı 
olağan toplantısı 
yapıldı. Ankara 
Yolu’ndaki meclis 
binasında
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KREDİ 
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ostarmajof TAKSİT
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Tur. Nak. Taah. îhr. ve Tic. Ltd. Şti.
Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: O 224 514 40 44 GEMLİK

gerçekleşen ve 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Alte- 
pe’nin yönettiği 
toplantıda, BUDO’- 
nun İstanbul’a 
düzenlediği seferler 
ile Türkiye’nin iç ve 
dış mücadelelerde 
verdiği şehitler de 
gündeme geldi. 
Rutin meclis gün
deminin ve ön
ergelerin görüşül 
düğü toplantıda, İs
tanbul ve Kayseri 
patlamalarıyla El

Bab’da gerçekleşen 
saldırılarda şehit 
olan güvenlik kuv 
vetleri için saygı 
duruşunda bu
lunuldu.
Meclisin açılış 
konuşmasını 
gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe, BUDO’nun 
Bursa ile İstanbul 
arasında düzenli 
olarak düzenlediği 
deniz otobüsü sefer
lerine değendi. İs

tanbul’da Bursa 
olarak biri Sirkeci’de 
diğeri de Bey- 
likdüzü’nde yer alan 
2 iskeleye sahip 
olduklarını ve bu
ralara Mudanya 
merkezden düzenli 
olarak günlük sefer
ler düzenlediklerini 
kaydeden Başkan 
Altepe, daha önce 
Kabataş iskelesinde 
baş gösteren 
sıkıntının Sirkeci 
için geçerli 
olmadığını ifade etti. 
Başkan Altepe, 
konuşmasında 
Türkiye’nin son gün
lerde verdiği 
şehitlere de değindi. 
Ülkenin iç ve dış 
ihanetlerle karşı

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor Külü 
bü Kayak-Snovv- 
board branşının 
eğitimleri Uludağ'da 
başlıyor.
24 Aralık tarihinde 
başlayacak olan 7- 
15 yaş arası kayak 
severlerin kayıt 
olabileceği sezonluk 
kamp dönemi 10 
hafta sonu sürecek 
ve sporcular 80 saat 
kayak-snowboard 
eğitimi alacak.
Ayrıca sporcuların 
Uludağ'daki 
konaklamaları, 
ulaşım, telesiyej, 
kayak-snowboard 
malzemeleri ve 
giysileri Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü tarafından 
karşılanacak. Kon
tenjan sayısı 25 
kişiden oluşan

karşıya kaldığını ve 
bunun için amansız 
bir mücadele 
verildiğini vurgu
layan Başkan Al
tepe, saldırıların 
halkı bütünleştir 
diğini ifade etti. İs
tanbul ve Kayseri 
patlamalarıyla El 
Bab’da verilen 
şehitlere Allah’tan 
rahmet, yakınlarına 
da başsağlığı 
dileyen Başkan Al
tepe, “Terör, Türki 
ye’nin bütünlüğünü 
hedef alıyor.

Bursa Büyükşehir 
Belediyespor 
Kulübü Sezonluk 
Kayak-Snowboard 
Kampı 18 Mart'ta 
son bulacak. 
Sezonluk Kayak- 
Snovvboard kampına 
kayıt yaptırama yan
lar için başka bir 
seçenek ise 
Sömestr Kampı. 7- 
15 yaş arası kayak 
severlerin katılabile 
ceği bu kamp ise 3

Yükselişimizi nor
mal yollardan 
bozamayanlar huzu
rumuzu kaçırmaya 
çalışıyorlar. Yapılan 
saldırılar ülkede bir 
bütünleşmeyi mey
dana getirdi. 
Dost bildiğimiz 
düşmanlarımızı 
tanıdık. İnşallah 
yolumuza kararlılıkla 
devam edeceğiz ve 
terörün üstesinden 
geleceğiz. Yeter ki 
bir ve bütün olalım, 
birlikte hareket ede
lim” diye konuştu.

farklı dönemden 
oluşuyor. 21-25 
Ocak, 25-29 Ocak ve 
29 Ocak- 2 Şubat 
tarihlerinde gerçek 
(eştirilecek bu kamp 
dönemlerinde ise 
sporcular 16 Saat 
kayak-snowboard 
eğitimi alırken, se
zonluk kamp döne
minde olduğu gibi 
konaklama, ulaşım, 
telesiyej, malzeme 
tedariği gibi imkan
lardan yararlanabile
cek. Bursa Büyük 
şehir Belediyespor 
Kulübü'nün Kayak- 
Snovvboard kampları 
hakkında detaylı 
bilgi almak isteyen 
aileler www. bursa 
bbspor.com internet 
sitesini ya da 0224 
234 77 92 numaralı 
telefonu arayarak 
bilgi alabilirler.

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmî£X 

Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

Eleman Iranıyor
MUHASEBE 
ELEMANI 

ARANIYOR 
02245140060

bbspor.com
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Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
edinilen bilgiye 
göre Bursa'da kar 
yağışı bekleniyor.... 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nün 
tüm yurt için 
yaptığı beş günlük 
değerlendirmede 
ise Pazartesi 
gününden yurdun 
büyük bir 
bölümünde kar

yağışı bekleniyor. 
Kar yağışı, bugün
den itibaren 
Bursa'da da 
görülecek. 
Meteoroloji'nin 
açıkladığı verilere 
göre Bursa'da 
bugün hava çok bu
lutlu sıcaklık 7 
derece... Yarın kar 
yağışının beklendiği 
Bursa'da sıcaklıklar 
6 derece olarak

ölçülecek.
Salı günü parçalı 
bulutlu havanın etk
ili olacağı Bursa'da 
çarşamba günün
den itibaren iki gün 
boyunca yeniden 
kar yağışı bek
leniyor, sıcaklıklar 
ise çarşamba günü 
5, perşembe günü 
ise 1 derece ola
cak...

Nilüfer Belediyesi 
ve Kent Konseyi'nin 
de destek verdiği 
11. Uluslararası İşçi 
Filmleri Festivali 
başladı.
Bu yıl 11'inci kez 
perdelerini açan 
festivalde 28 
Aralık'a kadar on
larca film Bursa 
halkıyla buluşacak. 
Nilüfer Belediyesi 
ve Kent Konseyi'nin 
de destek verdiği 
festivalde 15 ülke
den 40 film ücretsiz 
gösterilecek. Festi
valin açılışı Bursa 
Akademik Odalar 
Birliği Oditoryum'da 
düzenlenen kok
teylle başladı. Açılış 
konuşmasını yapan 
Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey, 
''11. Uluslararası 
İşçi Filmleri Festi
vali ile farklı kapıları 
araladığımıza, 
emeği ve özgürlüğü 
ifade eden 
yapımları kitlelerle 
buluşturduğumuza 
inanıyorum. Bu 
çerçevede, 

eşitlikten, emekten 
ve özgürlükten 
yana pek çok 
paydaşla bir pro
jede buluşmak 
büyük mutluluk. Or
ganizasyon, bu yıl 
da emekten yana 
söz söyleyen 
yapımları, bu kez 
"Barbarlığa Karşı 
Umut Öyküleri" 
başlığıyla beyaz 
perdeye taşıyor. 11. 
Uluslararası İşçi 
filmleri Festivali'nin, 
her yıl olduğu gibi 
bu yıl da gönüllü
lerin emeğiyle, 
dayanışmasıyla 
düzenlendiğinin 
altını çizmek 
istiyorum.
Bizleri festivalle 
buluşturan kurum 
ve kuruluşlara, 
emeği geçenlere 
teşekkür edi 
yorum" dedi. 
Gazeteci Banu 
Güven de festivalin 
sıkı takipçisi 
olduğunu belirterek 
duyduğu heyecanı 
dile getirdi. Festi
valin açılış filmi,

Şafak Pavey'in 
yönetmenliğini 
yaptığı, 10 Ekim'de 
Ankara'da yaşanan 
katliamı konu alan 
"Geride Kalanlar" 
oldu. Film gösterim
inin ardından Feryal 
Öney konser verdi. 
Festival boyunca 15 
ülkeden 40 film, 
Sanat Mahal, 
Nilüfer Kent Kon
seyi, Mudanya 
Uğur Mumcu Kültür 
Merkezi, KESK 
Gösterim Salonu, 
Nilüfer Dernekler 
Yerleşkesi, 
BAOB Yerleşkesi, 
Bursa Halkevi, 
DOĞADER, 
Panayır Anadolu 
Kültür Dayanışma 
Derneği Gösterim 
Salonu, Kestel Hacı 
Bektaş-i Veli Kültür 
Tanıtım ve Sosyal 
Yardımlaşma 
Derneği Salonu, 
Bursa Dersimliler 
Derneği, Baro Evi 
Gösterim Salonu 
ve As-Der Gösterim 
Salonu'nda izleyici 
lerle buluşacak.
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Büyük açık var: 50 hin kişi alınacak!
TİGSAD Başkan 
Yardımcısı Özdinç, 
iç giyim sektöründe 
50 bin personel 
açığı olduğunu be
lirterek, “Bir usta 3 
bin lira kazanırken, 
tasarımcı 10 bin TL 
alıyor” dedi. 
Yaklaşık 10 milyar 
dolarlık ticaret 
hacmine sahip olan 
ve geçen yıl 1.2 mil
yar dolarlık ihracat 
gerçekleştiren iç 
giyim sektörü, kali
fiye personel 
sıkıntısı yaşıyor. 
Her yıl düzenli

olarak büyüyen ve 
300 bin kişiyi istih
dam eden sektör, 50 
bin personel arıyor.; 
Tüm İç Giyim 
Sanayicileri Derneği 
(TİGSAD) Başkan 
Yardımcısı Bahri 

özdinç, sektörde 50 
binin üzerinde kali
fiye personel açığı 
olduğunu be
lirterek, "Bugün 
sıfırdan başlayan 
bir kişiye asgari 
ücret veriliyor.

Vasat bir usta 3 bin 
TL kazanırken bir 
tasarımcı 10 bin 
TL'nin üzerinde 
maaş alıyor" dedi. 
Nitelikli personel 
sorununun her yıl 
katlanarak 
büyüdüğünü vurgu
layan Özdinç, "En 
büyük eksikliği 
makineci, depocu, 
kesimci gibi mes 
teklerde hissediyo 
ruz. Yeni nesil 
gençler konfek
siyon sektöründe 
çalışmaya pek 
sıcak bakmıyor. Bu 

nedenle hem sek
törü sevdirmek hem 
de onların meslek 
sahibi olmalarını 
sağlamak için 
üniversite ve 
meslek liselerinde 
konfeksiyon bölüm
lerinin artırılması 
için çalışmalar 
yapıyoruz" diye 
konuştu. 
Doğu ve 
Güneydoğu'da 
genç işsizliğin 
yoğun olduğunu 
hatırlatan Özdinç, 
bölgeye yönelik 
teşviklerde birtakım 

değişiklikler 
yapılırsa üretim
lerini buraya 
kaydırabileceklerini 
ifade etti. Özdinç, 
"Güneydoğu'da 
yatırıma yönelik çok 
ciddi teşvikler var. 
Fakat bizler istih
dama teşvik verilsin 
istiyoruz. Çünkü iç 
giyim sektörünün 
üretim yatırımı çok 
pahalı değil" 
şeklinde konuştu. 
Bütünleyici bir 
teşvik paketine 
ihtiyaç duyuldu ğu 
vurgulandı.

Elektrikte 'tavan fiyat' yolda
Elektrikte fiyatların 
saatlik bazda 1.9 
TL'yi görmesinin 
ardından, fırsatçıla 
rın önüne geçmek 
adına 'tavan fiyat* 
uygulaması geldi. 
Kışın bastırması ve 
konutlarda ısınma 
amaçlı tüketimin 
artması üzerine 
santrallara doğalgaz 
akışının kesilmesi, 
elektrikte arz-talep 
dengesini bozunca 
serbest piyasada 
fiyatlar (1 kilovat 
saat elektrik) 2 TL’ye 
dayandı. Enerji 
yönetimi, kriz 
fırsatçılarının önüne 
geçmek için elek
trikte “tavan fiyat” 
uygulamasını gün
demine aldı.
GAZBİR Başkanı 
Yaşar Arslan, enerji 
yönetiminin bu

konuda bir çalışması 
olduğu 
doğrulayarak, bunun 
gerekli bir önlem 
olduğunu söyledi.

SANTRALLARA 
UYARI
Doğalgaz tüketimi, 

kışın bastırmasıyla 
özellikle İstanbul, 
Ankara, İzmir, Bursa 
gibi büyükkentlerde 
olağanüstü artış 
gösterdi. Ankara’da 
enerji yönetimi, 
konutlardan gelen 
ısınma amaçlı yoğun 

talebi karşılamak 
için gaz santrallarine 
akışı yüzde 90 kıstı. 
Bazı santrallar de 
devre dışı kaldı. Bu 
durum elektrik arz- 
talep dengesini 
sıkıntıya soktu. 
Talebin yüksek

seyrettiği elektrikte, 
serbest piyasada fiy
atlar saatlik bazda 
1.9 TL’yi gördü. Bu 
düzey, “Kriz 
fırsatçıları harekete 
geçti” yorumlarına 
ve değerlen 
dinmelerine yol açtı 
Enerji yönetimi, ocak 
ayında havanın daha 
da soğuyacağı 
yönündeki tahminler 
üzerine elektrikteki 
arz sorununun 
fırsata çevrilmesini 
ve istismar 
edilmesini engelle
mek üzere önemli bir 
adım attı. Enerji 
Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK), 
hafta içinde elektrik 
üreten şirketlerle 
görüştü. “Serbest 
piyasa”nın esas 
olduğu ancak 
fiyatları zirveye

taşıyacak istismara 
ve kriz fırsatçılığına 
izin verilmeyeceği 
uyarısında bu
lunuldu.
'2 TL'NİN ÇOK 
ALTINDA' 
Enerji yönetimi, kriz 
fırsatçılarının önüne 
geçmek için elek
trikte “tavan fiyat” 
uygulamasını gün
demine aldı.
Bir kaynak, halen 
serbest piyasada 
elektrikte en fazla 2 
TL’lik bir fiyatın 
oluşabileceğini be
lirterek, “Bu döne
min koşulları dikkate 
alınarak, bir tavan 
üzerinde çalışma 
yapılıyor. Rakam 
henüz net değil. 
Ancak, bu 2 TL’nin 
çok çok altında 
olacaktır” dedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat . 155
Jandarma imdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 1° 28

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 oo 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğtMd. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMüd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sici. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR • 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUB-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

OTOBÜS
ULAŞIM

Pamukkal» ®12 OO 26
DENİZ UÇAÖI »13 60 13
Pegasus Akmls Seyahat 614 63 62
METRO 013 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 612 1O 72
Kanbarofilu-Esada» 614 46 40
Anıtur 614 47 71*
Kamil Koç 612 0103

HASTANELER

Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 08 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. HasL 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER
Körfez Taksi 513 18 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Takel 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Takel 517 33 94

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

Akcan Petrol oi3 1O 7O
MAR-PET B13 30 33
Tuncay Otogaz 613 16 46
Boyza Petrol 613 O1 03

Gemlik Körfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5661 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİIAaMİİ
VENÜS SİNEMASI
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Görümce: 

11:30-14:00-17:00- 
18:30-21:00...

Dağ 2: 
16:15-20:45... 

Sen benim 
herşeyimsin: 

11:00-13:00-15:00- 
19:00....

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ OAZETEll

Giizelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B 
Tel: o 224 533 00 06 Küçük Kumla

BALIK 
RCSTAORA

ORDOV TABAĞI (12 ÇEŞİT)
Semizotu, Rus Salatası, Yoğurtlu Patlıcan, 
Acılı Ezme, Bakla Favası, Pazı, Peynir, Domates, 
Salatalık, Yağ Biberi, Karnıkara, Girit ezme 
SALATA
ARA SICAK Paçanga Böreği, Arnavut Ciğerik

ANA YEMEK Dalyan Köfte
KABAK TATLISI
İŞKEMBE ÇORBASI
LİMİTSİZ ALKOL 1

YILBAŞI 
MENÜMÜZ

PİYANİST EYÜP “C
EŞLİĞİNDE 
EĞLENCE J

BOR İ S

inşaat

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

■ V ■ 

YİĞİT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAM İNAT PARKE 

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

http://www.yigitinsaatgemlik.com


Kuruluş: 1973 Yuvanıza Giden Yol

Gemlik Körfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

27 Aralık 2016 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastlremlakgemllk.com
TELâFM: 0224517 3310 CEP 0532 744 33 83 EMmanastiremlak@x4niaJ.com 

^^«^.manasfrenılaksahbirKjen.ayn - mintmMmanastranlak^

Facebooktakı mesajlaşması nedeniyle açığa alınan mudur veli ile ilişkisini yaıamaaı

üı, im tıııiı iıt ılır
Okulundaki bir öğrencinin velisi ile face- 
book’ta ilişki kurduğu gerekçesiyle, kadının 
kocasının şikayeti üzerine önce 10 gün izne 
aynltılan, sonra da Kaymakam Gürbüz Kara 
kuş tarafından açığa alınan GTSO llköğ 
retim Okulu Müdürü M. Atay gazetemize 
yaptığı açıklamada, gazetemizdeki haberin 
gerçek dışı olduğunu belirterek, “Tarafıma 
kurulmaya çalışılan bir oyunun bir parça 
sidir” dedi. Atay, yazışmaların kendisine 
karşı kurulmaya çalışılan komployu açığa 
çıkarmak için yazdığı mesajlar olduğunu 
yineledi. Haberi sayfa 4’de

lluntUM»

Gemlik'te Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 
hazırla nan bir TIR dolusu yardım malze 
mesi Suriye'ye gönderilmek üzere yola çıktı. 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz. İlçe Müftüsü 
Muammer Turan, Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran ile vatandaşlar tarafından 
uğurlanan TIR’ın hazırlanmasına destek 
olan MAG üyeleri de katıldılar. Sayfa 2’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

ÇİRKİN OYUNLAR...
Geçtiğimiz hafta gazetemizde ya 

yınlanan bir haberde, ilçemizdeki bir 
okul müdürünün okulundaki öğrenci 
velisi ile, sosyal medya araçlarıyla 
yaptığı görüşmenin belgelerini 
yayınyarak haber yapmıştık.

Haberimizi doğruydu ve Okul Müdü 
rü Kaymakam vekili Mustafa Altıntaş 
in emriyle 10 gün izne ayırtılmış, ko 
nuyla ilgili olarak idari soruşturma 
başlatılmıştı. Bu konuda haberi yap
madan konu önce İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne sorulmuştu ve haber 
doğruydu. Devamı sayfa 4’de

TSO da girişimci aday 
eğitimleri tamamlandı

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2016 yılının Girişimci 
Adayı eğitimlerini tamamladı. KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi 
Müdürü Ahmet Akdağ ve Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkam Kemal Akıt tarafından imzalanan 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği Protokolü” He iş kur
mak iste yenlerefırsat tanındı. Haberi sayfa 2’de

Sicilini 
temizleyene 

üremi
Yakında yürürlüğe 
girecek sicil affı ile 
birlikte sicili temiz 
lenen kişilerin he 
men kredi çekme 
sinin de yolu açıla 
cak. Kredi, kredi 
kartı, çek, senet 
borcundan dolayı 
kara listeye alınıp 
bankalardan eli boş 
dönenlerin umutla 
beklediği sicil affı 
yakında yürürlüğe 
girecek. Sayfa 8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastlremlakgemllk.com
mailto:EMmanastiremlak@x4niaJ.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bir TIR dolusu yardım malzemesi dün öğle saatinde Halep’e yola çıktı

Oinaııet llaifı'nılan Sur iııe'<e nanlını
Gemlik'te Türkiye 
Diyanet Vakfı 
tarafından hazırla 
nan bir TIR dolusu 
yardım malzemesi 
Suriye'ye 
gönderilmek 
üzere yola çıktı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan, Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran ile vatandaş 
lar tarafından 
uğurlanan TIR’ın 
hazırlanmasına 
destek olan 
Gemlik Mahalle 
Afet Gönüllüleri 
Derneği üyeleri de 
katıldılar.
Kuran-ı Kerim 
okunamasıyla 
başlayan törende 
konuşma yapan İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan; “Türkiye 
Diyanet Vakfı 
“Ülkemizde ve Yedi

Kıtada İnsanlığın 
Hizmetindeyiz” vizy
onundan hare ketle, 
Türkiye’de ve yüzün 
üzerinde ülkede, 
hayırsever lerin 
emanetlerini, ihtiyaç 
sahiplerine 
ulaştırmaktadır. 
Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve 
Türkiye Diyanet 
Vakfı Halep’teki 
mazlumlar ve 
mağdurlar için 
Sivil Toplum 
Kuruluşlarını bir 
araya getirerek, 
Halep’te yaşananla 
ra seyirci kalmayıp 
anlamlı ve büyük bir 
kampanyaya 
öncülük ediyor. 
“Halep’te İnsanlık 
Ölmesin!” s loğa 
nıy la başlatılan 
kampanyaya 
destek olarak bu 
insanlık dramına 
dur diyen, maddi

ve manevi her türlü 
yardımı esirge
meyen hayırsever 
Gemlik halkına, 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri 
Derneği yönetim 
kurulu olmak 
üzere ayrıştırma ve 
paketleme 
konusunda yoğun 
mesai harcayan 
gönüllü ekibine 
ve kampanyamıza 
destek olan tüm 
din görevlisi 
arkadaşlarımıza 
sonsuz teşekkür 
ediyoruz.” dedi. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz'da 
konuşmasında; 
“ Türkiye 
olarak Suriye’de 
yaşananlara seyirci 
kalamazdık. Bunun 
için devlet olarak 
ve millet olarak 
bu zulmün 

mağdurlarının 
yanında olmaya 
devam edeceğiz. 
Diyanet vakfı, 
o bölgede 
mağdur ve muhtaç 
olanlarına ve 
tespit edilen 
ihtiyaçlarına 
yönelik olarak 
tanzim edilen 
yardım tırlarını 
ulaştırmaya 
devam etmektedir. 
Bundan sonra 
da milletimizin 
ve sîzlerin destek
leriyle devam 
edeceğine gö 
nülden inanı 
yorum. Destek 
veren tüm 
Gemliklilere 
teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
Halep'e yardım 
TIR'ı yapılan 
duanın ardından 
alkışlarla yolcu 
edildi.

Toplu ulaşımda kor
san olarak çalıştığı 
tespit edilen araçlar 
trafikten men 
ediliyor 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
iştiraklerinden 
BURULAŞ, toplu 
ulaşımda korsan 
olarak çalıştığı 
tespit edilen 
araçların trafikten 
men edildiğini 
açıkladı.
BURULAŞ’tan 
yapılan açıklamada, 
toplu taşıma oto
büslerinde 10 yaş 
sınırı bulunduğu 
ifade edildi.
Konuyla ilgili dene
timlerin yapıldığını 
söyleyen yetkililer, 
ilk etapta, 10 yaş 
sınırını aştığı halde 
araçlarını yenile
meyen ve kullanıl 
mayacak ölçüde 
kötü durumda olan 
3 aracın validatörü 
nün kapatıldı 
ğını kaydetti 
Buna rağmen kor

san olarak para 
karşılığı çalıştığı 
tespit edilen 3 araç, 
yolcu güvenliği 
açısından trafikten 
men edildi. Yaşı 
dolduğu halde 
değiştirilmeyen 
100 aracın daha 
olduğu belirtilen 
açıklamada, bu 
araçlara da 31 
Aralık Cumartesi 
tarihine kadar 
mühlet tanındığı, 
bu sürede sipariş 
verdiğine dair 
herhangi bir belge 
ibraz edemeyen
lerin yıl sonunda 
trafikten men 
edileceği kayde 
dildi. Sipariş bel
gesi' sunanlara ise 
firmanın teslim 
tarihine kadar 
çalışmalarına 
geçici olarak izin 
verileceğini 
bildiren yetkililer, 
denetimlerin 
titizlikle devam 
edeceğini 
vurguladı.

ISI'la girişimci aday eğilimleri tamamlanılı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nda 
2016 yılının 
Girişimci Adayı 
eğitimlerini 
tamamladı. 
KOSGEB Bursa 
Hizmet Merkezi 
Müdürü Ahmet 
Akdağ ve Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt 
tarafından imza
lanan “Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 
İşbirliği Protokolü” 
ile iş kurmak iste 
yenlere fırsat 
tanındı.
Bu kapsamda, 
2016 yılı içerisinde 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
tarafından 3. düzen

lenen eğitim başarı 
ile tamamlandı.
Deneyimli Eğitmen 
Cüneyt Örkmez’in 
katkıları ile tamam
lanan eğitimle bir

likte, girişimci aday 
lan tüm sorularına 
cevap buldular. 
“Uygulamalı 
Girişimcilik Eğiti 
mini” tamamlayan 

ve sertifika alan 
30 girişimci, KOS- 
GEB’in yeni iş 
kuranlara verdiği 
50.000 liralık hibe ve 
100bin liralık faizsiz 

kredi imkânından 
faydalanabilecekler. 
GTSO'dan yapılan 
açıklamada;
"Bu güne kadar oda 
mızda toplamda 14

UGE eğitimi 
düzenledik ve 420 
gencimize iş 
imkanı sağladık. 
Gençlerimizin önünü 
açacak, ticaret 
hayatına yeni kan 
kazandıracak, istih
dama katkı 
sağlayacak 
eğitimlerimiz devam 
edecektir.
Bu kapsamda 9 
Ocak 2017 tarihleri 
arasında yeni 
eğitimimiz start 
alacaktır, 
iş fikri olan değerli 
vatandaşlarımız 
GTSO Akademi 
sayfasından diğer 
eğitimlerimiz 
hakkında bilgi ala
bilir, eğitimlere 
ücretsiz katılabilir 
siniz" denildi.
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Bursa'tla milvonlulı Klima hırsızlığına darbe
Bursa, İzmir ve Man
isa'da düzenlenen eş 
zamanlı hırsızlık 
operasyonunda, 8 
ilde baz istasyonla 
rındaki klimaları 
çaldıkları ileri 
sürülen 9 kişi, 
gözaltına alındı. 
Alınan bilgiye göre, 
ekim ayı içinde, 
Bursa'nın Harmancık 
Ve Orhaneli 
ilçelerinde bulunan 
baz istasyonlarından 
yapılan klima 
hırsızlığı üzerine 
Bursa Jandarma 
Komutanlığı özel bir 
ekip kurdu.
Civar illerde mey
dana gelen benzer 
hırsızlık olaylarının 
bilgi sisteminden 
verileri alınarak suç

Sokak ortasında dehşet: 1 ölü
Bursa'da iki genç, 
kendilerine zorla 
uyuşturucu 
sattırdığını öne 
sürdükleri kişiyi 
silah ve bıçak kulla
narak öldürdü.
Olay merkez 
Yıldırım İlçesi 
Ortabağlar Ma
hallesi Çinici 
Sokak'ta meydana 
geldi. 20 yaşındaki

I© BURSA ö 
j[İL JANDARMA KOMUTANLIĞI

1

ve suçluluk profilini 
belirleyen ekip, bu 
yıl içinde İzmir'de 38, 
Manisa'da 21, Kü
tahya'da 10, Bur
sa'da 3, Balıkesir ve 
Afyonkarahisar'da 
ikişer, Aydın ve Deni
zli'de birer olmak 
üzere 78 baz istasy
onundan benzer

Ömer A. ile Recep 
Ö., kendilerine 
uyuşturucu madde 
sattırdığını iddia et
tikleri M.Y. ile 
buluştu. Artık bu 
işten vazgeçtiklerini 
ve uyuşturucu sat
mak istemediklerini 
söyleyen gençler 
iddiaya göre 46 
yaşındaki M.Y. 
tarafından tehdit 

yöntemlerle 
gerçekleştirilen 
klima hırsızlığı olayı 
üzerine çalışmalarını 
yoğunlaştırdı.
Çalınan malzemeler 
ve ilgili kurumlara 
verilen zararın maddi 
değerinin yaklaşık 1 
milyon lira olduğunu 
tespit eden özel

edildi. Bu sebeple 
başlayan tartış 
manın büyümesi 
üzerine Ömer A. be
lindeki silahı çıkarıp 
Yıldırım'a 5 el ateş 
ederken, Recep Ö. 
de üç yerinden 
şahsı bıçakladı. 
İki genç olay 
yerinden kaçarken, 
silah sesini duyan 
vatandaşlar M.Y.'yi 

ekip, "Suç örgütü 
kurmak suretiyle 
nitelikli hırsızlık" 
suçu kapsamında 
yürüttüğü çalışma 
ların ardından Bursa, 
İzmir ve Manisa'da 8 
adrese eş zamanlı 
operasyon gerçek 
leştirdi.
Operasyonda,

kanlar içinde sokak 
ortasında buldu. 
İhbar üzerine olay 
yerine gelen 112 
ekipleri, ilk müda
halenin ardından, 
emniyette kaydı bu
lunan M.Y. isimli 
şahsı Yüksek İhti
sas Eğitim ve 
Araştırma Hastane
sine kaldırdı. M.Y. 
burada yapılan tüm 

hırsızlık başta olmak 
üzere değişik suçlar
dan sabıkası bulu
nan E.Y. (42), M.B. 
(34), M.B. (38), Y.B. 
(36), Y.D. (50), A.K. 
(45), C.Y. (39), M.B. 
(44), M.K. (31) 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerin adres
lerinde yapılan 
aramalarda, suçta 
kullanıldığı belirtilen 
iki araç, 61 değişik 
markalarda baz ista
syonu kliması, bir 
sahte kimlik ve 
sürücü belgesi, 50 
gram uyuşturucu 
madde ile klima 
sökme-takma 
aparatı, keski aleti, 
eldiven, kar maskesi, 
takım çantası ve 
aletleri, gaz toplama

müdahalelere 
rağmen hayatını 
kaybetti.
Yıldırım Suç Ön
leme ve Araştırma 
Büro Amirliği ve 
Yıldırım Asayiş 
Ekipler Amirliği 
ekipleri tarafından 
görgü tanıklarından 
alınan eşgal bilgi
lerinin ardından 
Ömer A. ve Recep 

ve basma 
cihazı, gizleme 
kılıf ve ambalajı 
gibi malze 
meler ele geçirildi. 
Harmancık İlçe 
Jandarma Komu 
tanlığına götürülen 
şüphelilerden C.Y, 
M.B. (44) ve M.K, 
ifadelerinin 
ardından serbest 
bırakılırken, 6'sının 
işlemleri sürüyor. 
Şüphelilerin, 
çaldıkları klimaları, 
sahte kimlik ve 
bunlarla aldıkları 
cep telefonu 
numaralarıyla 
sosyal alışveriş 
sitelerinde sattıkları, 
hırsızlıktan kazan 
dıkları parayla araç 
aldıkları iddia edildi.

O. Ortabağlar Cad- 
desi'nde yakalandı. 
Şüphelilerin alınan 
ilk ifadelerinde 
M.Y.'nin kendilerine 
uyuşturucu madde 
sattırdığını, kendi
lerinin artık satış 
yapmak istemedik
lerini söyleyince 
tehdit etmesi üze 
rine cinayeti işle 
diklerini söylediler.

Şüpheli canla po lis eki pl c r ini hare kete geçimi
Bursa'nın merkez 
Nilüfer İlçesi 
Görükle Mahalle
sinde bir marketin 
önüne bırakılan iki 
şüpheli çanta polis 
ekiplerini harekete 
geçirdi. İhbar 
üzerine olay yerine 
sevk edilen bomba 
imha uzmanları 
şüpheli çanta 
lan fünye ile 
patlatırken, çanta
lardan kullanılmış 
kıyafetler çıktı. 
Alınan bilgiye göre, 
saat 21.45 
sıralarında Atatürk 
Caddesi üzerinde 
bir market önüne 
bırakılan sahipsiz 
iki çanta öğrenciler

tarafından fark 
edildi. Önce polis 
merkezi ekibine 
haber verildi. Olay 
yerine sevk edilen 
polis ekibi şerit 

çekip güvenlik ted
biri aldı. Atatürk 
Caddesi trafiğe 
kapatılırken, bazı 
restoran ve 
kafeteryalar

boşaltıldı, 
bazılarından ise 
öğrencilerin dışarı 
çıkmasına izin 
verilmedi.
Olay yerine gelen 

bomba imha ekibi 
özel kıyafet giyip, 
"kontrollü patlama' 
anonsunun 
ardından şüpheli 
çantaları fünye ile 

patlattı. Çantalar
dan kullanılmış 
kıyafetler çıktı.
Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.
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? Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

acebooktaki mesajlaşması nedeniyle açığa alınan müdür veli ile ilişkisini yalanladı

fltav, “Bana komplo lıunlular”
ÇİRKİN oyunlar...

Gemlik Körfez, 43 yıldır yayın yapan bir 
gazetedir.

Durup dururken, bizimle hiçbir ilgisi ol
mayan insanlar hakkında herhangi bir ka 
ralama veya iftira atma gibi bir lüksümüz 
olamaz.

Biz mesleğin gereklerini yerine getiririz.
Bunu yaparken de kulaktan dolma değil, 

belgeleri araştırırız, gerektiğinde ilgili ku- 
rumlara veya şahıslara da sorar, haberin 
doğruluğunu belirleriz.

Polis değiliz, savcı değiliz, hakim hiç de 
ğiliz.

Gazeteciyiz.
Bu olaydaki tüm yazdıklarımız doğrudur.
Ancak, olayın perde arkasını bilmeyiz.
Bugünkü gazetemizde, mağdur durumda 

olan ve 10 gün izinden sonra yeni 
kaymakamımız tarafından “Soruşturmanın 
selameti açısından” okulu müdürü açığa 
alınmıştır.

Yani okul ile ilişkisi kesilmiş, maaşının 
tamamı yerine 3/2 sini soruşturma bitene 
değin alacaktır.

Hem maddi, hem de manevi kaybı söz 
konusudur.

Okul Müdürü, haberden sonra gazetemi 
ze gelerek, olayların perde arkasını kendi 
açısından anlattı.

Kendini dinledik, sonra yazılı bir 
açıklama getirdi. Doğal olarak onun 
iddialarını da bugün yayınlıyoruz.

Şu kadarını söyleyebilirim ki, gazetecilik 
sorumluluk isteyen bir meslektir.

Bu konuda gazete, kendi veya yakınları 
nın çıkarları için bir alet olarak kullanılma 
malıdır.

Bir süredir Milli Eğitim ile ilgili yıpratıcı 
yayınlar yapan bir gazetenin, bu olayın içi 
ne girmiş olması düşündürücüdür.

Haberin bize yansıyan yönüyle gazetede 
haberini yaptık.

Yaptığımız haber doğrudur, ama içeriğini 
biz sorgulayamayız.

Karşı tarafın iddialarını da bugün yazıyo 
ruz.

Okuyup doğru veya yanlışlığı konusunda 
karar verecek kişi okurdur.

Ancak, bu olaya da bize telefon görüşme 
lerini internet üzerinden gönderen kişiyi 
araştırdık, böyle bir kişinin olmadığını 
gördük.

Değişik adlarla telefon görüşmeleri bize 
iletilmiş.

Ama bunlar yalan değil.
Okul müdürü de bunları kabul ediyor, 

kendine kurulan kumpası ortaya çıkarmak 
için bunları yazdığını söylüyor.

Yani, aslında atılan olta takılıyor.
Olayın bir başka yanı ise, şikayetçi koca, 

olaydan hemen sonra bir gıda imalathane 
sinde çalışan eşini izne ayırıp kaplıcalara 
tatile gidiyor.

Müdürle ilişkiye girmek isteyen veliyi 
saptadık, bunların tatil fotoğraflarını face 
booklarında gördük.

Şimdi gazete ile olan ilişkisini sorgulu 
yoruz.

Sanki hiç birşey olmamış gibi bu durum 
bizi şüpheye soktu.

Bunlar oyunsa, bu oyunun içinde olan
lara yazık.

Eğer bir gazete, bir yakını için bu oyun
lara giriyorsa, daha da yazık.

Okulundaki bir 
öğrencinin velisi ile 
facebook’ta ilişki 
kurduğu gerekçe
siyle, kadının 
kocasının şikayeti 
üzerine önce 10 gün 
izne ayrıltılan, sonra 
da Kaymakam Gür
büz Karakuş 
tarafından açığa 
alınan GTSO 
İlköğretim Okulu 
Müdürü M. Atay 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, gazete 
mizdeki haberin 
gerçek dışı olduğu 
nu belirterek, 
“Tarafıma kurul
maya çalışılan bir 
oyunun bir 
parçasıdır” dedi. 
Haberde adının 
belirtilmediği veli ile 
bir araya gelmediği 
ni belirten M. Atay, 
şunları söyledi: 
“Tüm telefon 
dökümlerim açıktır. 
Bu kişilerle bir sani 
yelik bile olsa birara 
ya gelmem, söz 
konusu değildir, 
görüşmem yoktur. 
Gazeteye konu olan 
whatshap olarak 
iddia edilen bir 
görüşme olmayıp, 
bunlar facebook’taki 
bana kurulduğunu 
sandığım komployu 
tersine döndürmek, 
komployu kuranları 
tesbit etmek için 
idareci yardımcıma 
da “bana bu sefer 
kadın ile komplo 
kurmak istiyorlar, 
bunu ortaya çıkara 
cağım" şeklinde 
bilgilendirerek sonra 
sında da konu 
yazıları yazdığım 
mesajlardır.
Bu süreçten sonra 
yaşanan olaylar ise- 
fitne ve fesatlık

peşinde koşan 
insanların olmayan 
bir şeyi varmış gibi 
göstermek ve algı 
operasyonu yaparak 
devam eden 
olaylardır” 
GTSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Okul Müdürü Atay, 
okula müdür olarak 
atandığı 2014 yılın 
dan itibaren komp 
loyu kuranların oku
lun renklerini haber 
yapûraraK e Cni* ay 
rıştırma algısı oluş 
turularak, kendisini 
bölücü örgütlerle 
ilişkili olduğu İmajı 
nı oluşturmak iste
diklerini, oysa oku
lun 2001 yılından 
beri renklerinin aynı 
olduğunu belirtti. 
Ayrıca okul kapısı 
na başkaları tarafın 
dan yapıştırılan 
sınav reklam kağı 
dım, 15 Temmuz’dan 
sonra yine aynı 
gazeteye haber 
yaptırılarak, FETÖ 
terör örgütü ile ilişki 
lendirilmeye 
çalışıldığı, “Fetocu 
Okul Müdürü” diye 
rek algı operasyo 
nuna devam edildi 
ği, okulda yapılan 
deneme sınavını bile 
bununla ilişkilen 

dirilmeye çalışıldığı 
nı, öte yandan aynı 
kişilerin bir derne 
ğin sporsor olduğu, 
okuldan hiçbir kuruş 
harcanmayarak 
yapılan müdür odası 
tefrişat değişikliğini, 
“En Narsist Müdür” 
manşetiyle haberde 
başarısız müdür 
olarak gösterilmek 
İstendiğini belirtti. 
Bu konuda da 
soruşturmalar açıl 
uıyT i'ıâue euiıui.
Ancak, komploya 
devam edildiği, 
hedef haline getiril ' 
meye çalışıldığı, 
komploların ardın 
dan Müdür 
Yardımcısı SK’nın 
bilgilendirmesiyle 
yaptırılan araştırma 
da aynı okulda 
öğretmen olan YT’ 
nln çocuğunun 
notlarını yükselterek 
ilk 3’e girebilmesini 
sağladığı anlaşıldı 
ğım, konuyla ilgili 
olarak idari ve adli 
soruşturmanın 
başladığını açıklama 
sında belirtti.
Atay, “YT’nin sanık 
olarak yargılandığı 
dosyada, Ocak 2017 
tarihinde duruşma 
için mahkeme beni 
müşteki olarak

davet etmiş, tebligat 
20 gün önce tarafı 
ma tebliğ edilmiştir. 
Tüm bu nedenlerle 
YT ve işbirlikçileri 
beni hasım ilan 
etmişlerdir.” dedi. 
Okul Müdürü, aynı 
Öğretmenin ken
disinin müdür olduk 
tan sonra çok 
sayıda öğrenciye 10 
(100 üzerinden) gibi 
çok düşük notlar 
vererek, okulun 
başarısını düşürmek 
istediğini, aynı 
zaman da kendisi 
nin başarısız müdür 
olarak gösterilmek 
istendiğini belirte 
rek, “Bu konuda 
açılan soruşturma 
lar da YT hakkında 
ayrı ayrı iki idari 
ceza verilmiştir” 
denildi.
M. Atay veliyle 
yüz, yüze 
hiçbir Zaman 
konuşmadığı gibi 
biraraya da gelmedi 
ğinl, gazetede fotoğ 
raf olarak verilen 
yazışmaların kendi
sine karşı kurulma 
ya çalışılan komp 
loyu açığa çıkarmak 
için yazdığı mesajlar 
olduğunu yineledi. 
Atay şöyle devam 
etti: “Haberin yayın 
lanması yönünde 
gazeteye bilgi veren 
lerce ‘böyle bir olay 
varmış gibi’ algı 
oluşturulmaya 
çalışılmış, beni, 
ailemi, velileri mi, 
okulumu ve hizmet 
verdiğim kişiler ren
cide edilmiş, bana 
olan güvenleri sars- 
masa da, benim 
manevi v.b. gibi 
zararların doğma 
sına neden 
olmuştur.”

KRŞ€D€ YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUK Fİ YATLARLA 

©SAATTETESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A
Tel: (0.224) 513 96 83 GEML K
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Saadet ten Mahalle Met Gönüllüleri Derneği ni ziyaret etil
Saadet Partisi Gem
lik İlçe Teşkilatı, 
yeni kongre yapan 
Mahalle Afet Gönül
lüleri Derneği’ni 
ziyaret etti.
Dernek Başkanı 
Yunus Yumru ve 
yönetimine yeni 
dönemin hayırlı 
olmasını dileyen 
Yıldız, "Gemlik'in 
sorunları, ilçemizin 
birlik ve beraberliği 
için partimiz olarak 
bir komisyon kurduk 
ve bu doğrultuda 
çalışlarımıza devam 

ediyoruz. Bir çok 
kurum ve kuruluşları 
ziyaret ettik. Ziyaret
lerimiz devam ede
cek ve ilçemizin 
sorunları, bunları 
çözmek anlamında 
neler yapabiliriz 
bunları bir rapor 
halinde hazırlayaca 
ğız. Tabi burda zi
yaretler çok önemli 
resmi kurumlar, sivil 
toplum kuruluşları 
ve derneklerden 
edindiğimiz bilgiler 
bizlere ışık tuta 
cak"dedi.

Dernek Başkanı 
Yusuf Yumru, 
"Ziyaretinizden 
dolayı sîzlere teşek 
kür ederiz. Gemlik'te 
büyük bir deprem

riski var. Mahalle 
Afet Gönüllülen 
Derneği olarak 3 
konteyner alanı 
yerimiz var.
Güvenlikli bihaya

ihtiyaçımız var"dedi. 
Yıldız, "Yaptığınız 
fedakarca ve ce
fakarca görevler için 
size ve Dernek Yö
neticilerine teşekkür 

ederim. Saadet Par
timiz gibi hayra mo 
tor, şerre fren olmak 
için çalışan siz Der 
nek Başkanı ve Yö
neticilerinizi 
kutlarım"deö\.
Ziyaretin sonunda 
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız 
tarafından Dernek 
Başkanı Yunus Yum- 
ru'ya Rahmetli Er- 
bakan Hoca tarafın 
dan yazılan 
"DAVAM" kitabı 
hediye edildi.

ŞEB-İ ARUS GECESİ YAPILDI
GemlikBelediyesi'nin 
Kültürel etkinlikler 
kapsamında, Bursa 
Mevlana Kültürünü 
Tanıtma ve Yaşatma 
Derneği, Gemlik 
Tasavvuf Topluluğu 
ve Karabaş-i Veli 
Derneği ile birlikte 
organize ettiği Şeb-i 
Arus (Düğün) Gecesi 

büyük ilgi gördü. Hz. 
Mevlana'nın 743. 
ölüm yıldönümü 
anma etkinlikleri 
kapsamında düzen
lenen gece Gençlik 
Hizmetleri Spor 
Müdürlüğünün 
katkılarıyla Spor 
Salonunda yapıldı. 
Karabaş-i Veli

Tekkesi Semazen- 
lerinin yer aldığı 
gecede Sema Gös
terisi büyük beğeni 
topladı. Hz. Mevlana 
Celalettin Rumi'nin 
743. Ölüm 
yıldönümü nedeniyle 
organize edilen ve 
Gemlik Belediyesi 
tarafından gelenek

sel hale getirilen 
Şeb-i Arus Vuslat 
törenine, Belediye 
Başkan vekili Ercâh 
Barutçuoğlu, Ak 
Parti İlçe Başkan 
Yardımcısı İsmail 
Topkaç ve Yönetim 
Kuriıîü üyeleri de 
katıldılar.
Semazenlerin gös

terimi devam eden 
gecede, Karabaş-i 
Veli Derneği se-

mazenleri ve sema 
gösterim grubu 
ilgiyle izlendi.

TEŞEKKÜR
Ailemizin biricik varlığı, değerli insan

ASUMAN COŞKUN’u
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

Cenazemize katılan resmi kurum yöneticilerine, 
sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, siyasi parti yönetici ve üyelerine, 

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve yöneticilerine, 
Gemlik Ticaret Borsası Başkan ve yöneticilerine, 

esnaf arkadaşlarımıza, eş, dost, akraba ve tanıdıklarımıza 
ayrıca telefonla arayarak, elektronik posta göndererek 
bizlerin acılarımızı paylaşanlara, çelenk gönderenlere, 
defin törenimize katılanlara teşekkürü bir borç biliriz.

Eşi Esat COŞKUN
Çocukları Ahmet, Atalay ve Arda COŞKUN
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BELEDİYE SPOR DA MALZEME SEVİNCİ

G00D>T£4#
İIRELLİ

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA

MICHELIN

Gemlik Belediye- 
si’nin 2016 yıllP*1 
Sportif Etkinlikleri 
kapsamında or 
ganize ettiği ve 6 
yıldır geleneksel 
hale gelen spor 
kulüplerine yönelik 
malzeme yardımı 
devam ediyor. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Gençlik ve 
Spor Kulübünün 7 
branşta eğitim ve 
öğretim gören 
sporcularına 
malzemelerini teslim 
etti. Kulüpler Birliği 
Başkanı İbrahim 
Baki, Belediye 
Gençlik Spor 
Kulübü Başkanı 
Hulusi Gandar ve 
Yönetim Kurulu 
üyelerinin de yer 
aldığı malzeme 
teslim töreninde 
konuşan Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, bir yandan 
tesisleşme 
yatırımlarını 
sürdürüp, alt 
yapıya yönelik 
hizmetler sürerken, 
diğer yandan da 
spor kulüplerinin 
malzeme ihtiyacını 
gidermeyi sürdüre
ceklerini kaydetti. 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü yönetici ve 
sporcularına 
baklava ikram eden 
ve kendi elleriyle 
yediren Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, “Gemlik’i 
spor şehri 
yapacağız. Alt 
yapı ve tesisleşme 
sonrasında bir 
çok branşta ulu 
sal ve uluslararası 
yarışmalarda 
şampiyonluklar 

elde eden 
sporcularımızın 
sayısı arttı. Bu 
bizlere gurur 
veriyor. Gemlik 
Belediyesi olarak 
desteklerimizi 
sürdüreceğiz. 
2016-2017 sezonu 
malzemeleriniz 
hayırlı uğurlu olsun. 
Destek bizden, 
başarı sizden” 
diye konuştu.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Atletizm, Futbol, 
Güreş, Karate, Judo, 
Yüzme ve Satranç 
branşlarındaki 
sporculara 
malzemelerini 
teslim etti.
Gemlik Belediye- 
si’nin diğer spor 
kulüplerine 
yönelik malzeme 
yardımları da 
sürüyor.

ostarmaxxs_________ I TAKSİT
ÖZKAYA

Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 
Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: O 224 514 40 44 GEMLİK

ENGIİRIİCİİKTE SflTI LIK ZEYTİNLİKLER
ENGÜRÜCÜK BAYIR MEVKİİNDE

2 PARÇA ZEYTİNLİK, OVA MEVKİİNDE 
ZEYTİNLİK 2 PARÇA

YEZİROVA MEVKİİ (KÖY İÇİNDE) ZEYTİNLİK 
SAHİBİNDEN SATILIKTIR
Müracaat: Ali Yaşar 

Engürücük Köyü - GEMLİK

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - ipek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
NakıŞ Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmî'EX 

Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

Eleman Iranıyor
MUHASEBE 
ELEMANI 

ARANIYOR 
02245140860
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Sicilini temizleyene iteli!
Yakında yürürlüğe 
girecek sicil affı ile 
birlikte sicili temizle
nen kişilerin hemen 
kredi çekme sinin de 
yolu açılacak 
Kredi, kredi kartı, 
çek, senet borcun
dan dolayı kara 
listeye alınıp 
bankalardan eli boş 
dönenlerin umutla 
beklediği sicil affı 
yakında yürürlüğe 
girecek. Sicili temi
zlenen hemen kredi 
çekebilecek 
Son dönemde art 
arda teşvik ve faizsiz 
krediler ile piyasaya 
moral ve nakit 
sağlamaya çalışan 
hükümet, bu imkan
lardan faydalanması 
zor görülen kara list
ede bulunan esnaf 
ve tüketiciler için 
sicil affını Meclis'e 
getirdi. Plan ve 
Bütçe Komisy- 
onu'nda da kabul 
edilen düzenleme 
Resmi Gazete'de 
yayınlandıktan 
sonra yürürlüğe

girecek.
BAŞKA ENGEL 
YOKSA...
Peki sicil affı çıkınca 
ne olacak? Kara list
ede olduğunuz için 
banka mevzuatma 
göre size 5 yıl 
boyunca kredi 
açılmaması 
gerekirken, çıkacak 
kanun banka yöne
timine yeni kredi aç
mada "kara listeyi 
dikkate almama" 
imkânı getiriyor.
Yani kredi açılmasını 
engelleyen başka 
engeller yoksa 
banka kara listeyi 
dikkate almayarak 
size yeni kredi aça
bilecek.
Şahısların veya 
şirketlerin sicil 

affından faydalan
abilmesi için 6 ay 
içerisinde mutlaka 
kara listeye 
girmelerine sebep 
olan borçlarını 
ödemeleri veya 
yeniden yapan 
dırmaları gerekecek. 
Borcunu ödeyen 
veya yapılandıran 
kişi ve şirketler kredi 
alabilecek. Bankalar 
kredi talebinde bulu
nan gerçek ve tüzel 
kişileri değerlen 
dirirken kara listenin 
tutulduğu Bankalar 
Birliği bünyesindeki 
'Risk Merkezi'nde 
bulunan kayıtları 
dikkate alma 
yabilecek.
Banka ve kredi sicil 
affından 'kredi kartı 

ya da bireysel kredi 
borcu', 'karşılıksız 
çek', 'protestolu 
senet', 'ödenmeyen 
nakdi veya gayri 
nakdi kredi' gibi 
nedenlerle sicili 
bozulmuş olan kişi 
ya da kuruluşlar 
bu aftan fayda 
lanabilecek. 
'BORÇLARA DA AF 
GELİYOR MU? 
Meclis'te görüşülen 
sicil affında 
borçların silinmesi 
diye bir düzenleme 
yok. Tasarı, kara 
listeye girmiş olması 
nedeniyle yeni kredi 
alması mümkün 
olmayanların yeni 
kredi almalarının 
önünü açıyor. Yani 
bankalar esnaf 
olsun, ticari ol
mayan kişiler 
olsun yeni kredi 
almak isteyenlere 
kara listeyi dikkate 
almayarak yeni 
kredi kartı 
verebilecek ve 
kredi kütlandıra 
bilecek.

KOSGEB laİZSİZ kredisi
sonucu açıklandı
KOSGEB faizsiz 
kredisi sonucu 
açıklandı. Toplamda 
244 bin 980 kişinin 
beklediği KOSGEB 
başvuru sonucunun 
ne zaman açıkla 
nacağı merak 
konusuydu. 
Bakan Özlü, 
başvuru 
rakamlarına 
ilişkin, "İl kota 
larına göre 15 
bin KOBİ'nin 
50 bin liralık 
faizsiz kredi 
alabileceği destek 
programına, 3 gün 
içinde toplamda 
244 bin 980 kredi 
faiz başvurusu 
yapıldı. Söz konusu 
50 bin lira kredi 
faiz desteği, 2016 
bütçesinden 
kullandırılacağı 
için süre uzatımına 
gidilmedi, 
ancak KOSGEB 
veri tabanına kayıt 
yaptıran ve 

beyanname 
güncelleyen 
KOBİ'ler, 2017 
desteklerinden 
daha rahat ve 
hızlı bir şekilde 
faydalanabilecek." 
dedi.
Başvuruların 
alınmasının ardın 
dan değerlendirme 
sürecinin başladı 
ğım belirten özlü, 
değerlendirme 
lerin nasıl 
yapılacağıyla 
ilgili olarak da 
"Başvuruda bu
lanan işletmelerin 
sıralaması, 
yazılımla otomatik 
yapılacak. Her 
il için Türkiye 
İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine 
göre il kotası belir
lenecek. İşletmeler 
ölçeklerine göre 
'mikro, küçük, 
orta' olarak 
sıralanacak." 
ifadesini kullandı.
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Emekliye 41ü fırsat
Yeni yılda tüm 
emeklileri çifte zam 
ve promosyon bek
liyor. Ayrıca 30 
yıldan fazla hizmeti 
olan memur 
emeklilerine yeni 
yılda ikramiye farkı 
ödenecek 
2017'de emekliler 2 
kez zam alırken, 
promosyon ile de 
ek gelire 
kavuşacak. Ayrıca 
memur emeklilerine 
ikramiye farkı da yıl 
içinde ödenecek. 
SSK ve Bağ-Kur 
emeklileri, Ocak ve 
Temmuz'da bir

önceki 6 aylık 
dönemde 
gerçekleşen en
flasyon kadar zam 
alacak. Memur 
emeklilerine ise 
toplu sözleşme 
kapsamında

Ocak'ta yüzde 3, 
Temmuz'da yüzde 4 
zam yapılacak, 
ayrıca oluşursa en
flasyon farkı verile
cek.
Enflasyon tahmin
lerine göre; SSK ve

Bağ-Kur 
emeklilerinin Ocak 
zammı yüzde 3.73, 
Temmuz artışı ise 
yüzde 3.59 olacak. 
Memur 
emeklilerinin en
flasyon farkı ise 
Ocak'ta olmayacak, 
Temmuz'da yüzde 
0.59 oranında 
oluşacak. Bu tah
min gerçekleşirse, 
memur emeklilerine 
Ocak'ta yüzde 3, 
Temmuz'da yüzde 4 
+ 0.59 zam 
yansıtılacak. SSK, 
Bağ-Kur ve memur 
emeklileri, yeni 

yılda çifte zammın 
yanı sıra promos 
yona da kavuşacak. 
Başbakan Binali 
Yıldırım'ın bu hafta 
emeklilere pro
mosyon müjdesini 
açıklaması bek
leniyor. Ocak'ta da 
emeklilere 
promosyon 
ödemelerinin 
başlaması 
planlanıyor. 
FARK MARTTA 
CEPTE 
Yeni yılda memur 
emeklilerine ayrıca 
ikramiye farkı var. 
30 yıldan fazla 

çalışması olmasına 
rağmen, 30 yıl 
üzerinden emekli 
ikramiyesi alanlara, 
kalan her tam 
hizmet yılı için 
ödeme yapılacak. 
İkramiyenin 7 bin 
500 liraya kadar 
olan kısmı 
başvuru tari 
hinden itibaren 
3 ay içerisinde 
ödenecek, ikramiye 
farkı Ocak'ta 
yürürlüğe 
girerse, hemen 
başvurusunu ya
panlar Mart'ta 
para alacak.

araç şahinler i dikkat! Yeni ılüzenleme ııolda
Sigorta şirketlerini 
rahatlatan 'eşdeğer 
parça' uygulaması 
tekrar gündemde. 
Bu durum şirketler 
kadar aracında yan 
sanayi ürünü 
kullanılacak olan 
araç sahiplerini de 
ilgilendiriyor.
Zorunlu trafik 
sigortasında fiyatlar 
hala çok yüksek 
seyrediyor. Zam için 
'maliyetlerin arttığı' 
gerekçesini sunan 
sigorta şirketlerine 
yönelik birçok 
rahatlatıcı düzen
leme yapıldı. Ancak 
vatandaşlar hala fiy
atlardan şikayetçi. 
Şimdi ise 
sigortacıları rahat
latabilecek bir uygu
lama daha yürürlüğe 
girmeye hazırlanıyor.

Torba tasarıyla, 
eşdeğer parça 
kullanımı tekrar gün 
deme geldi. Buna 
göre araçlar kaza 
yaptığında, orijinal 
parçalar yerine bel
geli eşdeğer 
parçaların 
kullanılması resmi 
hale gelebilir. 
BAROLAR BİRLİĞİ 
İPTAL ETTİRMİŞTİ

Aslında eşdeğer 
parça kullanımı daha 
önce serbest 
bırakılmıştı. Ancak 
Türkiye Barolar 
Birliği, “Karayolları 
Motorlu Araçlar 
Zorunlu Mali Sorum
luluk Sigortası Genel 
Şartları” düzenleme
sine dava açmıştı. 
Danıştay da bunun 
üzerine, kasım 

ayında aldığı bir 
kararla, sigorta 
şirketleri tarafından 
karşılanan hasar 
onarımlarında çıkma 
ve sökme parçaların 
kullanılmasını 
serbest bırakan 
maddenin yürütme 
sini durdurdu.
YERLİ SANAYİYE 
KATKI 
SAĞLAYABİLİR

Yeni torba tasarının 
düzenleme 
gerekçesinde ise 
“Bu husus sigorta 
cıhk ilkelerinin bir 
gereği olduğu kadar 
rekabetçiliğin de bir 
şartıdır. Bu uygu
lama ile bu 
parçaların üretimini 
yapan yerli sanayi 
mize de katkı 
sağlanmış olacaktır. 
Bu çerçevede, parça 
tedarikinde 
belgelenmiş olmak 
kaydıyla, parçaların 
kullanılmasını temi- 
nen madde hazırlan 
mıştır” denildi. 
VATANDAŞI 
YAKINDAN 
İLGİLENDİRİYOR 
öte yandan sigorta 
şirketlerinin eşdeğer 
parça kullanması 
araç sahipleri için de 
önemli bir husus.

Zira hasar gören orji- 
nalken, yerine 
takılan parça yan 
sanayi ürünü olacak. 
Bu durum da, belgeli 
olsa bile eşdeğer 
parçanın ömrünü ve 
işini orjinal parça 
kadar iyi yapıp 
yapamayacağı 
sorusunu gündeme 
getiriyor.
Üstelik bu düzenle
menin ardından 
sigorta şirketlerinin 
indirime gideceğine 
dair kesin bir durum 
yok. Daha önce de 
kaza sonrası 
tazminatı kusur 
oranında araç sahib
ine yükleyen düzen
leme yapılmıştı.
Şirketlerin üzerinden 
riski alan bu düzen
lemeye rağmen fiyat
lar hala yüksek 
seyrediyor.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.

110
155
156

513 10 55

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum

121
186

513 45 03
514 00 95

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Asla

256 77 84
544 30 60

(212)516 12 12
(226) 811 13 23

M Polis Karakolu 513 18 79 Orm.Böl.Şef.
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane

513 12 86 Dinlenme Tes. 513 23 94
Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74 VAPUR- FERİROTKAYMAKAMI IK 513 13 53L 

i Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emnlyat Müd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova

Esklhlsar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

1 Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTOBÜS

K ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 14 14 büs Terminali (18 Hat)R Pamukfuıls 
DENİZ UÇ Adi • 13 66 13 513 13 64
Rogasus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turfam
Kanbarogiu-Caadaş 
Anıtur
Kam İt Koç

•13 20 77
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tarım Müd.
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

DAĞITICILAR

E 512 1O 72

• 12 O1 «3

GEMDAŞ 
Aygaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58H HASTANELER naiK hgıtrrn Mua. 513 18 46

İŞ-KUR 513 7166
Habaş 
Mogaz

B 
F

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE Ergaz 

Milangaz
513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocagı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21-23
513 45 20

Habaşgaz
Yeni Likltgaz 
RP

513 45 48
513 65 00
«14 «O 81

TAKSİLER BUSKİ 5145796 Bütünler Likltgaz 513 80 00D
C Körfez Taka) 

Çınar Taka!
Güvan Taksi
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md.

513 2325
513 45 21-182

Akçagaz
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

Yazı İşi. Md. 
Su Anza

5134521-111
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

• 13 30 33

• 13 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5662 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstikra! Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEIIİKSİIHUGÖNIİİÜ
VENÜS SİNEMASI
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Görümce: 

11:30-14:00-17:00- 
18:30-21:00...

Dağ 2: 
16:15-20:45... * 
Sen benim 

herşeyimsin: 
11:00-13:00-15:00- 

19:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


ŞGemlikKErfezE
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ.' "

INŞAAT

PİYANİST EYÜP 
EŞLİĞİNDE 
EĞLENCE

YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel : 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

ORDOV TABAĞI (12 ÇEŞİT)
Semizotu, Rus Salatası, Yoğurtlu Patlıcan, 
Acılı Ezme, Bakla Favası, Pazı, Peynir, Domates, 
Salatalık, Yağ Biberi, Karnıkara, Girit ezme 
SALATA
ARA SICAK Paçanga Böreği, Arnavut Ciğeri^
ANA YEMEK Dalyan Köfte £

KABAK TATLISI
İŞKEMBE ÇORBASI
LİMİTSİZ ALKOL

DORIS RfSTAÜRA
GüzelyalıMh.A.AslanCd. No:i07/B 

Tel: O 224 533 00 06 Küçük Kumla ;

YILBAŞI 
MENÜMÜZ

http://www.yigitinsaatgemlik.com


KAVLAK
Yaşam Alanları Tasarlar.DOĞA PARK

KONUTLARI
Danışma Hattı [ L» 444 68 80

Kuruluş:1973| Yuvanıza Giden Yo!

GemlikKsrfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri

^^râhkzblö Çarşamba www.gemiikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

www.manastiremlakgemlik.com
TH.&FAX02245173310 CER 0532 744 33 83 EBLrnanastiremlak@lml.COT  

wwwjnanastiremlaksahibinden.com - www.ilan.com.tr/manastinemlak

eşiktaş Kuruçeşme sahilinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar tarafından bulundu

MİMMmIİİim
Mahkumlar cezalarını çekerken para da kazanıyorlar

MıMıMıi
■HMK

Beşiktaş Kuruçeşme 
sahilinde sabah 
saatlerinde kıyıda 
bir erkek cesedi 
bulundu. Yapılan 
araştırmaların so
nunda cesedin Gem
likli Selim Tanrıver 
di’ye ait olduğu 
saptandı. Tanrıver 
di’nin babasının 
Gemlik Adliyesi’nde 
çalıştığı ve bir süre 
önce vefat ettiği 
öğrenildi. Tanrıverdi 
dün son yolculuğuna 
uğurlandı. Syf2’de

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekre 
terliği'ne bağlı sağlık tesislerinin tekstil malze 
meleri ve evde bakım kıyafetleri Gemlik Ceza
evi’ndeki mahkumlar tarafından dikiliyor. 4’de

S.S.72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 2016-2017 ürün kampanyasında ortaklarından 3.300 ton zeytin aldı.

1 Güne Bakış
1 Kadri GÜLER
I kadri_guler@hotmail.com

Dincilerin ATATÜRK takıntısı...
Türkiye deki İslamcı kesimin Atatürk 

takıntısı bitecek gibi değil.
Mustafa Kemal’in kurtuluşu Savaşı’n 

can sorirâ fiııâfeıf kaldırması,'"sanana 
ta son vermesi, arap alfabesi yerine 
latin alfabesini getirmesi, modern ba 
tılı giyimi kuşamı kabul etmesini içleri 
ne sindiremediler.

Mustafa Kemal, hurafenin yerine akı 
h, ümmetin yerine birey olmayı savun 
duğu için dincilerin halk üzerindeki 
egemenliğinin zayıflaması çıkarlarına 
gelmedi.
u nöaehıel'Atâttirk'u'aın'sMı'kıe, 

Allahsızlıkla suçladılar hep. Dev. 4’de

Marmarabirlik Gemlik’te
kampanyayı cuma günü kapatıyor
S. S. 72 Sayılı Gemlik 
Zeytin Tarım Satış Ko
operatifi, 2016-2017 
ürün alım kampanyası 
nı cuma günü mesai 
bitiminde kapatıyor.
22 Ekim 2016 günü 
başlayan zeytin alım 
kampanyasının 
sonuna gelindiğini 
bildiren Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Demir, ortaklar

bugüne kadar 3.300 
ton ürün alındığını, 
ortakların kredi 
limitlerinin hazırlan 
dığını, gübre talepleri 
toplanmaya başlan 
dığını, araç bazlı 
siparişler tamamlan 
dığında ortaklara her 
yıl olduğu gibi bu 
yılda gübreleri teslim 
edileceğini söyledi. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemiikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:EBLrnanastiremlak@lml.COT
wwwjnanastiremlaksahibinden.com
http://www.ilan.com.tr/manastinemlak
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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S.S.72 Sayılı Gemlik Zeytin Tarım Satış Kooperatifi, 2016-2017 ürün kampanyasında ortaklarından 3.300 ton zeytin aldı.

S.S. 72 Sayılı 
Gemlik Zeytin Tarım 
Satış Kooperatifi, 
2016-2017 ürün alım 
kampanyasını cuma 
günü mesai biti
minde kapatıyor.
22 Ekim 2016 günü 
başlayan zeytin alım 
kampanyasının 
sonuna gelindiğini 
bildiren Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Demir, ortaklarından 
bugüne kadar 3.300 
ton ürün alındığını 
açıkladı.
Konuya ilişkin 
değerlendirme 
yapan Kooperatif 
Başkanı İbrahim 
Demir; 2016-2017 
Ürün alım kampan 
yasını ortak talep 
lerine dayanarak 
Ekim ayında 
başlattıklarını, 
yaklaşık 70 günlük 
bir sezona denk 
gelen kampanya 
olduğunu, ancak 
bölgede rekoltenin 
çok düşük olması 
nedeniyle beklenen 
rekolte ve ürünün 
alınamadığını 
söyledi.
Demir, “Yine de bir 

çok ortağımız 
kooperatifine sahip 
çıkarak, rekoltesinin 
% 50 sini doldurdu 
ğunu, bu bağlamda 
da kooperatifin 
stok sıkıntısı 
kalmadı." dedi. 
Kooperatif ortakların 
dan kampanya 
süresince 3.300 ton 
ürün alındığına 
dikkat çeken 
İbrahim Demir, 
rekolte miktarının 
da yaklaşık % 60’ 11 k 
kısmını depolara 
stok olarak koyul 
duğunu söyledi. 
Demir, şöyle 
devam etti: 
“2.858 ortağı 
bulunan koopera 
tifimizin kampanya 
süresince 2.233 
ortağımız koopera 
tife ürün tesli 
matında bulundu. 
Bu da % 78’lik bir 
dilimin kooperatif ile 
cari ilişki içerisin 
de olduğunu 
gösteriyor.
Ancak, bu yıl koope 
ratifimizin çalışma 
bölgesi içerisinde 
bazı bölgelerde 
yoğun sinek vuruğu

olması, ürünün 
arzının yaklaşık 
olarak % 60-70 
arasında düşmesine 
neden oldu" dedi.

ŞİMDİ BAKIM 
SIRASI
Zeytin hasadının 
sona ermesi ile be
raber zeytinlerin 
bakımına ve gübre
lenmesine başlan 
dığını söyleyen 
İbrahim Demir, 
zeytin ağacının yılın 
neredeyse 12 ayında 
da bakım ve ilgi 
isteyen ender meyve 
ağaçlarından biri 
olduğunu blirterek, 
“Kış aylarında don 
tehlikesine karşı 
bakırlı ve kireçle 

mücadele, yine ocak 
ve şubat aylarında 
kök gübresi, daha 
sonra budama, 
ilaçlama, yerlerin 
tımarı vs. derken, 
yılın 12 ayın da da 
ilgi isteyen, emek 
isteyen bir meyve 
ağacı zeytin. Bu 
bağlamda; Gemlik 
zeytin kooperatifi de 
ortaklarına gübre ve 
ilaç konusunda 
ortak başına belirle 
nen kredi limiti dahi 
linde ayni olarak 
kredi kullandırmakta 
ve ortaklarına ürün 
hasadına vadeli 
gübre ve ilaç 
vermektedir. ” 
şeklinde konuştu.

TALEPLERE 
ALINIYOR

Gemlik Zeytin 
Kooperatifi Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Demir’den 
ortakların kredi 
limitlerinin hazırlan 
dığını, gübre talep
leri toplanmaya 
başlandığını, araç 
bazlı siparişler 
tamamlandığında 
ortaklara her yıl 
olduğu gibi bu yılda 
gübreleri teslim 
edileceğini söyledi. 
Demir, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: 
“Ortaklarımızın 
gübre taleplerini bu 
yılda karşılayacağız. 
Gübre için bu yıl 
ortak başına en az 
bin 300 lirası olmak 
üzere, ortakların 
üç ürün alım kam 
panya sında teslim 
ettikleri ürünlerin 
üçe bölünerek elde 
ediien ortalama 
kg başına 1 lira 
verilmek koşulu ile 
hesaplanmaktadır. 
Aynı zamanda iş 
yılları bazında 
rekoltelerini % 50 

ve üzeri tutturan 
ortaklara da ilave yıl 
başına 100 lirası 
eklenerek limitlerin 
hesaplanmaktadır. 
Buna göre gübre 
talebinde bulunacak 
ortaklarımızın 
koopera tifimize 
1 kefil ile gelerek 
senetlerini yapa 
bileceklerdir." 
Başkan Demir, 
“Görüldüğü üzere 
kooperatif olarak 
kampanyamız biter 
bitmez ortaklarımı 
zın ihtiyaçları için 
çalışma içerisine 
girdik. Gönlümüz 
ister ki tüm ortakla 
rımız rekolte beyan
namesi versin, 
ürün teslim etsin ve 
Kooperatifimiz ile 
Birli ğimiz imkanla 
rından azami 
derecede fay 
dalansın, tabi bu da 
kooperatife Sahip 
Çıkmakla oluyor. 
Ümidim bundan 
sonraki yıllarda 
ortakların daha da 
bilinçli bir şekilde 
kooperatifinin 
yanında yer 
almasıdır." dedi.

Gemlikli Selimin denizde cesedi bulundu
Beşiktaş Kuruçeşme 
sahilinde sabah 
saatlerinde yürüyü 
şe çıkan vatan 
daşlar büyük 
bir şok yaşadı.
Denizde genç bir 
erkeğe ait ceset 
görüldü. Polisin in
celemesi ardından 
morga kaldırılan 
cesedin Gemlikli 
Selim Tanrıverdi’ye 
ait olduğu 
ortaya çıktı.
İstanbul Beşiktaş 
Kuruçeşme Parkı 
sahilinde denizde 
temizlik yapan 
belediye işçileri, 
denizde hareketsiz 
bir kişinin olduğunu 
fark edince durumu 
polise bildirdi. 
Olay yerine sağlık 
ve polis ekipleri 
sevk edildi, deniz 
polisi çağrıldı.
Bot ile sahile yana 
şan ekipler, cesedi 
sahile kıyıya

çıkardılar.
Sağlık ekiplerince 
yapılan kontrolde 
denizden çıkarılan 
kişinin hayatını 
kaybettiği belirlendi. 
Cesedin üzerindeki 
kimlikten, ölen 
kişinin 29 yaşındaki 
Gemlikli Selim 
Tanrıverdi’ye ait 
olduğu görüldü.

Tanrıverdi'nin cansız 
bedeni, yapılan ince 
lemelerin ardından 
kesin ölüm nedeni 
nin araştırılması için 
Adli Tıp Kurumu’na 
kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili 
soruşturması sürer 
ken Tanrıverdi’nin 
cenazesi dün ikindi 
namazından sonra

Merkez Solaksubaşı 
caminde kılınan 
cenaze namazı 
ardından 
toprağa verildi. 
Selim Tanrıverdi’nin 
babasının Gemlik

Adliyesi’nde çalıştığı 
ve bir süre önce 
vefat ettiği, kardeşi 
ve amcasının 
İstanbul’da yaşadığı 
sık sık onları 
ziyaret gittiği

öğrenildi. Polisin, 
adli tıp raporu 
çıktıktan sonra 
ölüm nedeninin 
soruşturmasını 
derinleştireceği 
öğrenildi
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Otomobil TlB'ın alıma Birdi: 1 ölü 1 »aralı
Bursa'da otomo 
bilin TIR'a çarp 
ması sonucu 1 kişi 
hayatını kaybetti, 
Otomobilin bir 
bölümü, çarpmanın 
etkisiyle tırın altına 
girdi. Çarpma 
sonrası araçların 
yaklaşık 60 metre 
sürüklendiği tespit 
edildi.

Kazada, otomobil 
sürücüsü olay 
yerinde öldü. Aynı 
araçta bulunan 
Mehmet Furkan 
Kalaycıoğlu (20) ise 
yaralandı.
Ceset, otopsi ve 
kimlik tespiti için 
Bursa Adli 
Tıp Kurumu 
morguna

gönderildi.
Sağlık ekiplerince 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi 
Hastanesine 
kaldırılan 
Kalaycıoğlu'nun 
hayati tehlikesi 
bulunduğu 
öğrenildi.1 kişi 
yaralandı.

MIİIMİİIIMIİIİİIIİIIIMI
Bursa'da bir büfe 
beşinci defa 
soyuldu. Son 
hırsız güvenlik 
kamerasına 
yakalandı.
Merkez Yıldırım 
ilçesinde gece 
02: 30'da keşfe 
başlayan hırsız, 
yaklaşık 2 buçuk 

saat sonra tekrar 
geldi. İş yerinin 
camından içeri 
girerek sigara ve 
nakit paraları çalan 
hırsız, güvenlik 
kamerasını kırmayı 
da ihmal etmedi. O 
anlar ise saniye 
saniye kayde 
dildi.

Beşinci defa soyu
lan büfenin sahibi 
Şerafettin Özturan, 
son zamanlarda 
artan hırsızlık 
olaylarından dolayı 
canlarının yandığını 
dile getirerek, "Son 
birkaç yılda ekmek 
teknemi 4-5 defa 
soydular. Zararım

50-60 bin TL. 
Son hırsızlıkta da 
sigara ve nakit para 
çalan hırsız, bizi 3 
bin TL zarara 
uğrattı" dedi. 
Özturan, 
"Dükkanıma 
zarar veriyorlar. 
Kapılar, kepenkler, 
güvenlik sistemleri

büyük zarar 
görüyor. 
Bizler bu yükün 
altında eziliyoruz.

Bununla alakalı 
emniyetten 
destek bekliyorum" 
diye konuştu

llııısrtımaıııilıbııınCTtıiaSıllıaııisMia
Bursa'da cinayet 
işleyen 14 
yaşındaki çocuk 5 
yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. 
Mahkeme heyeti, 
verilen ceza miktarı, 
yaşının küçük 
olması ve infaz 
yasasında yapılan 
değişiklik sebebiyle 
sanığın tahliyesine 
karar verdi 
Bursa'da geçtiğimiz 
nisan ayında 14 
yaşındaki G.E., 
ağabeyinin eşini

kaçırdığı iddiasıyla 
tartıştığı Yılmaz 
Özçimen'i (20) 
öldürdü. Olayın 
ardından tutuklanan 
G.E., son kez hakim 
karşısına çıktı. 
Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
yaşının küçük 
olması sebebiyle 
Bandırma M Tipi 
Cezaevi'nde kalan 
G.E., duruşmaya 
SEGBİS sistemiyle 
bağlandı. Maktulün 
ağabeyinin eşini 

kaçırdığını iddia 
eden G.E. daha 
önceki ifadelerini 
tekrarlayarak, "Olay 
gününde nişanlım 
ve akrabalarımla 
evde oturuyordum. 
Pencereden 
baktığımda Yılmaz 
Özçimen'i gördüm. 
Yengem Sinem'i 
niye kaçırdığını 
sordum. Bana, 
'Sana mı soraca 
ğım, sen karışma* 
şeklinde sözler 
söyleyip küfretti.

Daha sonra 
tabancasını 
çıkartıp, bana doğru 
ateş etti. Ben de 
koltuğun altında 
bulunan ruhsatsız 
silahı alıp, birkaç 
el ateş ettim. 
Ardından yere 
düştü. Evden 
çıkıp, havaya 
3-4 el ateş ettim. 
Arkamdan kimse 
gelmesin diye 
kaçtım" şeklinde 
konuştu.
Sanık son sözünde 

ise, "Ben tahliye 
olup özgürlüğüme 
kavuşmak ve oku
luma gitmek istiyo
rum" dedi.
Cumhuriyet Savcısı 
mütalaasında, sanık 
hakkında ilk olarak 
müebbet hapis 
cezası istedi.
Ardından 31/2 mad
desini 
uygulanmasını 
isteyen savcı, 15 
yaşını doldurmamış 
olması sebebiyle 
müebbet istenilen 

sanığa 7 yıldan 
fazla ceza alamaz 
hükmünü 
uygulanmasını 
talep etti. Mahkeme 
heyeti kısa bir 
aranın ardından 
sanığa 5 yıl hapis 
cezası verdi.
Heyet, verilen ceza 
miktarı, yaşının 
küçük olması ve 
infaz yasasında 
yapılan değişiklik 
sebebiyle sanığın 
tahliyesine karar 
verdi

İM genç uyuşturucu sattırdığını iddia ellilileri kişiyi ölM
Bursa'da iki genç 
kendilerine uyuştu 
rucu sattırdığını 
iddia ettikleri kişiyi 
öldürdü

ZANLILAR 
ADLİYEYE 
ÇIKARTILDI

Bursa'da merkez 
Yıldırım İlçesi 
Otrabağlar Ma

hallesi Çinici 
Sokak'ta Metin 
Yıldırım'ı öldürdüğü 
iddiasıyla gözaltına 
alınan Ömer A. ile 
Recep Ö.'nün 
Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
sorgusu tamamlan 
dı. Metin Yıldırım'ın 
kendilerine uyuştu 
rucu sattırdığını 
söyleyen Ömer A.,

"Metin Yıldırım'ın 
temin ettiği 
uyuştucuları biz 
uzun süredir 
satıyorduk.
Yakalanmaktan 
korktuğumuz için 
kendisine bu işi 
yapmak 
istemediğimizi 
söylemek için dün 
akşam buluştuk. 
Metin Yıldırım çok 

sinirliydi. Bizi, 
polise bildirmekle 
tehdit etti. Ben de 
ruhsatsız tabancam 
ıçıkartıp başına ateş 
ettim. Daha sonra 
yanımda bulunan 
Recep ile kaçtık" 
dedi. Recep O. de 
arkadaşı Ömer 
A.'nın ifadesini 
doğruladı.
Sorgulamaları

tamamlanan zanlılar 
adam öldürmek 
suçundan adliyeye 
çıkartıldı.
ÖLDÜRÜLEN KİŞİ 
SAHTE KİMLİK 
KULLANIYORMUŞ 
Bu arada, öldürülen 
Metin Yıldırım'ın 
işsiz olduğu, kısa 
bir süre önce 
'Tehdit' suçundan 
cezaevinden çıktığı, 

daha önce de 
'Uyuşturucu 
ticareti yapmak' 
suçundan ceza
evinde yattığı 
öğrenildi. Metin 
Yıldırım'ın, 
kullandığı, 
üzerinde fotoğraf 
bulunmayan 
kimliğin T.C. 
numarasının sahte 
olduğu ortaya çıktı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Dincilerin ATATÜRK Takıntısı
Bu dinciler büyük çoğunluk o müslü- 

manlara benzemiyorlar.
Bunlar, yıkılan OsmanlInın küllerin 

den yeni bir devlet yaratan büyük 
kurtarıcıya olan düşmanlıklarını ve 
kinlerini hiç bitirmediler.

Yıllarca ulusal bayramlarda Atatürk 
Anıtlarına gelmediler.

Beton Mustafa, put, dinsiz, gibi yaf
talarla Ata’ya karşı kinlerini her or
tamda kustular.

Tarikat yuvalarında, cemaat evlerin 
de hep hedeflerinde Atatürk vardı.
Heykellerini kırdılar, boyadılar, 

saldırdılar...
Bu dün de öyleydi, bugün de öyle.
Bu zavallılar Mustafa Kemal Atatürk 

gibi bir lider çıkmasaydı, parçalanan 
OsmanlInın küllerinden yeni bir devlet 
kurmasaydı acaba bugün olabilirler 
miydi?
İslamiyet bu topraklarda boy 

gösterebilirmiydi?
Bugün dünyadaki İslam devletleri 

nin içinde bir tek Türkiye, Mustafa Ke
mal’in laik Cumhuriyeti sayesinde 
tümünden farklıdır.
İslam dünyası dış etkilerle de birbir

lerini yiyorlar.
Bugün Türkiye ayaktaysa, bu durum 

Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet 
sayesindedir.

Rize de önceki gün Kent Meydanı’n 
dan sökülerek götürülen Atatürk 
heykeli nedeniyle gerici dinci Yeni 
Akit Gazetesi, “Elamdülillah Rize 
Özgürlüğüne Kavuştu!’’, “İşte Özle
nen Özgürlük" diye manşet atıyor.

Ve o Yeni Akit Gazetesinin ünlü 
Atatürk düşmanı yazarı her yıl Gem- 
lik’e davet ediliyor bunu unutmayın.
AKP’li Rize Milletvekili, heykelini 

sökülmesini savunuyor.
Atatürk Türkiye’nin çimentosudur.
Bu çimentoyu çürütürseniz, bina 

yıkılır.
Yıkılan binanın altında kalırsınız. 
Atatürk düşmanları o kadar çok ki, 

Rize Belediye Başkanı kadar cesur 
olmadıkları için hareket edemiyorlar.

Hele bir başkanlık sistemi gelsin.
Bunlar meydanlardaki tüm Atatürk 

heykellerini kaldırıp, yerine yeni 
Türkiye’nin! başkanının heykellerini 
dikerler.

Bu gafiller ne yaparlarsa yapsınlar, 
halkımızın gönlünden Atatürk 
sevgisini silemezler.

Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıt 
kabir’e yapılan ziyaretler bunun 
göstergesidir.

Atatürk’ün heykelleri bile sizi korku
tuyor.

Korkmaya devam edeceksiniz.
Bugün varsanız, bilin ki Atatürk’ün 

sayesinde varsınız.
Ama bir hiçsiniz.

taneleri Birliği Genel 
Sekreterliği'ne bağlı 
sağlık tesislerinin 
tekstil malzemeleri 
ve evde bakım 
kıyafetleri mahkum* 
lar tarafından ceza
evinde dikiliyor. 
Gemlik Başsavcılığı 
desteğiyle Gemlik 
Açık Ceza İnfaz 
Kurumu iş Yurdu 
Müdürlüğü ile Bursa 
Kamu Hastaneleri 
Birliği Genel 
Sekreterliği arasında 
yapılan protokolle 
hasta önlüğünden, 
ameliyat kıyafetle 
rine, nevresim 
takımından yatak 
alezlerine varıncaya 
kadar 55 kalem 
tekstil malzemesi 
cezaevinden 
satın alınıyor.

PARA 
KAZANIYORLAR 
Cezaevi İş Yurdu 
Müdürü Haşan 
Torun, “Biz de ak
sama olmaz, iş zama

Mahkumlar cezalarını çekerken para da kazanıyorlar 

lastaaelerİr tekstfl salzeatlorl
Semlik Cezaevi nde hazırlanıyor
Bursa Kamu HaS'

nında yerine yetişti 
rilir. Hastanelere 
sağladığımız en bü 
yük avantaj da bu 
dur. Hastanelerimize 
daha ucuza daha 
kaliteli işler yapıyo 
ruz. Mahkumlarımız 
da üreterek ekono 
mik katkı sağlıyorlar. 
Aynı zamanda para 
kazanıyorlar." dedi.

ÜRETEREK 
CEZALARI 
ÇEKİYORLAR 
Bursa Kamu Has
taneleri Birliği Genel 
Sekreteri Prof.Dr.

Rüstem Aşkın ise 
"Bu protokol bir yıl 
süreliydi ve parasal 
değeri 1 milyon 500 
bin liradır. Bu süre 
içerisinde mahkum 
tarımız tarafından 
üretilen çarşaf, nev 
resim, pike, maske, 
boneler sağlık 
çalışanlarımız ve 
hastalar tarafından 
kullanılmakta. Ürün
lerin kalitesi gerçek 
ten yüksek. Biz has
tanelerimizden hep 
olumlu geri dönüş 
ler aldık. Kamu 
kurumlan arasında

protokol yapıyoruz. 
Ama burada 
daha özel bir şey 
var. Mahkumlar 
üretimde bulu 
narak ekono 
mik fayda sağlarken 
aynı zamanda 
zamanlannı daha 
kaliteli bir şekilde 
geçiriyorlar" 
diye konuştu.
Prof.Dr. Aşkın, 
emeği geçen Gemlik 
Başsavcısı Ömer 
Mete ve Cezaevi 
İş Yurdu Müdürü 
Haşan Torun'a 
teşekkür etti.

Gemport Gemlik Liman İşletmeleri A.Ş. 
60 kişilik Özel Güvenlik kadrosuna

Silah Belgeli Özel Güvenlik Elemanı ALINACAKTIR

Müracatların 29 Aralık 2016 tarihine kadar 
gerekli evrakları ile birlikte aşağıdaki adrese yapılması gerekmektedir.

İrtibat:
İlkay SÖYLEMEZ
ilkay.soylemez0gemport.com.tr

Şeyda ÇAMLI
seyda .camli@gemport.com.tr

Adres:
Gemport Gemlik Liman İşletmeleri A.Ş. 
Ata Mah. Serbest Bölge Karşısı No:12 
GemUk / BURSA

jf, gemport

Tel: 0224 524 88 31 - Faks: 0224 524 88 30

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM 
NÜFUS CÜZDANIMI KAYBETTİM. YENİSİNİ 

ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR. 
YAVUZ GEÇİLİ

ilkay.soylemez0gemport.com.tr
mailto:camli@gemport.com.tr
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

GEMLİK’TE U14 FIRTINASI
Bursa Amatör Elit 

U14 üçüncü grubuna 
ait maçların en 
önemlileri hafta 
sonu Gemlik’te 
oynandı.

U14 yaş üçüncü 
grubunun İlk dört 
sırasını oluşturan 
futbol takımlarımız 
fikstür gereği 
Gemliğimizdeydi. 
Seyredenlerin büyük 
keyif aldığı maçlar 

da adeta heyecan 
fırtınası oluşturdular. 
Diyebiliriz ki seyret- 
meyenler çok şey 
kaçırdılar.

Gemlik Belediye 
sporumuzun rakibi 
grup birincisi 
Fethiye spor idi.
Alt yapısını dağıtan 

Yeşil Bursa ve 
Nilüfer sporun 
üçüncü lig U14 
takımları bu kulüp 

lere komşu olan 
Fethiye sporda 
birleştirilmişti. 
Grubun en tepesinde 
Fethiye spor bu
lunuyordu.

İlçemizi temsilen 
maçlara çıkan 
Belediye sporumuz 
lidere karşı oynadığı 
futbolla seyircileri 
mizi mest etti diye
biliriz.

Güçlü rakibine 

karşı baştan sona 
üstün oynayan 
çocuklarımız ilk 
yarıda mutlak beş 
pozisyonu gole çe
viremedi.

İkinci yarının 
ortalarında organize 
gelişen atağımızda 
Fikret ile bulduğu 
muz golle adeta 
dünyalar bizim oldu 
diyebiliriz. Gol 
üstüne gol kaçıran 
takımımız ender 
gelişen Fethiye Spor 
atağında talihsiz bir 
şekilde topu kendi 
kalemize gönderince 
adeta yok olduk. 
Baskılı oyunumuz 
bir türlü ikinci golü 
getirmeyince maç 
berabere bitti.

Kazanma adına 
büyük efor sarfeden 

ve maçtan sonra 
hüngür hüngür 
ağlayan evlatlarımızı 
gözlerinden öpüyo
rum. Tertemiz 
duygularla maçı 
tamamlayan iki 
takımın sporcula 
rının birbirlerine 
sarılması adeta 
maçın önüne geçti 
diyebiliriz.

ikinci önemli maç 
Compenante ile 
Altınsaban spor 
takımları arasında 
oynandı.

Birinci maçta 
olduğu gibi heyecan 
ve mücadele maç 
sonuna kadar devam 
etti. Top bir o kalede, 
bir bu kalede maç 
sonuna kadar gitti 
geldi.

Sinirlerine daha iyi 

hakim olan Com
penante Spor ikinci 
yarıda bulduğu golle 
maçı 1-0 
kazanmasını bildi. 
Daha sakin ve iyi top 
çeviren Volkan 
Özgül Hocamın tale
belerinin maç sonu 
sevinci görülmeye 
değerdi.

Sonuç olarak bir- 
birleriyle oynayan 
takımlarımızın 
dördününde iddiası 
devam ediyor.

Lig sonuna kadar 
da yarışmanın 
süreceğine 
inanıyoruz.

Dileğimiz, Gemlik 
Belediyesporun 
maçlar sonunda 
ilk iki de olması 
inşallah başa 
rırız.

MUHASEBE 
ELEMANI 

ARANIYOR 

02245140060

GOODYEAR
İIRELLI

MICHELIN 
ıY

ostarmaxx’

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

OLAĞANÜSTÜ
KONGRE KARARI

Atatürkçü Düşünce Derneği Gemlik Şubesi yönetim ku
rulu 22.12.2016 günü toplanarak yönetim kurulundan isti
falar nedeniyle olağanüstü kongreye gitme kararı verildi.

Olağanüstü kongrenin ilk toplantısı 15.01.2017 günü 
çoğunluk sağlanamaması halinde 22.01.2017 günü 
çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündem gereği 
yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Yoklama ve açılış
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan kurulunun belirlenmesi
4- Konukların konuşması
5- Gelir gider raporunun okunması (İdari-Mal i)
6- Denetim kurulu raporunun okunması
7- Raporlar üzerinde görüşmeler
8- Yönetim kurulu raporunun ibrası
9- Denetim kurulu raporunun ibrası
10- Tahmini bütçenin okunup oylanması
11- Yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve 

kongre delegelerinin seçimi
12- Dilek ve temenniler
13- Plaketlerin verilmesi ve kapanış. 

Başkan Muhammet Usta 
Başkan Yardımcısı Selmin Akaydın 
Üye
Zeki Zeybekçi - Tansu Erçevik - Emre Meydan

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

ÜZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. 

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği'- ipek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

İpek Kurdele ve Organze Kurdele 
Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğmŞS 

Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK
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İstanbul Ak Parti Mil
letvekili ve Türkiye 
Dil ve Edebiyat 
Derneği (TDED) 
Genel Başkanı 
Ekrem Erdem, 
Türkiye'de 2017'den 
itibaren kamu ku 
rumları artık F klav 
yeye geçecek" dedi. 
İstanbul Ak Parti Mil
letvekili ve Türkiye 
Dil ve Edebiyat 
Derneği (TDED) 
Genel Başkanı 
Ekrem Erdem, İstan
bul Aydın Üniver- 
sitesi'nde 
düzenlenen Aydın 
Düşünce Platfer- 
mu'nda Türkçe'nin 
kullanımına yönelik 
önemli 
açıklamalarda bu
lundu. Erdem, "F 
klavyenin üzerindeki 
yeni standartlar be
lirlendi. Türkiye'de 
2017'den itibaren 
kamu kurumlan artık 
F klavyeye geçecek" 
dedi.
Türkçe'nin çok 
güçlü bir dil 
olduğunu güçlü

olduğunu ve bu 
sayede bugüne 
kadar karşılaştığı 
bütün sorunların 
üstesinden geldiğini 
ifade eden Ekrem 
Erdem," Türkçe, 
dünyanın en eski dil
lerinden bir tanesi. 
İlk günden beri 
büyümeye ve 
gelişmeye devam 
etmiş bir dil.
Büyürken hem kendi 
öz kaynaklarından 
bir takım kelimeler 
üretmiş hem de 
dışarıdan kendi di
line uygun şekilde 
yeni kelimeler almış. 
Örneğin 'scala' 
Türkçe'de' iskele' 
olmuş. 'Scala' 
İtalyanca bir ke

limedir ama 
Türkçe'de 'iskele' 
olmuştur.
Günümüzde ise bu 
artık böyle 
yapılmıyor. Yabancı 
kelimeler aynı 
şekilde Türkçe'nin 
içine giriyor.
Dünyada en sıkıntılı 
dillerin başında İn
gilizce geliyor. İn
gilizce 'de yeni 
kelimeler üretilmek
ten çok bir takım ke
limelerin baş 
harflerinin bir araya 
gelmesi ile yeni bir 
dil oluşuyor. Umuyo
rum, inanıyorum ki 
İngilizler de bundan 
rahatsızdır" şeklinde 
konuştu.
"Bugün T,ürk milleti

Türkçe'yi doğru 
kullanmıyor" diyen 
Erdem, "Sosyal me
dyaya baktığımız 
zaman Türkçe dilden 
başka her şeye ben
ziyor. Ne imla 
kurallarına dikkat 
ediliyor ne kelimeler 
usulüne uygun, 
düzgün bir şekilde 
yazılıyor. En büyük 
tehlikelerden bir 
tanesi de harflerin 
seslendirilmesi. 
Artık "f' ve "t" 
kalmadı. Bu harfler 
Türkçe yerine In- 

■*gilizce seslendir!
liyor. Siz isim
lerinizin harflerini İn
gilizce seslendirin 
bakalım karşınıza ne 
çıkıyor? Buna ben
zer saymakla bit
meyecek sıkıntılar 
var. Ülkemiz zor bir 
süreçten geçiyor. 
Bu sıkıntıların nasıl 
üzerinden geliyor ve 
gelmeye devam 
ediyorsak Türkçe de 
inşallah bu sıkıntı 
ların üzerinden gele
cektir" dedi

Zorda kalan Işyer 
terinde çalışanlara 4 
ay süreyle Işkur 
tarafından gelir 
desteği verilmesi 
anlamına gelen 
‘kısa çalışma ödene 
ği”nde, şartların 
yumuşatılması için 
?çalışma başlatıldı, 
şçl ve İşverenin 

daha çok işletmenin 
bu imkândan 
yararlanması 
gerektiği yönündeki 
talepleri ardından, 
Işkur konuyu gün
demine aldı.
Zorda kalan işyerle 
rinde çalışanların 
maaşlarının bir süre 
Işkur tarafından 
ödenmesi anlamına 
gelen “kısa çalışma 
ödeneğinde", yarar
lanma koşulları 
kolaylaştırılıyor. İşçi 
ve işveren kesi
minin "daha çok 
işletmenin bu 
imkandan yararlan 
ması gerektiği” 
yönündeki talep
lerinin ardından, 
Işkur konuyu gün
demine aldı. 
Başlatılan çalışma 
kapsamında işçi ve 
işveren kesimi tem
silcilerine ne tür 

kolaylıklar istedik
leri sorusu yönel 
tiliyor. Bu kapsam 
da getirilen öneriler 
arasında “işyerinde 
örgütlü bulunan 
işçi sendikası ile 
işverenin ortak 
başvurusu halinde, 
başvuru direk 
onaylansın" da bu
lunuyor. Yetkililer 
ise, “İki tarafla da 
görüşerek, ortak 
noktayı bulacağız. 
Konu üçlü danışma 
kurulunda gündeme 
geldi, alınan karar 
çerçevesinde de 
çalışma başlatıldı. 
Amaç daha çok 
işletmeye ulaşabil 
mek” bilgisini 
veriyor. Yürürlük 
teki mevzuata göre 
kısa çalışma 
ödeneği, kriz veya 
zorlayıcı sebeplerle 
işyerin deki çalış 
ma sürelerinin 
geçici olarak en az 
üçte bir oranında 
azaltılması veya 
işyerinde faaliyetin 
tamamen veya 
kısmen en az dört 
hafta süreyle 
durdurulması 
hallerinde devreye 
giriyor.
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2017 Motorlu taşıtlar vergisi açıklandı
■ ITT/ '■* 11 ı , _______MTV vergisi en
düşük 68 liraya, en 
yüksek de 2,586 
liraya çıktı.
Motorlu taşıtlardan 
2017 yılında 
alınacak Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
(MTV) vergisi en 
düşük 68 liraya, en 
yüksek de 23,586 li
raya çıkarıldı.

Resmi Gazete'de 
yer alan ilgili 
tebliğ uyarınca, 
1 -3 yaş arası 1,600 
cm3 -1,800 cm3 
arası motor 
hacmine sahip 
araçlardan 1,827 
lira; 1,800 cm3 - 
2,000 cm3 arası 
motor hacmine 
sahip araçlardan

ise 2,878 lira MTV 
alınacak.
Bu yıl için yüzde 
3.83 olarak belir
lenen yeniden 
değerleme oranında 
artırılan MTV liste
sine göre, en yük
sek MTV, 23,586 TL 
ile 1 -3 yaş 
arasındaki 4,000 
cm3 ve yukarısı

motor hacmine 
sahip araçlardan 
alınacak.
Listede yer 
alan en düşük 
MTV tutarı ise 
68 TL ile 1,300 
cm3 ve aşağısı 
motor hacmine 
sahip 16 ve yukarı 
yaştaki araçlardan 
alınacak.

Türkiye artık yüksek gelirli ülke’
OECD, Türkiye ve 
bazı orta gelirli 
ülkelerin, şu anda 
yüksek gelirli ülkeler 
sınıfına geçtiğini 
söyledi.
Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Örgütü 
(OECD), gelişmiş 
ülkelerdeki düşük 
büyüme ile 
gelişmekte olan 
ülkelerdeki yüksek 
büyüme nedeniyle

ülkelerin gelir 
sınıfında değişiklik 
olduğunu belirtti. 
OECD, "2015’in orta 
gelirli ülkeleri Çin, 
Kolombiya, Kosta 
Rika, Endonezya, 
Kazakistan, Meksika, 
Güney Afrika ve 
Türkiye şu anda yük
sek gelirli ülkeler" 
değerlendirmesinde 
bulundu.
'YÜKSEK BÜYÜYEN

ÜLKE'
OECD'nin "Küresel 
Kalkınma Hakkında* 
Perspektifler 2017" 
raporunda Türkiye, 
"Yüksek ve Sürdü 
rülebilir Büyüyen" 
ülkeler klasmanında 
gösterildi.
Raporda Türkiye'nin 
Suriyeli göçmenler 
için yaptığı harca
malara da dikkat 
çekildi.

Harı sevindirecek haber!
Türk ekonomisinin 
lokomotif sektör
lerinden biri olan 
gayrimenkulde 
önemli değişikliklere 
gidiliyor. Hükümet 
düşük fiyata ev 
kiralayacak ve 
parsel bazında 
yoğunluk artışını 
yasaklayacak... 
TOKİ, İller Bankası, 
belediyeler ve 
şirketler, kuru

lacak Gayrimenkul 
borsası aracılığıyla 
kentsel dönüşüm 
ve konut pro
jelerinde bir me
trekareye denk 
gelecek şekilde 
sertifika ihraç 
edebilecek. Tahvil, 
bono, hisse senedi 
ve kira sertifikası 
ihraçlarında olduğu 
gibi gayrimenkul 
sertifikaları da

yurtiçinde ve 
yurtdışında tüm 
yatırımcılara 
satılabilecek. 
Alıcılar, emlak 
fiyatlarında ortaya 
çıkacak değer 
artışında pay alacak 
UCUZ KİRALIK EV 
Konut projelerinde 
dar gelirliler, en
gelliler, yaşlılar, 
kadınlar ve 
öğrenciler gibi

dezavantajlı 
grupların barınma 
ihtiyacının karşılan 
ması için sosyal 
kiralık konut 
oluşturulacak. 
Öncelik konut 
fiyatlarının çok 
yükseldiği şehirlere 
ve kentsel dönüşüm 
projelerine verilecek. 
FİNANSAL DESTEK 
Afet riskli alanlarda 
hak sahiplerinin

bireysel olarak 
veya inşaat 
şirketlerinin kurum
sal olarak dönüşüm 
uygulamalarına 
girişebilmesi için 
yeni finansal araçlar 
geliştirilecek.
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Kentsel dönüşü 
mün yeni, yerli ve 
yenilikçi üretimi 
destekleyecek 
şekilde 
uygulanmasına 
yönelik usul ve 
esaslar belirlenecek.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OımBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 1174
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 14 14
Müftülük 513 13 64
Gümrük Md. 524 85 86
Ver. Dairesi Md. 513 10 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94M VAPUR-FERİBOT

L 
I 
K

KAYMAKAMLIK
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28 OTOBÜS

ULAŞIM Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)R

Psmukksle 612 OO 26
DENİZ UÇ Adi B13 66 13
PS0SSU8 Akmls Seyahat »14 «3 82
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 013 20 77
BOzar Turizm 812 1O 72
Kanbarogiu-Eaadaş 814 48 40
Anıtur 814 47 71
Kamil Koç 812 0103

DAĞITICILAR

E 
H

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

B 
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.OcaOı 513 ,0 68
Tomokay Tomografi 513 es 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE
Santral 513 45 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 185

R
TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

1 Akcan Petrol sis 10 70
MAR-PET 30 33
Tuncay Otogaz ®13 1® 4®
Beyza Petrol ‘ S13O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5663 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 

korfezofset@hotmail.com 
Yönetim ve Basım Yeri : 

GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

GEHSlfflAN
VENÜS SİNEMASI
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Görümce: 

11:30-14:00-17:00- 
18:30-21:00...

Dağ 2: 
16:15-20:45... 
Sen benim 

herşeyimsin: 
11:00-13:00-15:00- 

19:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


GemlikKSrfez

Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:i07/B 
Tel: O 224 533 00 06 Küçiik Kumla

BALIK
RıSSTAÜRA

YILBAŞI 
MENÜMÜZ ORDÖV TABAĞI (12 ÇEŞİT)

Semizotu, Rus Salatası, Yoğurtlu Patlıcan, 
Acılı Ezme, Bakla Favası, Pazı, Peynir, Domates, 
Salatalık, Yağ Biberi, Karnıkara, Girit ezme 
SALATA
ARA SICAK Paçanga Böreği, Arnavut Ciğeri^

ANA YEMEK Dalyan Köfte l
KABAK TATLISI
İŞKEMBE ÇORBASI
LİMİTSİZ ALKOL

PİYANİST EYÜP ÇL
EŞLİĞİNDE 
EĞLENCE U

BOR İS



Danışma Hattı

Kuruluş* 1973

444 68 80

A*

DOĞA PARK
KONUTLARI

KAVLAK
İNŞAAT

Yaşam Alanları Tasarlar...

"İ\

Yuvanıza Giden Yol

GemlikKrarfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
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MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com  
ja&FAX:02245173310 CEP0532744338Î EMmanas^ 
^w.manasfemla^

Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bağlı olarak çalışacak olan Gençlik Merkezi ’nde gençler boş zamanlarını değerlendirecek

Bursa Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü 
tarafından yaptırılan 
“Gençlik Merkezi" 
binasının yapımında 
son rötuşlar yapılıyor. 
Hamidlye Mahallesi 
Sosyal Yaşam Merkezi’ 
nln karşısında bulunan 
Belediyenin İl Spor Mü 
düdüğüne verdiği 2 dö 
nümlük arsa üzerinde 
inşaatına başlanan, 2 
katlı Gençlik Merkezi 
binası yapımı tamamla 
nırken, son rötuşlar 
yapılıyor. Sayfa 2’de

MR

50 Kr.

Gemlikli kafes kuşları yetiştiricisi Ali Öz 
kardeş’in Norvvich kuşları birinciliklere 
doymuyor. Haberi sayfa 4’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Neler gördüm, neler yaşadım!...
Meslek yaşamımda yarım yüzyıla 

doğru yürüyorum.
Bu süreç içinde neler gördüm, ne 

ler yaşadım hafızamızda kayıtlı.
Yalnız hafızamızda değil, gazete 

arşivlerinde de kayıtlı.
Hafızalar silinebilir, ama gazete say 

faları silinmez.
Bize sataşan yavşaklar, daha ana 

larının karnında bile değilken, biz 
haber peşinde koşuyorduk.

Şimdi tutmuşlar bize gazetecilik 
dersi vermeye çalışıyorlar.
Hadi gidin oradan, sizi kendini 

bilmezler... Dev. Syf. 4’de

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Doğan, 2017 yının hoşgörü 
ve sevginin arttığı, terörün sona erdiği yıl olmasını diledi.

Gemlik Ticaret Borsası son meclis toplantısını yaptı. Gemlik 
Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Doğan başkanlığında 
geçtiğimiz Salı günü borsanın toplantı salonunda Aralık ayı ve yılın 
son toplantısı için meclis üyeleriyle biraraya geldiler. Sayfa 2’de

ilmim 
ıMsılaıa 

Kilim!
TÜDER Genel Baş 
kanı Küçük, sosyal 
medya üzerinden 
yapılan alışverişle 
re karşı uyarıda 
bulundu. Tüketi
ciler Derneği Genel 
Başkanı Levent 
Küçük, sosyal 
medya üzerinden 
satış yapan insan
lar yüzünden çok 
fazla şikayet aldık 
lannı söyledi.8’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bağlı olarak çalışacak olan Gençlik Merkezi’nde gençler boş zamanlarını değerlendirecek

Genclilt Hertezi nfle son rötuşlar yapılıyor
Bursa Gençlik 
Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürlüğü 
tarafından yaptırılan 
“Gençlik Merkezi” 
binasının yapımında 
son rötuşlar 
yapılıyor.
Hamidiye Mahallesi 
Sosyal Yaşam 
Merkezi’nin 
karşısında bulunan 
Belediyenin İl Spor 
Müdürlüğüne 
verdiği 2 dönümlük 
arsa üzerinde 
inşaatına başlanan, 
2 katlı Gençlik 
Merkezi idari binası 
yapımı tamamlandı. 
Müteahhit firma 
inşaatın dış cephe 
giydirme ve boyama 
işlerini sonlandırır 
ken, eksik kalan 
işleri tamamlıyor. 
Gençlik Merkezi 
binasının dış çevresi 
özel beton duvarlar 
çevrilirken, inşaatın

İl Müdürlüğü’ne tes
limden sonra kadro 
ataması yapılacak. 
Gençlik Merkezinde 
Gençlik Müdürlüğü, 
gençlerini boş 
zamanları değerlen 
dirmesi için plan

lama ve uygulamalı 
çalışmalar yapacak. 
Gençlik merkezleri 
Gençlik ve Spor 
Bakanlığı’nca 
hazırlanan yönet
melik uyarınca 
kurulur ve işletilir.

Gençlik Merkezleri 
gençlerin serbest 
zamanlarını sosyal, 
kültürel, sanatsal ve 
sportif faaliyetlerle 
değerlendirmek, 
bilgi ve beceri sahibi 
olmalarına yardımcı 

olmak, gençlik 
faaliyetlerini planla
mak, programlamak, 
yönetmek, denetle
mek, değerlendir 
mek ve geliştirmek 
amacı ile kuruluyor. 
Gençlik merkezleri 

kuruluş yönetmeli 
ğinde bu merkez
lerin amacı şöyle 
tanımlanıyor: 
“Gençlik Merkezinin 
Tanımı ve Amacı 
Madde 5 — 
Gençlik merkezleri; 
il müdürlüklerine 
bağlı olarak, genç
lerin sosyal, 
kültürel, sanat 
sal ve sportif 
faaliyetler 
çerçevesinde 
serbest zamanlan 
nın ilgi, istek ve 
yetenekleri 
doğrultusunda 
değerlendiril 
meşine fırsat 
vererek topluma 
aktif vatandaşlar 
olarak katılmalarını 
sağlayan ve gençleri 
zararlı alışkanlık 
lardan korumaya 
yönelik çalışmaları 
yürüten kurumlar 
dır.”

Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mustafa Doğan, 2017 yımn hoşgörü ve 
sevginin arttığı, terörün sona erdiği yıl olmasını diledi.

Ucarei Borsası inlin son ınplantısını mtı
Gemlik Ticaret 
Borsası son meclis 
toplantısını yaptı. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan başkanlığın 
da geçtiğimiz Salı 
günü borsanın 
toplantı salonunda 
Aralık ayı ve yılın 
son toplantısı için 
meclis üyeleriyle 
biraraya geldiler. 
Meclis Başkanı 
Mustafa Doğan, 
toplantının açılışın 
da yaptığı konuş 
masında şunları 
söyledi:
"Acı tatlı günleriyle 
bir yılı daha 
geride bırakıyoruz. 
Elbette 2016 yılı 
içinde başta terör 
olayları olmak üzere 
kazalar, ölümler 
gibi çok üzüntülü 
günler yaşadık 
ama ülke olarak 
istikran, mutlu

ve güzel günlere 
olan inancımızı hiç 
kaybetmedik. 
Benim dileğim, 
2017 yılı birbirimize 
daha çok sarılaca 
ğımız, hoşgörü ve 
sevginin arttığı, 
ülkemizin terör 
belasından ve 

kötü günlerden 
kurtulacağı güzel 
bir sene olmasıdır. 
Bu duygu ve 
düşünceler ile mec 
lis olarak yaptığınız 
çalışmalar için siz 
lere ve personelim
ize ayrı ayrı teşekkür 
ediyor ve Yeni Yılı

nızı en içten dilek 
terimle kutluyorum.”

2017 YILI BÜTÇESİ 
GÖRÜŞÜLDÜ

Borsanın 1 yıllık 
yapılan faaliyetleri 
hakkında görüşülen 
toplantıda, yönetim 

tarafından 
hazırlanan 2017 yılı 
bütçesi ele alınarak 
okundu ve oy 
birliğiyle kabul 
edildi.

2017 DE İÇ VE DIŞ 
FUARLARA 
KATILINACAK

Mecliste görüşülen 
bir diğer gündem 
konusu 2017 
yılında gerçekle 
şecek olan gıda 
fuarları oldu.
Fuarlara katılımın 
bölgemizin tanıtımı 
açısından büyük 
önem taşıdığı ve 
Gemlik Zeytini 
Coğrafi İşaret 
uygulamasının 
yaygınlaştırılması 
için önemli 
olduğu vurgu 
landı.
Yapılan araştırmalar 
sonunda 2017 
yılında yurt içinde 
En az 3, yurt 
dışında ise 
1 gıda fuarına 
katılınmasına oy 
birliğiyle karar 
verildi. Toplantı 
diğer gündem 
maddelerinin 
görüşülme 
sinden sonra 
sona erdi.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yılbaşı öncesi Bursa'da zehir operasyonu
Bursa'da düzenlenen operasyonunda 
biri kadın 5 kişi, İstanbul'dan getirdik
leri uyuşturucu maddeyi satamadan 
yakayı ele verdi.
Bursa il Emniyet Müdürlüğü Uyuştu 
rucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, 
İstanbul'dan Bursa'yı sentetik uyuş 
turucu madde getireleceği ihbarını 
alarak harekete geçti. Dün akşam saat
lerinde plakaları daha önceden belir
lenen iki aracı takibe alan ekipler, 
Osmangazi ilçesi'ne balğı Tahtakale

Mahallesi'nde bir otel önünde 
araçları durdurdu.
YILBAŞI GECESİ SATACAKLARMIŞ 
İki ayrı araçta bulunan T.K, Y.Ö., 
Ö.F.D., Y.K. ve M.i.'yi gözaltına alan 
ekipler, yaptıkları aramalarda ise 201 
gram uyuşturucu metamfetamin 
maddesi ile bir av tüfeği ve bu 
tüfeğe ait 5 fişek ele geçirdi. Biri 
kadın 5 şüphelinin, uyuşturucu 
maddeyi yılbaşı gecesi eğlence 
mekanlarında satacakları öğrenildi.

Bursa'da FETÜ'ye Harfte!
Bursa'da yürütülen 
FETÖ/PDY soruştur 
masında gözaltına 
alınan, kapatılan 
Orhangazi Üniver- 
sitesi'nde görevli 
profesörlerin de 
bulunduğu 9 kişi ile 
4 adliye görevlisi 
toplam 13 kişi adli 
yeye sevk edildi.

Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) 
ile kapatılan 
Orhangazi Üniver- 
site'sine, Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
ekipleri tarafından 
geçtiğimiz hafta 
düzenlenen op
erasyonda, 

kapatılmadan önce 
üniversitede görevli 
olan ve aralarında 1 
profesör, 1 yardımcı 
doçent, 6 öğretim 
görevlisi ve 1 
memurun bulundu 
ğu 9 kişi evlerinde 
gözaltına alınmıştı. 
Geçtiğimiz günlerde 
FETÖ/PDY'nin 

adliye yapılanma 
sına yönelik gerçek 
leştirilen operas 
yonda 4 adliye 
görevlisi gözaltına 
alındı
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlü 
ğü'nde sorgula 
maları tamamlanan 
13 zanlı 'Terör

örgütüne 
üye olmak' ve 
'Örgüte 
finans desteği

sağlamak' 
suçlaması ile 
adi iyeye sevk 
edildi.

HllİIII M Mini!
Bursa'da bir mar
ketten 90 bin 
liralık sigara ve 
içki çalındı. 
Olay Osmanga 
zi'nin Soğukkuyu 
Mahallesi'nde 
meydana geldi. 
İddiaya göre, 
market sahibi 
N.E, sabah 
dükkanını açmaya 
gitti. Camların 
kırık ve kapının 
açık olduğunu fark 
eden marketçi 
polisi aradı.

Bursa'da, intranet 
üzerinden 40 bin 
liralık bal sipariş 
eden şahıs, aldığı 
balın parasını 
ödemeden kaçtı 
Olay, Mustafake 
malpaşa ilçesinde 
meydana geldi. 
M.O, interrnet sitesi 
üzerinden bal satışı 
ilanı verdi. Ö.O.
isimli şahıs, M.O'yu çalışma başlattı

Marketten bilgisa 
yar, 90 bin lira 
değerinde sigara

tespit edilirken, 
polis, hırsız 
ya da hırsızları

ve içki çalındığı arıyor.

arayarak, 1 ton bal 
almak istediğini 
söyledi. Telefonda 
pazarlı^ ederek 
anlaşan M.0,1 ton 
balı O.O'ya 
götürdü. Ö.0.40 
bin lira değerindeki 
balı alarak kayıplara 
karıştı. Polis, bal 
dolandırıcısını 
yakalamak için

"Sen de mi Feti'cii cıkiiD" dhiH 
Dolandırıcıya 34 bin lirasını kaptırdı
Bursa'da kendisini 
arayıp "Hakkında 
FETO'cü olduğuna 
dair iddialar ve 
deliller var. Yazık 
sen de mi FETÖ'cü 
çıktın?" diyen 
dolandırıcıya 
korkup inanan 
bir kişi 34 bin 
lirasını kaptırdı. 
Edinilen bilgi 
ye göre olay 
Mustafakemalpaşa 
İlçesi'nde meydana

geldi. 46 yaşındaki 
M.A.'yı cep telefo
nundan arayan 
kimliği belirsiz 
dolandırıcı, polis 
olduğunu söyleyip, 
"Hakkında FETO'cü 
olduğuna dair iddi
alar ve deliller var. 
Yazık sen de mi 
FETÖ'cü çıktın?" 
diyerek korkuttu.
M.A.'ya FETÖ 
örgütünün banka 
hesabından para 
aktarıldığını, bunun 
aksini ispatlamak 
için hesabındaki 
parayı vereceği 
hesap numarasına 
aktarması gerek 
tiğini söyleyen 
dolandırıcı, 
M.A.'nın kafasını 
karıştırıp kandırdı.

Bunun üzerine 
M.A. dolandırıcının 
verdiği hesap 
numarasına ilk 
önce bir PTT 
şubesinin ATM'sin- 
den 7 bin 200 lira, 
ardından şubede 
görevli memur 
aracılığıyla 26 bin 
800 lira olmak 
üzere toplam 34 bin 
lira para gönderdi. 
Havale işlemlerinin 
tamamlanmasının 
ardından dolandın 
cı telefonu kapadı 
ve bir daha açmadı. 
Bunun üzerine 
dolandırıldığını an
layan M.A. polise 
giderek şikayetçi 
oldu. Polis olayla 
ilgili tahkikat 
başlattı
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Neler gördüm, neler yaşadım!...
Bir ülkenin veya kentin gazetesi o 

ülke veya kentin herşeyidir.
Orada ne istiyorsan bulabilirsin.
Aynaya baktığında kendini görürsün, 

gazeteye baktığında ise, o kenti, o 
ülkeyi görürsün.
Dün akşam saatlerinde bizim mat 

baanın üst katındaki arşiv bölümüne 
çıktım.

Yüzlerce cilt gazete karşımda du
ruyor.
İçlerinden bir tanesini çektip aldım. 
1979-1980 yılı gazetesi.
Gemlik Körfez 16 Haziran 1973 tari

hinde yayınlandığından, eskiden cilt
leri çıktığımız güne göre birer yıllık 
olarak ciltlerdik.

Oğlum Barış Can yanımda.
Gazetenin ilk sayfasını çevirdim. 
Sararmış yapraklara göz attım. 
Bu sayfaların tümü elemeği, 
Ne kadar emek vermişiz diye düşün 

düm.
Sayfayı çevirdim.
Karşıma rahmetli Mehmet Cengiz 

GöraTın ‘‘Haftadan Haftaya” köşesi 
çıktı.

Katledilmeden önce çıkan son yazı 
sı: “Demokrasi Adına”

Yan tarafına birkaç şiirini kovmuşuz.
İçim buruklaşıyor.
Bir sayfa daha çeviriyorum, bu kez 

Cengiz’in öldürülme haberi, cenaze 
töreni...
Sayfayı yine çeviriyorum.
Neler yazmışız o güıiıerae..
Cesur yazılar, haberler...
Her biri, tarihten birer yaprak gibi..
Ben yine birinci sayfada, ama bu kez 

sağ köşede, “Cengiz” başlıklı bir 
makale yazmışım.

Ertesi hafta çıkan sayıda ise köşesi 
boş bırakılmış.
Bir süre şiirlerini yayınlamışız o 

köşede..
Sonra kimi Ali Aksoy, kimi Yılmaz 

Akkılıç, kimi ben yazmışım köşesinde.
Ama daha sonraki aylarda Yılmaz 

Akkılıç o köşeyi uzun süre doldurdu.
Yılmaz ağabey, siyaset arkadaşıydı 

Cengiz’in.
Birlikte CHP İl Yönetiminde politika 

yapıyorlardı.
Neler yoktu ki o sayfalarda.
Bursa da faşistler bana da saldırdı 

ğını yazmışım.
Arkadan yaklaşıp, burnumu kırmış 

lardı.
O günkü faşistler kafa taşçılardı, bu 

gün onların değişik versiyon çömez
leri var.

YARIŞMAYI TÜRKİYE KANARYA VE KAFES KUŞLARI FEDERASYONU DÜZENLEDİ

Ali İjzkarılesin Norwich cinsi 
Kanaması Türkiye mrincisi oldu

düzenlendiğini be
lirterek, şunları 
söyledi:

Gemlikli kafes 
kuşları yetiştiricisi 
Ali Özkardeş’in Nor- 
wich kuşları birinci
liklere doymuyor. 
Türkiye 2016 yılı 
tüm yarışmalar fi
nalleri 24-25 Aralık 
günlerinde Bursa 
Merinos Kültür 
Merkezi’nde yapıldı. 
4 bin 700 kafes 
kuşu çeşitli katego
rilerde yarıştılar. 
Gemlikli kafes kuşu 
yetiştirici Ali 
Özkardeş’in Nor- 
wich cinsi kuşu 
daha önce de 
26-27 Kasım günleri 
İstanbul CNR Fuar 
Merkezi’nde Türkiye

Norvvich Kanarya 
Kulübü’nün düzen 
lediği yarışmada 8 
kategori birincileri 
içinde birinci 
seçilmişti.
Ali Özkardeş 
gazetemize yaptığı

açıklamada, 
2016 yılının son 
yarışmasının 
Bursa’da Türkiye 
Kafes Kuşları ve 
Kanarya 
Yetiştiricileri Fede 
rasyonu tarafından

KANARYALARI 
1.2.3. OLDU

“Bursa’da yapılan 
Türkiye finallerine 
ilgi yüksek oldu. 
4 bin 700 çeşitli 
tür kanaryalar 
arasında yapılan 
yarışmalarda 
Norwich cinsi 
kanaryalarımla 
bir birincilik, 
bir ikincilik bir de 
üçüncülük 
alarak Gemlik’e 
yine madalyalarla 
döndük”

Cinaim bahar için budanıyor

Saldırılar hiç bitmiyor.
O günkü saldırılar kaba güçtü, bu 

günküler ellerindeki paçavralarıyla 
bunu yapıyorlar.

Meydanı boş sanıyorlar.
Atıp tutuyorlar.
Beni bir haberden dolayı “Komplocu 

Gazeteci" diye manşet yapmışlar.
Aynaya baksınlar.
Aynalar yanılmaz, bakanı yansıtır.
Orada kimin komplocu olduğunu 

görürler. Yazılanlara yanıtım gelecek.

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü 
ilçemizin çeşitli 
bölgelerinde bulu
nan ağaçların 
budamasını 
sürdürüyor. 
Ağaçların su 
yürümesinin durdu 
ğu kış mevsiminde 
budanan ağaçların 
bahar aylarında 
dallarına su 
yürüyerek 
canlanacağını 
söyleyen ilgililer, 
çevre yolunda bulu
nan ağaçların yanı 
sıra İstiklal 
Caddesi. Orhangazi 
Caddesi, Karsak ve 
Çarşı Deresi 
kenarlarında bulu
nan değişik cins 
ağaçların 
budamalarını

yapıyorlar.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Park 
ve Bahçeler 
Müdürlüğünden 
gelen budama ekip

leri, özel vinçlerin 
eşliğinde geçtiğimiz 
günlerde Çarşı 
Deresi’nin 
kenarlarında bulu
nan çınar ağaçlarını

budadılar. 
Budamalarda 
kesilen ağaç dallan 
ise ekipler 
tarafından topla
narak imha edildi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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ünlü dizinin kılıçları Bursa'da yapılıyor
Son yılların en çok 
izlenen dizilerinden 
Diriliş Ertuğrul'da 
kullanılan kılıçlar 3 
günde yapılıyor ve 
bin 200 liraya 
kapışılıyor. 
Türkiye’nin sevilen 
dizisi Diriliş Ertuğ 
rul’da kullanılan 
kılıç ve baltaların 
benzerleri Bursa'da 
yapılı yor. Türkiye 
ve Arap ülkelerinde 
sevilerek izlenen 
dizide Ertuğrul

Gazi’nin kullandığı 
kılıca büyük talep 
var. BursalI 
bıçakçılar el yapımı 
Ertuğrul kılıçlarını 
satmaya 
yetiştiremiyor.
Ertuğrul kılıçları 
Türkiye ve Arap 
ülkelerinde büyük 
rağbet görüyor. 
Ertuğrul kılıçlarını 
ağırlığına göre 400 
ila bin 200 lira 
arasında sattığını 
söyleyen Şen

Bıçak’ın sahibi 
Aziz Şen, 
‘‘Günümüzdeki 
dizilerden sonra

eski ustalıklar da 
geriye dönmeye 
başladı. Ürettiğimiz 
kılıçlar diziden

sonra büyük rağbet 
görüyor. Artık bütün 
kılıçların ortak ismi 
Diriliş oldu. 
Müşterilerimiz 
Diriliş kılıcı istiyor. 
Bize yaptırdıkları 
kılıçların üzerine 
Kayı boyunun 
damgası, hediye 
edecekleri 
insanların isimleri 
veya ayet-i kerime 
yazılmasını istiyor
lar. El yapımı 
kılıçlar eskiden

bu kadar çok 
satılmıyordu. 
Diziyle birlikte 
eski el sanatları 
canlanıyor. El 
yapımı bir kılıç 3-4 
günde yapılıyor. 1 
ila 3 kilo ağırlığında 
oluyor. Fiyatlar ise 
400 ila bin 200 lira 
arasında değişiyor. 
Yurt dışından 
ve Türkiye’nin 
bütün vilayet
lerinden sipariş 
alıyoruz" dedi.

Devletin Çınar'a sılamı var" projesi devam ediyor
Gemlik Çınar Or- 
taokulu’nun başlat 
tığı "Devletin Çınar'a 
Selamı Var!" projesi 
kapsamında; okulun 
2. konuğu Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz 
oldu. Yöneticiler, 
büyükler çağrılarak 
onların hayat 
deneyimlerinden 
yararlanmalarını

sağlamayı, hedef 
belirlemede rol 
model oluşturacak 
etki oluşturmayı, 
gelecekteki meslek 
seçimleri için bir 
fikir oluşturmaları 
amacını güden proje 
8. sınıf öğrencilerini 
kapsıyor.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, tecrü

belerini, düşüncele 
rlni öğrencilerle 
paylaşarak, öğütler 
verdi, hayatta 
başarılı olabilmek 
için çok çalışmanın 
tek şart olduğunu 
belirtti. Yılmaz, çok 
çalışan kişilerin 
emeklerinin de mut
laka karşılığını ala
cak larını söyledi.

Ülkemizde hangi 
kökene ve hangi 
düşünceye sahip 
olunmuşsa da 
çok çalışanların 
mutlaka bir yerlere 
gelebileceği, 
önlerinin açık 
olduğunu vurgula
yarak; hayırlı bir 
evlat olarak yetiş 
melerini temenni etti.

Tl----------------------------------- j--------------------------------------

OıiilelıMeiJiıınıllaırılıliıılıiiamHaiıoliSKioieBKiııSeraisi
Özdilek Cevdet 
Aynur Mayruk Kız 
İmam Hatip 
Lisesinde Görsel 
Şanatlar Dersi 
Öğretmeni Zeynep 
Turpçu’nun 
derslerine girdiği 
sınıf öğrencileri ile 
birlikte hazırlamış 
olduğu resim sergisi 
beğeni topladı. 
Sergi açılışı Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran ve 
Gemlik Garnizon

Komutanı M.Barış 
Bozkurt ve Eğitim 
Bir-Sen Gemlik Şube 
Başkanı Halil Gemi-

ci’nin katılımıyla 
gerçekleşti. 
Protokokol üyeleri 
resimleri sergilenen

öğrencilerle 
birebir ilgilenerek 
onları yaptıkları 
çalışmalar dan 
dolayı kutladılar.

Gün boyu, öğrenci 
ve vatandaşların 
ziyareti ile devam 
etti. Okul Müdürü 
Muharrem Nazlı

sergide emeği 
geçen öğretmen 
öğrenci ve 
çalışanlara 
teşekkür etti.

AOFten 1.5 milyon öğrenciye müjde!
Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. 
Naci Gündoğan, Açık 
öğretim Sistemi’nde 
kayıtlı yaklaşık 1,5 
milyon öğrenciyi 
yakından ilgilendiren 
müjdeli bir haber 
verdi. Mezun olma 
sına 3 dersi kalan 
öğrenci ler artık bir 

dönem daha bekle
meyecek. Prof. Dr. 
Gündoğan, Açıköğ 
retim İktisat ve 
İşletme Fakültele 
rinden mezun olma 
sına tek dersi kalan 
öğrencilerin dönem 
uzatmamaları İçin 
uygulanan tek ders 
sınavlarının, bu 

yıldan itibaren üç 
derse çıkarıldığını 
bildirdi. Gündoğan, 
Açıköğretim, İktisat 
ve İşletme Fakülteler
inin lisans veya ön- 
lisans programla 
rında kayıtlı, üç ders 
ten başarısız olan ve 
bu dersleri başar 
ması durumunda 

mezun olabilecek 
öğrencilere tanınan 
üç ders sınav hak 
kından hangi durum
daki öğrencilerin 
yararlanabileceğine 
de açıklık getirdi.
Kayıtlı olduğu 
bölüm/programlarda 
tüm dersleri alan ve 
üç dersten başarısız 

olduğu için mezun 
olamayan öğrencile 
rin üç ders sınavına 
girebileceğini yinele 
yen Prof. Dr. 
Gündoğan, üç ders 
sınav hakkına ilişkin 
esasları şöyle 
sıraladı: “öğrencinin 
üç ders sınavına 
girebilmesi için,

2016/2017 öğretim 
yılı güz veya bahar 
döneminde o der
slere kayıt yaptırmış 
olması gerekmekte
dir. Başarısız olduğu 
üç dersten (DZ) 
ve/veya (YZ) harf 
notu alan öğrenciye 
üç ders sınav hakkı 
tanınmaz.”
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temlik Baskettol: 78 Bilecit Betefliifesi: 74 it v.d 1 İKVBH’S /I

Gemlik Basketbol 
Gemlik ilçe spor 
salonunda TB2L 
takımlarından 
Bilecik Belediye ile 
oynadığı Hazırlık 
maçını 78:74 
kazandı.
Müsabaka Öncesi 
Bilecik Belediye Baş 
Antrenörü Yeşer 
Karabulut Bilecik

Belediye Başkanı 
Selim Yağcı adına 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut’a 
OsmanlI Tuğrası 
Tablosu Hediye etti. 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut, Bilecik 
Belediyesi Baş 
Antrenörüne Gemlik

Zeytini Hediye etti. 
Maça 12-0 lık seri ile 
başlayan Gemlik 
ekibi bu üstünlüğü 
nü 1 periyotun sona 
taşıyınca periyotu 
18:11 önde 
tamamladı.
2.periyotta Bilecik 
temsilcisi oyunda 
etkisini artırınca 
periyotunu 14:25 

önde tamamlayarak 
ilk yarıyı 32:36 önde 
bitirdi.
3.periyotta Bilecik 
Belediye karsısında 
üstünlük kuran 
Gemlik Basketbol 
periyotu 20:15 önde 
tamamlayarak 
son çeyreğe 52:51 
önde girdi.
Son çeyrekte başa 

baş gecen mücade
leyi Gemlik ekibi 
26:23 önde tamamla
yarak maçı 78:74 
kazanmasını bildi. 
Gemlik Basketbolda 
Rahmi Hepsarsar 16 
sayı,Gökhan Şenol 
13, Melih Kabakçı 13, 
Levent Altan 13 sayı 
üretti.
Bilecik Belediyede

Serhat Hot 16, 
Cağlar Gürle 15 sayı 
üretti.
1 periyot 18:11 Gem
lik Basketbol
2 periyot 14:25 Bile
cik Belediye
3 periyot 20:15 
Gemlik Basketbol
4 periyot 26:23 
Gemlik Basketbol

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

GOODYEAR
İIRELLI

micheun

*ystarmaxx°

PEŞİN 
FİYATINA 

NREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

ÜZKAYA
Tur. Nak. Taah. İhr. ve Tic. Ltd. Şti.

Hisar Mah. TEDAŞ Yanı Körfez Baytaş Sit. 
A Blok No: 2 Tel: 0 224 514 40 44 GEMLİK

MUHASEBE 
ELEMANI 

ARANIYOR

I2MSUNN
ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 
İpek Kurdele ve Organze Kurdele 

Nakış Kumaş çeşitleri bulunur 

Hüseyin ŞEN düğm^ 
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK

ALTIN DÜĞME
Fantazi Düğme - Çorap 

Ödemiş İpliği - İpek Astar

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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TÜDER Genel 
Başkanı Küçük, 
sosyal medya 
üzerinden yapılan 
alışverişlere karşı 
uyarıda bulundu. 
Tüketiciler Derneği 
(TÜDER) Genel 
Başkanı Levent 
Küçük,sosyal medya 
üzerinden satış 
yapan insanlar 
yüzünden çok fazla 
şikayet aldıklarını 
söyledi.
Küçük, en fazla 
şikayetin, tanıtımı 
yapılan ve satın 
alınan üründen 
farklı bir ürünün 
gelmesi konu 
sunda olduğunu 
vurgulayarak, 
şöyle konuştu: 
"Bir diğer şikayet de 
gönderilen ürünlerle 
ilgili tüketicinin 
itirazı olduğunda 
kendilerine 
ulaşamaması. 
Tüketicilerimiz yasal 
olarak kendilerine 
gönderilen üründen 
14 güne kadar caya
bilir. Tüketici cayma

hakkını kullanmak 
istediğinde 
karşısında muhatap 
bulamıyor. Bu yönde 
inanılmaz derecede 
şikayet geliyor. 
Tüketicilerimize 
'Sosyal medya 
hesabı üzerindeki 
satış yapanlardan 
uzak durun, yeni yıla 
mutsuz girmeyin' 
diyorum." 
'BİLDİĞİNİZ 
SİTELERDEN 
ALIŞVERİŞ YAPIN' 
Küçük, tüketicilerin 
kendilerine yoğun 
şekilde şikayette 
bulunduğunu fakat 
ellerinde alışveriş 

karşılığında bir 
fatura veya belge 
olmadığı için itiraz 
durumlarının 
bulunmadığını 
aktardı.
"Biz bildiğiniz ve 
güvendiğiniz siteler
den alışveriş yapın 
uyarısında bulunuy
oruz." diyen Küçük, 
şunları kaydetti: 
"Uzaktan satış' 
denilen bu tür 
alışverişlerde mut
laka fatura ve belge
nizin olması gerekli. 
Bu olmayınca itiraz 
sonuçsuz kalıyor. 
Bu kötü niyetli in
sanlar sadece ayıplı 

mal satmakla 
kalmayıp, 
müşterilerin hesap 
numaralarını ele 
geçirip hesaplarını 
boşaltıyor. Tüketici 
alışveriş yapacağım 
derken başka 
mağduriyetler de 
ortaya çıkarıyor. 
Sosyal medya 
hesabından satış 
yapan kişileri 
gördüklerinde
Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına şikayet 
etsinler. Vatandaşlık 
vazifelerimizden biri 
de başka 
mağduriyetlere 
engel olmaktır."

Milyonların beklediği 
zam bugün belli olacak
İşçi, İşveren ve 
hükümet temsilci
lerinden oluşan As
gari Ücret Tespit 
Komisyonu, 2017* 
de geçerli olacak 
asgari ücreti bugün 
yapacağı toplan 
tıyla belirleyecek 
İşçi, İşveren ve 
hükümet temsilci
lerinden oluşan 
Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu, 
2017'de geçerli ola
cak asgari ücreti 
yarın yapacağı 
toplantıyla be
lirleyecek.
Tarafların zam 
oranında anlaşması 
halinde, yeni asgari 
ücret rakamı Çalış 
ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu tarafından 
açıklanacak.
Yaklaşık 6,5 
milyon çalışanı 
doğrudan ilgilen 
diren asgari ücret 
görüşmelerinde 
sona yaklaşıldı. 
İlk toplantısını 6 
Aralık'ta Çalışma ve

Sosyal Güvenlik 
Bakanlığında, 
ikinci toplantısını 
12 Aralık'ta Türk-lş 
Genel Merkezinde, 
üçüncü toplantısını 
21 Aralık'ta 
Türkiye İşveren 
Sendikaları Kon 
federasyonunda 
(TİSK) düzenle 
yen komisyon, 
dördüncü ve son 
olması beklenen 
toplantısını yarın 
Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının 
ev sahipliğinde 
yapacak.
İşçi kesimini Türk- 
Iş'in, işveren kesi
mini ise TİSK'in 
temsil edeceği 
yarınki toplantıda 
tarafların zam 
oranında anlaşmâsı 
halinde, milyon
larca çalışanın 
merakla beklediği 
yeni asgari ücret 
rakamı Bakan 
Müezzinoğlu 
tarafından ka- 
muoyuyla 
paylaşılacak.
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KOBI’lere 5 milyarlık »eni palet
KOBİ’lere yönelik
50 bin liralık sıfır 
faizli krediye rekor 
talep gelirken KOS
GEB yeni yılın yol 
haritasını da be
lirledi.
KOBİ’lere yönelik 
İlk yılı ödemesiz 3 
yıl vadeli 50 bin 
liraya kadar sıfır 
faizli krediye 
rekor başvuru 
gelirken, KOSGEB 
2017 yılının 
planlamasını da 
yaptı. Edinilen bil
gilere göre yeni 
yılda 50 bin liralık 
faizsiz kredinin yanı 
sıra 9 ayrı program 
kapsamında KO
Bİ’lere milyarlarca 
liralık destek 
sağlanması 
planlanıyor. Bu kap
samda 2016 yılında 
991 milyon lira olan 
KOBİ’lere destek 
bütçesi yeni yılda 
1.1 milyar lira

olarak belirlendi. 
Hesaplamalara göre 
1.1 milyar liralık 
kaynağın kaldıraç 
etkisi ile birlikte 
KOBİ’lere yeni yılda 
5 milyar liraya 
kadar finansman 
desteği sağlana 
bileceği 
hesaplanıyor. 
Söz konusu 
destekler KOS 
GEB’in tüm 
programlarına 
aktarılacak.
Ekonomi yönetimin
den edinilen bil
gilere göre 2017 
yılında ekonominin 
gidişatına bağlı 
olarak bu destek 
mekanizması 
artırılabilecek. 
Özellikle KOBİ’lere 
kullandırılacak ilk 
yılı ödemesiz 3 yıl 
vadeli 50 bin liraya 
kadar sıfır faizli 
krediye rekor 
başvuru gelmesinin

yapmıştı.ardından mikro 
işletmelerin bu 
talebinin 
karşılanmasına 
yönelik ilave 
adımların 
atılabileceği ifade 
ediliyor. Başvuruları 
geçen hafta sona 
eren ve ödemelerin 
başladığı 15 bin 
KOBİ’ye verilmesi 
planlanan faizsiz 
kredi için 244 bin 
980 işletme başvuru

FETÖ İÇİN 
İSTİHBARAT 

2017 yılına yönelik 
çok sayıda destek 
paketi üzerinde 
çalışmalarını 
yürüten KOSGEB, 
faizsiz, düşük faizli 
ve belirli bir süre 
ödemesiz olan 
kredilerde güvenlik 
birimlerinden gelen 

istihbaratı da göz 
önünde bulundura
cak. MASAK, 
savcılık ve emniyet
ten gelen bilgiler 
doğrultusunda 
Fetullahçı Terör 
örgütü’ne (FETÖ) 
mensup 
işadamlarına fi
nansman desteği 
sağlanmayacak. 
Konuyla ilgili KOS
GEB tarafından tüm 
şehirlerde müdür
lükler aracılığıyla 
bilgi havuzu 
oluşturuluyor.

DESTEK ALAN 
AYAĞA KALKIYOR

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlı 
ğı’nın koordinas 
yonunda yürütülen 
KOSGEB kredi
lerinde belirlenen 
hedeflere ulaşıldı. 
KOSGEB desteğiyle 
on binlerce 

girişimci kendi 
işini kurarken, 
işletmesini 
kapatan sayısı 
ise sınırlı oldu. 
KOSGEB deste 
ğiyle kurulan 
her 100 işletmeden 
sadece 5-6 tanesi 
kapandı. Üç yıllık 
dönemlerde 
izlenen bu 
işletmelerden 
yüzde 95’ i ise 
kendi ayakları 
üzerinde durmaya 
devam ediyor. KOS
GEB verilerine göre 
bugüne kadar 550 
bin kişiye eğitim 
verildi. Son beş 
yıllık dönemde 
toplam 28 bin 
girişimci kendi 
işinin patronu oldu. 
Son beş yıllık 
dönemde KOSGEB 
destekleri ile 100 
binin üzerinde 
kişiye ilave 
sağlandı.

On basmıru 15 milyara ulaştı
Kalkınma Bakanı 
Elvan, Cazibe Merke
zleri Programı 
kapsamında 15 mil
yar 412 milyon liralık 
ön talep alındığını 
söyledi. Program 
kapsamında on bin
lerce kişilik istihdam 
bekleniyor.
Kalkınma Bakanı 
Lütfi Elvan, sosyal 
medya hesabından 
yaptığı açıklamada, 
henüz ilan et
memelerine

rağmen program 
kapsamında 
bugün itibarıyla 15 
milyar 412 milyon 
liralık ön talebin 
Kalkınma Banka 
sına ulaştığını 
ifade etti.
Bakan Elvan, 
yapılan ön taleplerin 
şu an itibarıyla 93 
bin kişiye istihdam 
tahmin edildiğini 
bildirdi.
Program 
çerçevesinde belir-

lenen bölgelerin 
süratle kalkınması 
ve gelişmişlik

faklılıklarının 
ortadan 
kaldırılmasını

amaçlanıyor.
Bölgelerin rekabet 
gücünü yüksel

tecek, yatırım ile 
istihdamı artıra 
cak, özellikle 
sanayi ve hizmetler 
sektöründe 
mevcutları güç 
lendirecek 
bir ortam 
oluşturulmasının 
hedeflendiği pro
gram kapsamında, 
her bölgenin belirli 
bir alanda 
uzmanlaşmasının 
sağlanması 
hedefleniyor.
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flEREKLİ TELEFONLAR
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcıhğı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

RESMİ DAİRELER DENİİ OTOBÜSİr

ULAŞIM
Femukkele 
DENİZ uç Adı 
Pegasu* Akmi* Seyahat 
METRO

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hsst 
Mer.Ssğ.Ocsğı 
Tomokay Tomografi 

[ Acıbadem

TAKSİLER
Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tekel 
Manastır Taksi

Telefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayollan 
Liman Baş.
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sld. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd.
İŞ-KUR _________

RELEDİYE

121
188

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74
513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 04
524 85 88
513 10 92
513 10 45
513 77 73
513 18 48
513 71 88

613 10 «B
613 05 29

513 18 21
513 24 87
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Santral 
Başkanlık

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md.
Su Anza

513 45 21 -23
51345 20

51457 96
513 2325 

5134521-182 
5134521-111

Yalnız 185

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

(2*12) 5*16 12 12
(226)811 13 23

VAPUR-FERİBOT
Yalova 
Topçular 
Eaklhlaar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

__________OTORÜS__________
Şehirlerarası Oto- 26154 00 
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR
GEMDAŞ 
Aygaz 
Habeş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Bayza Petrol

513 29 29
513 12 95
513 18 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 48
513 85 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
51417 00

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÖNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5664 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HiınAN
VENÜS SİNEMASI
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Görümce: 

11:30-14:00-17:00- 
18:30-21:00...

Dağ 2: 
16:15-20:45... 

Sen benim 
herşeyimsin: 

11:00-13:00-15:00- 
19:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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PİYANİST EYÜP 
EŞLİĞİNDE 
EĞLENCE

YILBAŞI 
MENÜML I ORDÖV TABAĞI (12 ÇEŞİT)

u Semizotu, Rus Salatası, Yoğurtlu Patlıcan, 
v Acılı Ezme, Bakla Favası, Pazı, Peynir, Domates, 
' Salatalık, Yağ Biberi, Karnıkara, Girit ezme

SALATA
ARA SICAK Paçanga Böreği, Arnavut Ciğeri $

ANA YEMEK Dalyan Köfte
KABAK TATLISI
İŞKEMBE ÇORBASI
LİMİTSİZ ALKOL 1

böRIS RfiSTAÜRA
Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:107/B

Tel: 0 224 533 00 06 Küçük Kumla I. &



Emin Dalkıran Kordonu’ndaki işyerlerinin önlerinde, kaldırımlar dışında 
kapalı alanlar oluşturması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kornonda yaya yolları İIISI'IİIİIIİIİİIİ

iterlerince kapatılıyor
Emin Dalkıran Kordonu’n 
da bazı işyerlerinin yaya 
yolu ve otopark olarak 
işyerlerinin önlerinde 
kalan alanları kapat ması 
çevre sakinlerinin tepki
lerine neden oluyor. Kor
donda işyerlerinin ön 
bölümlerinin belli bir 
plan dahilinde düzenleme 
yapılma sı, bunun dışına 
çıkılmaması istendi. 2’de

Yurdun büyük 
bölümünde 
görünen kar 
yağışı Bursa'da 
da etkili oluyor. 
Kar yağışı özellikle 
Bursa ilçelerinde 
eğitimi de olumsuz 
etkilemeye başladı. 
Kar yağışı ile bir
likte Bursa Valiliği'n 
den ve bursa.gov.tr 
adresinden alınan 
bilgilere göre bazı 
ilçeler tatil edildi. 
KELEŞ: Okulların 
tamamı 30 Aralık 
Cuma günü tatil 
BÜYÜKORHAN: 
Okulların tamamı 
30 Aralık Cuma

günü tatil. 
HARMANCIK: 
Okulların tamamı 
30 Aralık Cuma 
günü tatil.
YENİŞEHİR: 
Okulların tamamı 
30 Aralık Cuma 
günü tatil.
ORHANELİ: 
Taşımalı sistemle 
eğitim gören öğren 
çilere 30 Aralık 
Cuma günü tatil. 
İZNİK: Okulların 
tamamı 30 Aralık 
Cuma günü tatil. 
Kamuda görevli 
hamile ve engelli 
vatandaşlar da idari 
izinli sayılacak.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kordona el atın..
Gemlik’te çok sayıda yeni işyer 

leri açılıyor.
Bazıları kapansa da, ardından 

yenileri geliyor.
Değişim en çok İstiklal Çad- 

desinde yaşanıyor.
Yeni açılan işyerleri büyük ki

ralar vererek, masraflar yaparak 
müşterilerine kapılarını açıyorlar.

Bu İşyerlerinin sahipleri genelde 
Gemlik dışından gelen kişilerden 
oluşuyor. Devamı sayfa 4’de

Vatandaş yeni mezarlık konusunda şikayetçi...

ımlmmwıiMiım
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
Mezarlıklar Müdür 
lüğünce ilçemizde 
yaptırılan yeni 
mezarlığın alt yapısı 
hazırlanmadan 
defin işlemlerinin 
başlatılması 
vatandaşı çileden 
çıkarıyor. Balçık 
yığınına dönen 
mezarlığa götürü 
len cenaze sahipleri 
ve vatandaşlar du
rumdan şikayetçiler. 
Haberi sayfa 2’de

bursa.gov.tr
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Emin Dalkıran Kordonu’ndaki işyerlerinin önlerinde, kaldırımlar dışında kapalı alanlar oluşturması, vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kofilıtnıla yaya ymian işyerlerince kapatılıyor
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda bazı 
işyerlerinin yaya 
yolu ve otopark 
olarak işyerlerinin 
önlerinde kalan 
alanları kapatması 
çevre sakinlerinin 
tepkilerine 
neden oluyor. 
Emin Dalkıran Kor
donu’nda Türk Metal 
iş Sendikası’nın alt 
katında bulunan 
işyeri, kiraya verildi. 
Kahve Dünyası 
markasıyla açılması 
beklenen işyerinde 
bir aydır yapılan 
düzenlemeden 
sonra önceki gün, 
Kordona bakan 
kaldırımın önü 
yaklaşık 4 metre 
dışa doğru demir,’/ 
bir platform ile 
kapatıldı. 
Araçların park yeri 
olarak kullanılan

bu alanın yeni 
açılacak işyeri 
tarafından çevresi 
ve üzeri kapatılarak 
işyerine katılmak 
için hazırlanıyor.

YOLLARI İŞGAL 
EDİYORLAR 
Gazetemizi arayan 
bölgedeki apartman 
sakinleri, çevre 
deki işyerlerinin 
yolları kaparak

kendilerine yeni 
alanlar kazandığını 
söylediler.
Apartman sakinleri, 
işyeri sahiplerinin 
belediyeden izin 
aldıklarını, bu 

yerler için Belediye 
ye işgaliye bedeli 
ödediklerini 
söylediler. 
Çevrede oturan 
vatandaşlar, 
Emin Kalkıran

Kordonu’nda yeni 
işyerleri açıldığını, 
ancak işyerlerinin 
önlerinde herkesin 
keyfi olarak yolu 
işgal ettiklerini, 
araçların da dar 
olan yolda park 
ederek trafiği aksat 
tıklarını söylediler. 
Belediye zatıba 
Müdürlüğü, işyerle 
rin önünü kapa 
tan bazı esnaf 
hakkında tutanak 
tutarak konuyu 
Belediye Encüme
nine taşıdığı 
öğrenildi.
Emin Dalkıran Kor
donu’nda açılan 
cafe, lokanta, 
market gibi işyerle 
rinin ön bölüm
lerinin! belli bir 
plan dahilinde 
düzenleme yapılma 
sı, bunun dışına 
çıkılmaması istendi.

Vatandaş yeni mezarlık konusunda şikayetçi...

BEİEDİ YEYE yATftNDftŞTAN ÖB NEK MEZAB1IK
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne bağlı 
Mezarlıklar Müdürlü 
ğünce ilçemizde 
yaptırılan yeni 
mezarlığın alt yapısı 
hazırlanmadan defin 
işlemlerinin başla 
tılması vatandaşı 
çileden çıkarıyor. 
Geçtiğimiz yaz, eski 
mezar ve yanındaki 
şehitler mezarlığının 
bulunduğu mezarlık 
da dolunca, Büyük 
şehir Belediyesi 
Gemlik’teki ölülerin 
Bursa Hamitler 
Mezarlığına getiril 
meşini istemişti. 
Ancak, buna itirazlar 
olunca, bu kez Kar 
sak ve Çarşı Deresi 
nin birleştiği gölet 
yanında kamulaş 
tınlan bir alan Yeni 
mezarlık olarak 
hizmete sokuldu. 
Çevresi duvarlarla 
çevrilen mezarlığın 
içinde düzenleme 
yapılmaması düzen 
sizliğe neden oldu. 
Tarladan mezarlığa 
çevrilen arazi ise 
yağmurlu havalarda 
bataklığa dönüştü.

ki gündür yağan 
yağmurlar nedeniyle 
balçık yığınına 
dönen mezarlığa 
götürülen cenaze 
sahipleri ve vatan 
daşlar durumdan 
şikayetçiler.

FACEBOOK TA 
MEZARLIK 
ÖNERDİLER 
Öte yandan Sosyal 
medyada “Bir za
manlar Onlar Vardı” 
adlı sayfa açan 
Tolga Sarışen, 
yaptığı paylaşımda 
Gemlik Belediye 
yetkililerine şöyle 
seslendi: 
“Sayın Gemlik

Belediyesi yetkili 
leri...!!! Bakın bu 
resim Türkiye 
sınırları içinde bir 
ilçenin nizami derli 
toplu mezarlık 
çalışması. Bunu 
yapmak maddi ve 
manevi olarak çok 
da zor değil sanırım. 
Evet köylerde mezar 
lıkların duvarlarını 
yapıyorsunuz. 
Saygıyla karşılıyo 
ruz. Fakat yeni 
mezarlıkta böyle bir 
oluşum yaparsanız 
insanların üzüntü
lerini hafifletmiş ol
makla beraber 
onların kaybettikleri 
canlarına büyük 

saygı duymuş 
olursunuz diye 
düşünüyorum. Bur- 
dan bizleri duyup 
gerekli olan şeyleri 
kulak arkası 
yapmayıp 
ilgileneceğinizi Bir 
Zamanlar Onlarda 
vardı Gemlik’te 
ailesi olarak temenni 
ediyoruz.” 
Tolga Sarışen’in bu 
paylaşımına ilginç 
yorumlar yapıldı. 
Bunlardan birkaçı: 
Emin Bayoğlu : Abi 
bizim mezarlıkta 
insan şuan ziyarete 
bile gidemiyor batak 
lıktan rezil durumda 
Belkıs Taştekin : 
Çok doğru bizlerde 
katılıyoruz birde 
arkadaşım oğlunu 
kaybetti yeni 
mezarlığa gömdük o 
halini gördü bir kat 
daha kahrolduk lüt
fen ilgilenin artık 
Selver Sarı: Türk
men Vatandaşın 
evinden barkından 
ettiler millete çile 
çektiriyorlar yüksek 
bir yere yapamadılar 
mezarlığı suyun 

içinde kabir mi olur 
ölüler yüzerdir orda 
Ramazan Dinç: Çe
neni yorma abiciğim 
yapmazlar 
Abidin Uyar: Size 

daha başka bir 
hikaye anlatayım 
...Mezarın yapılma 
meselesinde ki 
piyasa da ihaleyi 
almış olan (bedel 
yüksek olduğunda 
mermer firmalarının 
ancak bir ikisi 
piyasada "oligopol" 
oluşturmuşlar), siz 
kendiniz mermerci 
dahi olsanız mükem
mel bir usta dahi 
olsanız mezarınız 
yapamıyorsunuz 
(özel şartlar hariç). 
Uğur Yiğit: Toplum
lar mezarlıklarıyla ne 
kadar saygın olduk 
tarımda göstermiş 
olurlar. Ben belediye 
başkanına defalarca 
mezarlığın resim
lerini gönderdim. 
Her yer ayran şişesi 
su şişesi petler ko
valar vs gibi kirlilik
ler ile dolu olduğu 
gibi bazı bölgelerde 
göçükle...

Sevim Aydınlı; 
Nedense böyle 
belediyelerden 
örnek alınmıyor 
Turgut Zeybel;

Aynen bizim 
mezarlık çamurdan 
geçilmiyor hepsi 
birbirine girmiş ça
murdan.
Nihat Sarıcan; 
Olucak olucak abim 
biraz daha uğraş 
bunlarla sen bunları 
bunlara gösterdikçe 
ders ahcaklar bunlar 
abim ama tabiki 
senin çaban hiç 
boşa değil Allah 
senden razı olsun 
can abim benim 
Talip Geyik;
Bunların diriye 
saygısı kalmamışki 
meftaya olsun 
çizmeyle kabir zi
yaretine gidiyoruz 
Gürsel Akkan;
Tolga Büyüşehir 
belediyesine ithaf 
et mezarlıklar 
onların 
sorumluluğunda, 
türkiyenin en 
berbat mezarlığı 
gemlikte kalitemiz 
o kadar.
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MWIMrfıiıı^ilawiliiıiiliüiı
Bursa'da kendisini 
polis olarak tanıtan 
dolandırıcıların, G.Ö. 
isimli kadından 60 
bin lire değerindeki 
altınları alma anı 
güvenlik kamerası 
tarafından saniye 
saniye görüntülendi. 
Bursa'da kendisini 
polis olarak tanıtan 
dolandırıcıların, G.Ö. 
İsimli kadından 60 
bin lire değerindeki 
altınları alma anı 
güvenlik kamerası 
tarafından saniye

saniye görüntülendi. 
Polis, G.ö.'nün yanı 
sıra S.A.'nın da 40 
bin lirasını alan 4 
kişiyi İzmir'de 
yakaladı.
Edinilen bilgiye 
göre, dolandırıcılık 
yapmak için İzmir'
den Bursa'ya 
gelen, A.S. (37), 
R.S. (21), T.S. (19) ve 
M.C.S. (18), cep 
telefonu ile aradıkları 
G.Ö. isimli kadına, 
kendilerini polis 
olarak tanıtıp,

"hesabınız FETÖ 
terör örgütünün 
eline geçti.
Evinizdeki altın ve

paraları size gelen 
polise verin. Onları 
kontrol edeceğiz" 
dediler.

Dolandırıcılar, 
paniğe kapılan 
G.Ö.'de bulunan 
yaklaşık 60 bin lira 
tutarındaki altınları 
buluştukları bir 
cadde de aldılar. 
Kadının yanındaki 
altınları kendi el
leriyle teslim etmesi 
ise güvenlik 
kamerası tarafından 
görüntülendi. Aynı 
şekilde S.A. isimli 
kadınında 40 bin lira 
parasını alan zanlılar 
dolandırıldıklarını 

anlayan G.Ö. ile 
S.A.'nın polise 
yaptıkları şikayet 
sonrası, güvenlik 
kamerası görüntü
lerinden kullandıkları 
aracın plakalarının 
belirlenmesi 
sonucu İzmir'de 
yakalandılar.
Gözaltına alınan 
zanlılar getirildikleri 
Bursa'da ifadeleri 
alındıktan sonra, 
"dolandırıcılık" 
suçundan adliyeye 
çıkartıldılar.

Manyetik alan ölçümü bahanesiyle 
dolandırıcılık" uyarısı

Ortağını sırımdan bıçaKlayaralt 
öldüren fterlıere 25 yıl hapis

Bursa'da, elektro
manyetik alan 
ölçümünün bir 
dolandırıcılık 
yöntemi olarak 
kullanılmaya 
başlandığını, bu 
konuda özellikle 
son günlerde hem 
Emniyete hem de 
Büyükşehir 
Belediyesine 
şikayetler geldiği 
bildirileli. 
Bursa'da, elektro
manyetik alan 
ölçümünün bir 
dolandırıcılık yön
temi olarak kullanıl 
maya başlandığını, 
bu konuda özellikle 
son günlerde hem 
Emniyete hem de 
Büyükşehir Beledi 
yesine şikayetler 
geldiği bildirildi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesinden 
yapılan yazılı 
açıklamada, kentte 
elektromanyetik 
alan ölçümü yapma 
yetkisine sahip tek 
kamu kurumun 
Büyükşehir 
Belediyesi olduğu, 
bu ölçümlerin 
ancak vatandaş 
lardan talep gelme 
si halinde gerçek 
leştirildiği belirtildi. 
Bu konuda 
vatandaşların 
dikkatli olması 
gerektiği vurgu
lanan açıklamada, 
şu ifadelere yer 
verildi: 
"Elektrik iletim 
hatları, yüksek

gerilim hatları, 
trafolar, baz 
istasyonları, radyo, 
televizyon verici
lerinin yanı sıra 
evlerde kullanılan 
elektrikli aletler, bil
gisayar, cep tele
fonu, floresan ve 
halojen lambaların 
neden olduğu elek
tromanyetik kirlili 
ğe karşı Büyük 
şehir Belediyesi 
tarafından elektro
manyetik kirlilik 
ölçüm çalışması 
başlatıldı." 
"Dolandırıcılık 
yöntemi olarak 
kullanılmaya 
başlandı*' 
Büyükşehir 
Yasası'nın ardından 
baz istasyonları 
için yer seçim bel
gesi düzenleme 
yetkisini de üzerine 
alan Büyükşehir 
Belediyesinin, bir 
taraftan talep 
edilen yerlerin ilgili 
mevzuat ve kriter
lere uygunluğunu 
incelerken, diğer 
taraftan da talep 
eden vatandaşların 

evlerinde ücretsiz 
kirlilik ölçümü ya
parak vatandaşları 
gerekli tedbirleri 
almaları konusunda 
uyardığı aktarılan 
açıklamada 
şunlar kaydedildi: 
"Özellikle son 
günlerde hem 
Emniyete hem de 
Büyükşehir 
Belediyesine 
gelen şikayetler, 
elektromanyetik 
alan ölçümü 
konusunun da 
bir dolandırıcılık 
yöntemi olarak 
kullanılmaya 
başlandığını 
gözler önüne 
serdi.
Vatandaşların 
kapılarını çalarak 
belediyeden 
geldiklerini 
söyleyen kişilerin, 
manyetik alan 
ölçümü yapmak 
için evlere 
girdikleri, hatta 
birkaç gün için 
bir cihaz takma 
girişiminde 
bulunduğu 
belirlendi."

Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde birlikte araba 
ahm satımı yaptığı 
ortağı 35 yaşındaki 
Kadir Ahnca'yı, 
aralarındaki 
husumet nedeniyle 
takip ettikten sonra 
sırtından bıçakla 
yarak öldüren 
berber Levent 
Berksan'ın yargıla 
ması sonuçlandı. 
Bursa 4'üncü Ağır 
Ceza Mahkeme- 
si'nce ömür boyu 
hapis cezasına 
çarptırılan 
Berksan'ın cezası, 
duruşmadaki iyi 
hali dikkate alına 
rak 25 yıla indirildi. 
Osmangazi İlçesi 
Çırpan Mahallesi 
Darmstad Cadde- 
si'nde geçen hazi
ran ayında 
meydana gelen 
olayda, bir oto ki
ralama şirketine 
giden Kadir 
Ahnca'yı takip 
eden Levent Berk- 
san, arkasından 
yanaştığı Ahnca'yı 
sırtından, kolun 
dan ve bacağından 
bıçakladı. Ağır 
yaralanan ve 
ambulansla Mu
radiye Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırılan Kadir 
Alınca, doktorların 
tüm müdahalesine 
rağmen yaşamını 
yitirdi. Cinayet 
sonrası suç aleti 
bıçak ile yakalanan

Levent Berksan ise 
çıkartıldığı mahke
mece tutuklandı. 
'TABANCA 
ÇIKARACAĞINI 
DUŞUNDUM' 
Yapılan savcılık 
soruşturması 
sonrası hakkında 
Bursa 4'üncü Ağır 
Ceza Mahkeme- 
si'nde, 'Kasten 
adam öldürmek' 
suçundan ömür 
boyu hapis cezası 
istemiyle dava 
açıldı. Levent Berk
san savunmasında 
şunları söyledi: 
"Ben berberlik 
yapıyorum. Kadir 
ise bir ara yanımda 
kalfa olarak çalıştı. 
Kendisi ile 
ortaklaşa, hasarlı 
arabayı ahp tamir 
ettikten sonra 
satma işi yapmaya 
karar verdik. Kredi 
kartımdan 6 bin lira 
çekip ona verdim. 
Satın aldığımız 
arabayı söylediği 
tarihte tamir et
tirmedi. Aracı 
neden 
hazırlamadığını 
sorduğumda beni 
ölümle tehdit etti. 
Hatta bu konuda 
hakkında şikayette

bulunmuştum.
Olay günü 
karşılaştığımızda 
da Kadir bana küfür 
etti. Ardından oto
mobiline doğru 
gitti. Ben 
bakışlarından ve 
küfürlerinden bana 
zarar vermesinden 
korktuğum için 
bıçağı ahp 
arkasından gittim. 
Kendisi torpidonun 
bulunduğu kapıyı 
açınca silah 
çıkartmasından 
korktum. Koluna 
salladığım bıçak 
hareket edince 
sırtına saplandı. 
Aramızda çıkan 
arbedede bıçak 
koluna ve baca 
ğınada saplandı." 
Levent Berksan'ın 
karar aşamasına 
gelen duruşmasına 
devam edildi.
Çıktığı son 
duruşmasında 
önceki ifadelerini 
tekrarlayan Levent 
Berksan önce ömür 
boyu hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Mahkeme heyeti 
sanığın iyi halini 
dikkate alarak 
cezasını 25 
yıla indirdi.
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Güne Bakış Tazeığlu Orlıaımaâ’ıle üe ilgi lörılii
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Kordona el atın..
Değişimin yaşandığı bir yer de Emin 

Dalkıran Kordonu.
Yerleşke içinde liselerin açılması, 

ayrıca Hukuk Fakültesi ve Yüksek 
okullarda öğrenim gören öğrencileri 
düşünürseniz binlerce öğrenci her 
gün Emin Dalkıran Kordonundan- 
geçiyor.

Burada yeni açılan cafeler, lokantalar 
bölgeye renk katıyor.

Bayii, bayanlı herkese açık olan bir 
işyerleri ilgi de görüyor.
Her birinin farklı işlevleri var.
Modern işyerleri bunlar.
Hem görsel hem de hijyen olarak be 

nim de beğenimi kazanıyorlar.
Ancak, beğenmediğim bir yönü var.
Bu bölgede herkes kafasına göre bir 

şeyler yapıyor.
Araçlara ait olan yollar giderek işyer 

leri tarafından kapatılıyor.
Bu işgal kimi masa atarak, kimi de 

ise yaya kaldırımları işgal edildiği 
yetmiyormuş gibi, bir de çevrilerek 
kapatılıyor.

Son örneği ise Türk Metal Sendika 
sı’nın altında yeni açılacak olan bir 
cafenin, yolu işgali ile göze çarpıyor.

Orhangazi’ye imza 
günü için gelen 
ünlü sunucu 
Kahraman Tazeoğlu 
büyük ilgi gördü. 
Gemlikli İletişimci 
Yelda Baykız 
tarafından organize 
edilen buluşmada 
Orhangazili, BursalI 
ve Yalovah Tazeoğlu 
hayranları, Orhan 
gazi de televizyon 
ve radyo sunucu 
sunu dinlediler. 
Geçtiğimiz günlerde 
Gemlik’te yine Yelda 
Baykız organizas 
yonu ile Ayşenur 
Yazıcı sevenleriyle 
buluşmuştu.

İkinci toplantısını 
Orhangazi de 
gerçekleştirdiğini ve 
bu tür organizasyon 
larının sürdürüle 
ceğini söyleyen 
Baykız, "Halkımıza

güzel konuşma 
ve hitap etme 
konusunda tecrü
belerini paylaşan 
Tazeoğlu’dan öğre 
neceğimiz çok 
şey var. Ancak,

bu gibi kişilerin 
ilçelerimize 
getirilmesi 
için sponsor 
desteğine 
ihtiyacımız var." 
şeklinde konuştu.

BUDO'ıla selerler iptal edildi

İŞGALİYE ALINIYORMUŞ
Edindiğim bilgilere göre, belediye 

bunlardan bazılarına izin veriyormuş.
Kapatılan alan için de, işgaliye bedeli 

ahnıyormuş.
Uygun olan yerler için söylenecek 

bir sözüm yok.
Ancak, kapatılan alanın dışına da 

taşılıyor.
Çirkin görüntüler ortaya çıkıyor.
İşletme sahipleri birçok masraf 

yaptıktan sonra bunlara yıkmak da 
doğru değil.

Daha yapılmadan bunlar önlenmeli, 
Emin Dalkıran Kordonundaki apart 
man altlarında bulunan işyerlerine bir 
çeki düzen verilmeli.

Trafik sorununun yaşandığı bir 
ilçede yaşıyoruz.

Otopark sorunu çok büyük bir dert.
Vatandaş paralı otoparklara araç 

bırakmak istemiyor.
Böyle olunca tüm yollar otopark 

oluyor.
İşyerlerinin önü kapatıldıktan sonra 

bir de dar olan yola araç park edilince 
çile başlıyor.

Gençler buna dikkat etmiyorlar.
Kimisi cafeler önünde hava olsun 

diye araçlarını bırakıyorlar ama, 
arkadan gelenler geçiş zorluğu 
yaşıyorlar.

Bu bölgeyi düzenlemek zor mu?
Akdeniz de ve Ege deki turistik 

ilçeleri gidip görün, böyle bir rezalet 
hiçbirinde yok.

Masraflar yapılarak açılan bir
birinden güzel işyerleri var.
Ancak, düzen yok, planlama yok.
Belediye bu sahilimizi ele alıp bir 

düzen kurmalı, yoksa iş işten geçer.

Bursa Deniz Oto
büsleri (BUDO) 
seferlerinden 
bazıları olumsuz 
hava koşulları 
nedeniyle iptal 
edildi.
BUDO'nun internet 
sitesinden yapılan 
duyuruya göre, 
saat 19.30 Bursa 
(Mudanya)-istanbul 
(Eminönü/Sirkeci)

ve İstanbul (Em- 
inönü/Sirkeci)- 
Bursa (Mudanya) 
seferleri, hava 
muhalefeti ne
deniyle gerçekleş 
tirilemeyecek. 
BUDO'nun gün 
içindeki seferleri 
de hava muhalefeti 

dolayısıyla 
programdan 
kaldırılmıştı.

Bursa'ıta Kar, Uludağ yolu'tu Kapattı
Bursa'da kent 
merkezinde kar 
yağışı öğle saatinin 
ardından başlarken, 
kış turizminin 
gözde 
mekanlarından 
Uludağ yolunun 
kapanmasına 
neden oldu.
Karayolu bir saatlik 
çalışmanın ardından 
açılırken, jandarma 
ekipleri, zirveye zin- 
cirsiz çıkmaya 
çalışan otomobil 
sürücülerini 
geri çevirdi. 
Kış Turizminin göz 
bebeği Uludağ'da

gün içersinde 
devam eden kar 
yağışı kayak yap
mak için gelen 
tatilcileri hayal 
kınkhğına uğrattı. 
Biricni bölgedeki

telesiyejler 
çalışmayınca 
pistlerde kayak 
yapılamazken, 
tipi yüzünden 
Bursa-Uludağ 
yolununun 8'nci

kilometresi 
kapandı. 
Karayolları 
ekipleri yaklaşık 
1 saat süren 
çalışmanın 
ardından karayo 
lunu açırken, jan
darma ekipleri ise 
zincir takmayan 
araçların Uludağ'a 
çıkmasına izin 
vermedi.
Bu arada, yılbaşına 
Uludağ'da girmek 
isteyen tatilciler ise 
araçlarına zincirleri 
yol kenarındaki 
satıcılardan alarak 
giderdiler.

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 14401 -14450 
SIRA NUMARALI 1 CİLT FATURA KAYBOLMUŞTUR. 

HÜKÜMSÜZDÜR.
YILMAZ KUŞ 

GEMLİK V.D. 12313861926

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 2016’yı 
2017’ye bağlayan 
31 Aralık Cumartesi 
akşamı ile 1 Ocak 
Pazar gününü 
vatandaşların 
güvenli ve huzurlu 
geçirebilmeleri 
için her türlü 
önlemini aldı. 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
evrensel değere 
sahip bir şehir 
olan Bursa’da 
yaşamanın ayrıcalık 
olduğunu söyle 
yerek, “Bursa, 2016 
yılını değerli ve 
özellikli yatırımlarla 
tamamladı. Bugüne 
kadar ulaşımdan 
spora, tarihi kültürel 
mirastan çevreye 
kadar pek çok 
önemli yatırımı daha 
gerçekleş tirdik. 
Bursa’nın her za 
man olduğu gibi 
2017 yılında da ‘ilk’- 
leriyle gündeme 
gelen bir kent ol
maya devam edece 
ğine inanıyoruz. 
2017’nin tüm 
hemşehrilerimize 

sağlık, dostluk, 
barış, huzur ve mut
luluk getirmesini 
diliyorum” dedi. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
dahilinde Raylı Sis
tem ve Otobüs 
İşletmeciliği hizmet
lerini yürüten 
BURULAŞ Genel 
Müdürlüğü, vatan 
daşların rahat ve 
güvenli bir şekilde 
yolculuk etmelerini 
sağlamak için her 
türlü önlemi alarak 
BursaRay sefer
lerini uzattı. Buna 
göre, 31 Aralık 
Cumartesi akşamı 
BursaRay işletimi 
02.00’a kadar süre
cek. Şehir içi oto
büs seferleri ve 
BUDO seferleri nor
mal seyrinde devam 
edecek olup, ek se
ferlerle ilgili bil
gilere https://buru
las.com.tr/ adresin
den ulaşılabilecek. 
Öte yandan vatan 
daşlar ulaşımla ilgili 
her turlu talep ve 
şikayetlerini ise 444 
99 16 numarasıyla 
ulaşım hattına

bildirebilecekler. 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin 
kentte vatandaşların 
daha iyi ve huzurlu 
bir ortamda yeni yılı 
karşılayabilmeleri 
için yapılan 
çalışmalar kapsa 
mında; Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı 
yaya ve motorize 
olmak üzere nöbetçi 
ekip bulunduracak. 
Denetimlerini 
sürdürecek olan 
Büyükşehir Beledi 
yesi Zabıta Daire 
Başkanhğı’na, 444 
16 00, 716 33 00, 
26T 52 4'J.ye, ALO 
Belediye 153 no’lu 
telefonlara başvu 
rulduğu takdirde 

vatandaşlara 
yardımcı olunacak. 
Şehir içerisinde 
toplu taşıma hizmeti 
yeren özel halk oto
büsleri, minibüs, * 
taksi ve dolmuşlar 
ile seyahat eden 
yolcuların her türlü 
mağduriyet ve 
şikayetlerin gide 
rilmesi amacıyla 
‘Trafik Denetleme 
Zabıta Amirliği’nde, 
şehirlerarası yolcu» 
luk yapan yolcuların 
şikayetlerinin 
değerlendirilmesi 
için de Şehirlerarası 
Otobüs Terminal» 
i’nde bulunan 
Terminal Zabıta 
Amirliği’nde yeterli 
sayıda personel 
görevlendirilecek.

İtfaiye, 534 perso 
nelle görev başında 
Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı, 
yeni yılda her türlü 
itfaiye hizmeti ve 
yangın ihtimaline 
karşı, 46 ayrı grupta 
534 personel ve 110 
araçla görevini 
sürdü reöek.
BursalIlar, ihtiyaç 
duyulması halinde 
İtfaiyenin 110 ve 
7163417 numaralı 
telefonlarıyla yangın 
ihbar hattına 
ulaşabileeekler.
Büyükşehir Beledi 
yesi, kent merkezi 
ile tüm ilçelerde kar 
yağışı ihtimaline 
karşı da tedbirlerini 
aldı. Ekipler, Bursa 
genelinde kar ne
deniyle ulaşımda 
herhangi bir sorun 
yaşanmaması için 
24 saat kesintisiz 
karla mücadele 
hizmeti verecek. 
Yollarla ilgili sıkın 
tılarda acil müda
haleler için nöbetçi 
ekibe İhtiyaç duyül 
ması halinde vatan 
daşlar 153 numaralı 

telefona başvu ra 
bilecekler.
BUSKİ Genel Müdür 
lüğü’nün bakım ve 
onarım ekipleri de 
yeni yılda hizmet 
verecek.
Vatandaşlar, her 
türlü şikayetlerini 
185 no’lu telefona 
bildirerek, yardım 
isteyebilecekler. 
Bursa’da her 
konudaki dilek ve 
şikâyetlere yardımcı 
olmak üzere aşağı 
da isimleri ve 
telefonları belirtilen 
hizmet birimleri 
çalışmalarını aralık 
sız sürdürecek. 
ALO BELEDİYE : 
153
BÜYÜKŞEHİR BLD. 
YENİ HİZMET Bİ
NASI :4441600 
BUSKİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ:185 
İTFAİYE : 110 
ZABITA: 716 33 00 
TERMİNAL ZABITA 
KARAKOLU: 
261 52 40 
MEZARLIKLAR 
ŞUBE MÜDÜR 
LÜĞÜ : 188 
ULAŞIM HATTI: 
444 99 16

Bursa'dan yola çıkacaklar dikkat!
Bursa'yı etkisi alan 
altına alan kar yağışı, 
Bursa-Ankara yolu
nun Mezit vadisinde 
sürücülere zor anlar 
yaşatıyor 
Maddi hasarlı 
kazaların meydana 
geldiği Mezit va
disinde kayan TIR'lar 
trafiği durma 
noktasına getiriyor. 
Karayolları 14. Bölge 
ekipleri yol açma 
çalışmalarını 
sürdürürken, İnegöl 
Bölge Trafik İstasy
onu ekipleri ise zin- 
cirsiz ve kış lastiği 
bulunmayan

araçların geçişini izin 
vermiyor. Zinciri ve 
kış lastiği olmayan

araçlar akaryakıt 
istasyonlarında 
bekletiliyor.

Güneykestane 
rampasında bir TIR 
kayarak Ankara'ya

gidiş yönünü kapattı. 
Bursa'ya geliş 
yönünde İse yoğun 
kar yağışı ve tipi 
sebebiyle ulaşım 
güçlükle sağlanıyor. 
Kilometrelerce 
uzunluğundaki araç 
kuyruğu trafik ekip
lerinin müdahalesiyle 
eritildi. Karayolları 
ekipleri kar kürüme 
ve tuzlama çalışma 
larını sürdürüyor.
Öte yandan 
Bursa’nın İnegöl 
ilçesine bağlı kırsal 
mahallelerde de kar 
yağışı hayatı olum
suz yönde etkiliyor.

Büyükşehir ve İnegöl 
belediyeleri ekipleri 
kırsal mahallelerin 
yollarını açmak için 
çaba sarf ediyor. 
Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş, ilçe 
halkının hayatında 
bir aksaklık 
olmaması için gece 
gündüz çalıştıklarını 
söyledi. Aktaş, 
çarşamba akşamı 
kar yağışının 
başlamasının 
ardından ekiplerin 
zaman kaybetmeden 
görevli oldukları böl
gelerde çalışmalara 
başladıklarını belirtti.

KflŞ€l>€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

o SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK

https://burulas.com.tr/
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Tramvay Bursa'ya esietilt katacak

Yılbaşında 
Türkiye'nin en 
önemli kış ve doğa 
turizm merkez
lerinden biri olan 
Uludağ'a teleferik 
ile çıkacaklara 
uyarı geldi. 
176 kabin ile 
saatte bin 500 yolcu 

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

taşıma kapasiteli, 
9 kilometre ile 
dünyanın en uzun 
aktarmasız tele 
ferik hattı olan 
Bursa teleleferiği, 
yeni yıl için 
çalışma saatlerini 
değiştirdi.
Bursa Teleferik

A.Ş'den yapılan 
açıklamada, "Bur- 
sa'da yoğun kar 
yağışından dolayı 
bazı ilçelerde 
okullar tatil edildi. 
Teleferik ise 
yılbaşı gecesi 
02:00'ye kadar 
açık" denildi.

Büyükşehir Bele 
diyesi tarafından 
yaptırılan Kent 
Meydanı-Terminal 
tramvay hattının 
yüksek olan perde 
duvarları standart
lara uygun şekilde 
kısaltılırken, ferforje 
korkuluklarla cad 
deye estetik bir 
görüntü katılacak 
Toplam 9.4 kilome
tre uzunluğundaki 
11 istasyonlu T2 
Kent Meydanı - Ter
minal tramvay 
hattında çalışmalar 
sürüyor. Görüntü 
kirliliği oluşturacak 
perde duvarlarda 
yeni düzenlemeye 
girildi. Raylı sistem 
ile kara yolunu bir
birinden ayıran 
perde duvarların 
yüksekliğinin 
caddedeki görselliği 
bozacağını göz 
önünde bulunduran 
Büyükşehir 
Belediyesi, bu 
duvarları standart
lara uygun olarak 75

santimetreye kadar 
indiriyor. Perde du
varlar üzerine 
yapılacak ferforje 
korkuluklarla İstan
bul Caddesi estetik 
bir görünüm 
kazanacak.
Proje kapsamındaki 
perde duvarı 
imalatının Terminal 
istikametinden 
başladığını, ancak 
duvarların 
yüksekliğinin 
görüntü kirliliği 
oluşturduğunu 
dile getiren Başkan 
Recep Altepe, 
"Bu konuda 
vatandaşlarımızdan 
da şikayetler geldi. 
Bunun üzerine 
duvarların kara yolu 

standardı olan 75 
santim yüksekliğe 
indirilmesi istedik. 
İmalatı tamamlanan 
bölümdeki duvarları 
özel cihazlarla 
kısaltıyoruz. Bun
dan sonra şehir 
merkezine doğru 
yapılacak imalatlar 
da 75 santimetre 
olarak devam ede
cek. Hat boyunca 
yapacağımız 
çevre düzen
lemeleri, kent 
mobilyası gibi tasar
lanan istasyonlar 
ve perde duvarlara 
yapılacak ferforje 
korkuluklarla 
İstanbul Caddesi 
estetik bir çehreye 
kavuşacak" dedi.
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Ekonomi güven 
endeksi aralıkta düştü

W İlil I» MlfflIllİM

Ekonomik güven 
endeksi, aralıkta 
geçen aya göre 
yüzde 18,5 azala 
rak 70,52’ye düştü 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
aralık ayına ilişkin 
ekonomik güven 
endeksini açıkladı. 
Buna göre, 
ekonomik güven 
endeksi aralıkta 
geçen aya göre 
yüzde 18,5 azalarak 
86,55 değerinden 
70,52 değerine

geriledi. 
Ekonomik güven 
endeksindeki 
düşüş tüketici, 
reel kesim (imalat 
sanayi) ve hizmet 
sektörü güven en
dekslerindeki 
azalışlardan 
kaynaklandı. 
Reel kesim 
güven endeksi 
aralıkta geçen aya 
göre 3,7 azalışla 
103,6, hizmet sek
törü güven endeksi 
ise yüzde 3,5

azalarak 93,35 
değerine geriledi.
Aralıkta pera 
kende ticaret 
sektörü güven 
endeksi kasım 
ayına göre 
0,1 artarak 96,13*e, 
inşaat sektörü 
güven endeksi 
yüzde 0,5 yükse 
lerek 76,15 oldu. 
Tüketici güven 
endeksi de aynı 
dönemde yüzde 
8 azalarak 63,38 
değerine düştü.

11.5 milyon kişi ve 
2.3 milyon şirketin 
sicili beklediği sicil 
affı için geri sayım 
başladı.
Sicil affı için geri 
sayım başladı. Yasa 
çıkınca, 11.5 milyon 
kişi ve 2.3 milyon 
şirketin sicili 
sıfırlanacak.
Böylece kredi kapısı 
açılacak. Ancak yeni 
kredi için sadece 
sicil affı yeterli 
değil, kredi notu da 
çok önemlil
"Sicil affı çıktı, kesin 
kredi veya kredi 
kartı alırım" diye bir 
düşünceye kapıl 
mayın. Bankalar, 
kredi almanıza tek 
engel kara liste ise 
bunu dikkate al
mayabilecek. Ama, 
sizin kredi notunuz 
kötüyse, bir başka 
deyişle faturala 
rınızı, kredi taksit
lerinizi düzgün 
ödemiyorsanız ve 
800'ün altında no
tunuz varsa banka 
olumsuz yanıt vere

bilir. Milyonlarca 
vatandaş ve şirket 
kara liste nedeniyle 
perişan olmuş du
rumda. Özellikle 
ekonominin 
daraldığı bu 
dönemde para bula
mayan yani acil 
ihtiyaçlarını kredi 
çekip karşılaya 
mayalıların durumu 
daha da kötü. 
Hükümet, bu kişilere 
ve piyasalara nefes 
aldırmak İçin düğ 
meye bastı. Yakında 
çıkacak Sicil affıyla 
kara listenin pençe
sine düşen, riskli 
müşteri kabul edildi 
ğinden yıllarca kredi 
çekemeyen 
vatandaşa temiz 
sayfa açılacak.

Torba yasa tasarı 
sının içinde yer alan 
düzenlemenin 
yürürlüğe girmesi 
için Meclis'ten 
geçtikten sonra 
Cumhur başkanı 
tarafından onaylanıp 
Resmi Gazete'de 
yayınlan ması 
gerekiyor. Herkes 
yasanın ne zaman 
çıkacağını merak 
ediyor. Meclis'in 
gündem yoğunluğu 
bunu belirleyecek. 
Ancak, Ocak 
itibarıyla affın hay
ata geçeceği ifade 
ediliyor. Beklenti 
yasanın hemen 
çıkması yönünde. 
Çünkü geciken her 
gün vatandaşı zora 
sokuyor.
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İşsizlik maaşının limiti yükseldi!
Asgari ücrete zam 
gelmesiyle birlikte 
İşsizlik maaşının 
üst ve alt limiti de 
yükseldi.
Asgari ücrete orta
lama yüzde 8 zam 
geldi. Böyiece as
gari ücret net 1404, 
brüt 1777 TL oldu. 
Asgari ücrete zam 
yapılması, işsizlik 
maaşının üst ve alt 
limitlerinin de yük
selmesine neden 
oldu.

İşsizlik maaşı
hesaplanırken, son 
dört aylık brüt maaş 
dikkate alınıyor.
Ancak kendi brüt 
maaşını ne kadar 
olursa olsun, brüt 
asgari ücretin 
yüzde 80'ini 
geçemiyor. Alt limit 
İse brüt asgari 
ücretin yüzde 40'ı 
olarak belirlendi. 
2017 İŞSİZLİK 
MAAŞININ ÜST 
LİMİTİ

Buna göre, 2017 
yılında işsizlik 
maaşının üst limiti, 
1.318 liradan 1.421
TL'ye yükseldi. En 
düşük işsizlik 
maaşı ise 659 lira 
iken 710 TL oldu, 
öte yandan zamla 
birlikte asgari 
geçim indirimi (AGİ) 
ücreti de arttı. 
2017'de bekar bir 
çalışana ödenen 
AGİ tutarı 133 TL 
oldu.

Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığı, 
9 bin 200 yoksul 
vatandaşın toplamda 
51 milyon 870 bin 
liralık borcu 
silinecek.
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığınca 
hazırlanan düzenle
meyle, geçmişte 
aldıkları evde bakım 
yardımından dolayı 
icraya düşen 9 bin 
200 yoksul 
vatandaşın toplamda 
51 milyon 870 bin 
liralık borcu 
silinecek.
Bakanlıkça hazırla 
nan ve geçen hafta 
TBMM Plan ve Bütçe 
Komisyonunda 
kabul edilen "Torba 
Kanun Tasansı"nda 
yer alan düzenleme 
ile evde bakım 
yardımı alan yoksul 
durumdaki binlerce 
vatandaşın devlete 
sehven zamanında

bildirimde 
bulunmaması sebe
biyle borçlu duruma 
düşmesi sonucu 
yaşadığı mağdur! 
yetin ortadan 
kaldırılması 
amaçlanıyor.
2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler Kanunu'na 
eklenen geçici 
maddeyle 
gerçekleşti ri lecek 

düzenleme ile evde 
bakım yardımı 
uygulamasından 
yararlanan ihtiyaç 
sahibi engelli 
vatandaşların 
gelirindeki 
değişikler, sağlık ra
poru süresinin 
bitmesi, kurumsal 
bakıma geçme, 
kişinin ölümü veya 
adres değişikliği

gibi durumları 
zamanında devlete 
bildirmemesi ne
deniyle aldığı yersiz 
ödemelere yönelik 
oluşan borçlarının 
yasal faizleriyle bir
likte tahsilinden 
vazgeçilecek. 
Yapılacak düzen
lemeden, gerçeğe 
uygun olmayan 
belge ve sağlık ku

rulu raporu kullan
mak suretiyle haksız 
ödeme alanlar yarar
lanamayacak. Daha 
önce tahsil edilen 
tutarlara yönelik 
olarak ise hak 
talebinde bulunul
mayacak.

51 milyon liralık 
borç silinecek 
Düzenleme 
yasalaştığında söz 
konusu sebepler 
dolayısıyla oluşan 
ancak Bakanlıkça 
takibi yapılıp, 
haczedilecek her
hangi bir mal varlığı 
bulunmayan yoksul 
vatandaşların 
toplamda 51 milyon 
870 bin liralık borcu 
silinmiş olacak.
Düzenlemeden 9 bin 
200 engelli vatandaş 
veya yakını 
faydalanacak.
Bakanlık ayrıca 
yersiz ödeme

olaylarının tekrar 
yaşanmaması 
amacıyla evde 
bakım yardımına 
ilişkin tüm iş ve 
işlemleri Bütünleşik 
Sosyal Yardım Bilgi 
Sisteminde yeni 
hazırlanan "Evde 
Bakım Modülü" 
aracılığıyla 
yürütecek.
Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Vakıflarınca uygu
lanacak sistem 
sayesinde 
vatandaşların 
tüm bilgileri 
kontrol edilerek 
ödeme dosyaları 
oluşturulaca 
ğından, önceki 
dönemlerde 
oluşan olum 
suzluklar ile yersiz 
ödemelerin son 
bulacağı yeni bir 
dönem de başlamış 
olacak.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER denIz otobCsIT
İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110 
155
156

513 10 55 
513 18 79 
51312 06

KAYMAKAMLIK

IENIİISİIEIIIİİIIİTelefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm-Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayollan 
Liman Baş. 
Mal Müd. 
Nüfus Md. 
özel İd. Md. 
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
llçeSeç.-Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR__________

BELEDİYE

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 
Mudanya
Yenlkapı ।
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

544 30 «O
(212) 516 12 12
(226) 811 13 23 Gemlik Karfez

GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
VENÜS SİNEMASI
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Görümce: 

11:30-14:00-17:00- 
18:30-21:00...

Dağ 2: 
16:15-20:45... 

Sen benim 
herşeyimsin: 

11:00-13:00-15:00- 
19:00...

5133321

VAPUR - FERİDOT513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

Yalova 
Topçular 
Eeklhlsar

(226) 814 10 20
(226) 363 43 19
(262) 655 60 31

OTOBÜS

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5665 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil) 
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A 

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com 

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS 

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
Istiklar Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

DENİZ UÇAOl

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

ULAŞIM

HASTANELER

613 66 29

TAKSİLER

Körfez Taksi

O evlat Hastanesi 
Sahil Dev. Heet.

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Tomokoy Tomografi 
Acıbadem

METRO 
Aydın Turizm

Santral
Başkanlık

Güven Taksi 
Gemlik Tekel 
Manastır Taksi

BU SKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45

513 18 46
513 71 66

51345 21-23
51345 20

514 57 96
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
biis Terminali (18 Hat) 

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz

Bütünler Llkltgaz
Akçagaz
Totalgaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70

MAR-PET

mailto:korfezofset@hotmail.com


İGemlikKlrfez

ORDÖV TABAĞI (12 ÇEŞİT)
Semizotu, Rus Salatası, Yoğurtlu Patlıcan, 
Acılı Ezme, Bakla Favası, Pazı, Peynir, Domates, 
Salatalık, Yağ Biberi, Karnıkara, Girit ezme
SALATA
ARA SICAK Paçanga Böreği, Arnavut Ciğeri

ANA YEMEK Dalyan Köfte
KABAK TATLISI
İŞKEMBE ÇORBASI
LİMİTSİZ ALKOL

PİYANİST EYÜP M 2^

EŞLİĞİNDE I QIJ T/
EĞLENCE ■ *

bORİS RfiSTAÜRANT

Güzelyalı Mh. A.Aslan Cd. No:i07/B
Tel: o 224 533 00 06 Küçük Kumla

■ v ■

YİĞİT

Adliye Binası Altı Yeni Pazar Cad. No: 98 
Tel: 0 224 514 31 64 Fax : 0 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 
VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 

KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

http://www.yigitinsaatgemlik.com


DOĞA PARK
KONUTLARI

Danışma Hattı [Ç 444 68 80

Yaşam Alanları Tasarlar...

bs.

KAVLAK
İNŞAAT

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 
televizyonlardaki zam senaryolarına tepki gösterdi

lıMaMftıamıltf
Ka^akamKaıaküs'tan

Başkan Asa, sofralık zeytin fiyatlarında artış haberlerinin gerçeği yansıtmadığını 
belirterek, “Açıklamalar piyasayı manipüle etmek amacıyla yapılmıştır. Eğer zam 
uygulanacaksa bu rakam enflasyon oranının üzerinde olmayacaktır” dedi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hi
damet Asa, sofralık zeytine yüzde 40'lara 
varan oranlarda zam yapıldığına ilişkin 
haberleri değerlendirerek, "Sofralık zeytin 
de böyle bir zam söz konusu değildir. Hatta 
bazı zeytin çeşitlerimizde fiyat düşüşü bile 
olacaktır. Sofralık zeytin sektörünün lideri 
Marmarabirlik'tir. Sofralık zeytine zam yapı 
lacaksa, bu rakam ortalama yüzde 8-9 
oranlarında enflasyon değerinde olacaktır. 
Tüketicilerimiz Marmarabirlik ürünlerini 
uygun fiyatlarla alarak güvenle tüketebilir
ler" diye konuştu. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

2017fye buruk giriş
Bugün, kırık dökük geçen bir yılı 

geride bıraktığımız son günü yaşı 
yoruz.

Yeni bir yıla girerken, yine umut 
/arımızın gerçekleşmesi dilekleri 
miz He avunuyoruz. Önce'sağlık 
diyoruz, sonra insanlık için, 
ülkemiz için barış, huzur...
2016 Türkiye için ve Ortadoğu 

için kötü bir yıl oldu.
Benim için ise son gün sürprizi. 

Gazetemizin kurucusu ağabeyim 
Erol Güler’i kaybettik. Dev. 4’de

Anaheylmlz Erol 
fiilleri kaybettik

Yeni bir yıla 
girmemiz nedeniyle, 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş 
basın açıklaması 
yayınlayarak, 
Gemlik halkının 
yeni yılını kutladı. 
Karakuş, açıklama 
sında "Bir tarafta 
ayrılıkların, hüzün- 
lerin ve bir çok

sıkıntıların; diğer 
tarafta mutluluk, 
sevinç ve kavuş 
maların iç içe yaşan 
dığı bir yılı daha 
geride bırakarak, 
daha aydın lık, daha 
mutlu yarınlara 
ulaşma umuduyla 
2017 yılını 
karşılıyoruz.... 
Devamı sayfa 4’de

Gemlik Körfez 
Gazetesinin kuru
cusu, gazetemiz 
sorumlu Müdürü 
Kadri Güler’in 
ağabeyi Erol Güler 
(75) vefat etti. 
Güler, bugün öğle 
namazından sonra 
Merkez Solaksuba 
şı Camiinde kılına t 
cak cenaze nama 
zı ardından eski 
mezarlıkta toprağa 
verilecek. Syf 4’de

Borusan Holding Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’ın 
ölümünün 4.yıldönümünde anlamlı anma töreni.

ısım Mııııi'ı Miı 
okılnnöireıcilerinnıMı

Borusan Holding Onursal Başkanı Merhum 
Asım Kocabıyık, ölümünün 4.yıldönümün 
de mezarı başında anıldı. Sayfa 2’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, televizyonlardaki zam senaryolarına tepki gösterdi

flsa/'SoM zeyti n fallar ma zam yapılmanr
Başkan Asa, sofralık zeytin fiyatlarında artış haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Açıklamalar piyasayı manipüle 
etmek amacıyla yapılmıştır. Eğer zam uygulanacaksa bu rakam enflasyon oranının üzerinde olmayacaktır” dedi.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, sofralık zeytine 
yüzde 40'lara varan 
oranlarda zam 
yapıldığına ilişkin 
haberleri değerlen 
direrek, "Sofralık 
zeytinde böyle bir 
zam söz konusu 
değildir. Hatta bazı 
zeytin çeşitlerimizde 
fiyat düşüşü bile 
olacaktır. Sofralık 
zeytin sektörünün 
lideri Marmara 
birlik'tir. Sofralık 
zeytine zam yapıla 
caksa, bu rakam 
ortalama yüzde 8-9 
oranların da enf 
lasyon değerinde 
olacaktır. Tüketici
lerimiz Marmarabir
lik ürünlerini uygun 
fiyatlarla alarak 
güvenle tüketebilir
ler" diye konuştu. 
Başkan Asa, sofralık 
zeytinde "fiyatlar 
uçtu" şeklinde 
haberler yapılarak, 
üreticiye stokundaki 
ürünü satmamasına 
ve dolayısıyla daha 
ucuza satılmasına

sebep olacak bir 
mesaj verilmeye 
çalışıldığını kaydetti.

AYNI SENARYOYU 
ZEYTİNYAĞINDA DA 
GÖRDÜK

Yaklaşık iki yıl önce 
zeytinyağı fiyatları 
ile ilgili olarak da 
aynı spekülatif 
açıklamaların 
yapıldığını vurgu
layan Asa, "Ülkede 
zeytinyağı varken 
yok diyerek ithalat 
için bir sürü senar 
yolar yazdılar.
1 Şubat 2015 tari
hinde ithalatı yapıl 
mamış olmasına 
rağmen 3 bin ton 

zeytinyağı ithalatı 
yapıldığına ilişkin 
haberler yayınlan 
mış, üreticinin elin
den düşük fiyatlara 
zeytinyağı toplan 
diktan sonra yağ 
fiyatları iki kat 
artırılmıştır.
Aracıların elindeki 
zeytinyağı bittikten 
sonra da fiyatların 
tekrar düşürüldüğü 
nü hep birlikte 
gördük. Zeytinyağı 
fiyatları 18 liralardan 
11 liraya düştü. 
Ne oldu, ne değişti 
Türkiye'de? Üretim 
mi arttı? Üretim 
düşmesine rağmen 
fiyatlar geriledi. 
Bugün üreticinin 

elindeki sofralık 
zeytini daha ucuza 
toplamak için de 
aynı senaryolar yazı 
hyor. Zeytin fiyatları 
nın uçtuğuna yöne
lik haberlerle aslın 
da üreticiye 'senin 
ürünün havuzda çok 
fazla para yapacak, 
satma, elinde kalsın' 
mesajı veriliyor" 
şeklinde konuştu.

ZAM YOK 
DÜŞÜŞ VAR

Asa, sofralık zeytin 
de de yüzde 40'a 
varan zam iddiala 
rının gerçeği yansıt 
madiğim vurgula
yarak, "Sofralık 
zeytinde bahsedil 
diği gibi bir zam söz 
konusu değildir. 
Marmarabirlik olarak 
sofralık zeytine zam 
yapılacaksa, bu 
rakamın enflasyon 
oranının üzerinde 
olmayacağını 
açık bir şekilde 
belirtmek isterim. 
Sofralık zeytine 
yapılacak zam oranı, 
ortalama yüzde 8-9 

oranlarında enflas 
yon değerinde 
olacaktır. Hatta piya 
şada bulunan yeşil 
zeytin çeşitlerimizde 
yüzde 15 'e varan 
fiyat düşüşü bile 
olacaktır" dedi.

ÜRÜN YOKTU 
STOKTAN 40 BİN 
TON ÇIKTI

Asa, daha Önce 
zeytinyağında gün
deme gelen ithalat 
talebine tepki gös
terdiklerini de anım 
satarak, şöyle 
devam etti: 
"/k/ yıl önce tartışı 
lan zeytinyağı 
ithalatı, Marmarabir
lik öncülüğünde Mil
letvekilimiz Sayın 
Hüseyin Şahin'in 
girişimleriyle önlen 
miştir. O dönemde 
zeytinyağı ithalatı 
isteyenlerin, bugün 
itibariyle zeytinyağı 
fiyatlarının aşağıya 
düştüğünü söyle 
meleri çok manidar 
dır. Ulusal Zeytin ve 
Zeytinyağı Konsey- 
i'nin 30 Eylül 2016 

tarihindeki açıklama 
sında, stoklarda 40 
bin ton civarında 
zeytinyağı olduğu 
belirtilmiştir. 40 bin 
ton olarak açıklanan 
stok devri bizlerin 
ithalata karşı çık 
makta ne kadar 
haklı olduğumuzu 
göstermiştir. İthalat 
sehâryölarıhın 
stokçular tara 
fından üretildiği 
net bir şekilde 
anlaşılmıştır.
İthalat yapılmasını 
talep edenlere 
sormak isterim. 
Ülkede ürün varken 
neden yok denildi? 
Türkiye’de zeytin 
yağı sektörüne yön 
veren çıkar lobisi, 
üreticileri hiçe sa
yarak sektörü balta
lamaya çalışmıştır. 
Bu açıklamalar, 
kolay yoldan kazanç 
sağlamaya ve 
üreticiyi bitirmeye 
yöneliktir. Mar 
marabirlik olarak 
üreticimizin her 
zaman yanında 
olduğumuzu ifade 
etmek isteriz."

Borusan Holding Onursal Başkanı Asım Kocabıyık’ın ölümünün 4.yıldönümünde anlamlı anma töreni.

hMiııiııimlinMuttai
Borusan Holding 
Onursal Başkanı 
Merhum Asım 
Kocabıyık, 
ölümünün 4.yıl 
dönümünde mezarı 
başında anıldı. 
Kocabıyık’ın anma 
törenlerine, Gemlik 
Asım Kocabıyık 
Meslek Yüksek 
Okulu öğretim 
görevlileri ile 
okulun öğrencileri 
ile birlikte 
Edirnekapı Mezarlı 
ğı'nda, mezarı 
başında andılar. 
Düzenlenen anma 
törenine, Gemlik 
Asım Kocabıyık 
MYO kurucu 
müdürü Prof. Dr. 
Abdurrahim Ko
rukçu, Yüksekokul 
Sekreteri Haşan

.KtJCABTrnc'AtESI

JfSEPEZÛ

Z AİLESİ
AKJ.E TA900Z 

ybnaziascoz

Şahin, öğretim 
Elemanları Murat 
Çetin ve Murat Tacar 
ile Gemlik Asım 
Kocabıyık MYO 
Öğrencileri, Gemlik

Asım Kocabıyık 
MYO Mezunlar 
Derneği yöneticileri, 
Gemlik Denizcilik 
Topluluğu, Gemlik 
Zeytin Topluluğu ve

Genç Ufuklar 
Topluluğu 
üyeleri katıldılar. 
Borusan Ortak 
Hizmetler Müdürü 
Mustafa izgi

Gemlik’ten gelen 
öğrenci ve öğretim 
elemanlarını İstan
bul’da karşıladı. 
Mezarı başında 
yapılan anma töre 
ninde Prof. Dr. Ab
durrahim Korukçu 
Asım Kocabıyık’ın 
hayatı hakkında 
bilgi vermedi. 
Korukçu, Asım 
Kocabıyık’ın "Bu 
memlekete gönül 
borcum var. Hayatım 
boyunca bunu öde
mek için çalıştım." 
sözünü öğren 
çilere hatırlattı. 
Mezarı başında 
dua eden öğrenciler, 
Asım Kocabıyık 
ailesine teşekkür 
lerini ilettiler.
Asım Kocabıyık’ın 
mezarı başında 

yapılan anma 
töreni ardından 
aynı mezarlıkta 
Edirnekapı 
Şehitliğinde mezarı 
bulunan İstiklal Mar 
şı yazarımız Mehmet 
Akif Ersoy’un da 
mezarını ziyaret 
ederek dua ettiler. 
Anma töreni 
ardından Borusan 
Holding Genel 
Merkezi olarak kul 
lanılan ve aynı za
manda Çağdaş 
Sanatlar Galerisi ve 
Müze olarak da 
kullanılan Perili 
Köşk’te öğrencileri 
misafir ettiler ve 
rehberler ile Perili 
Köşk’te sergilenen 
eserler hakkında 
öğrencilere 
bilgi verildi.
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Bursa'da kendini 
polis, savcı olarak 
tanıtan dolandırıcı, 
nezarette diğer 
suçlarını da itiraf 
etti.
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yunuseli Ma
hallesinde mey 
dana geldi. Alınan 
bilgiye göre, 37 
yaşındaki Osman 
T. 62 yaşındaki 
M.U' yu arayıp 
kendini polis olarak

tanıttı. 
Daha sonra Osman 
T. yaşlı kadına 
'paralarınız terör 
örgütü tarafından 
kullanılıyor bize 
vermeniz gerekiyor 
inceleyip size geri 
iade edeceğiz' 
dedi. Dolandırıcıya 
inanan yaşlı kadın 
bin 400 lira ve 
18 gram ziynet 
eşyasını Osman 
T.'ye teslim etti.

Aradan bir süre

geçince M.U. 
dolandırıldığını 
anladı. Durum polis 
ekiplerine haber

verildi. Olay yerine 
gelen polis ekipleri 
yaşlı kadının 
ifadesini aldı.

Bir başka ihban 
değerlendiren 
Asayiş Şube 
Müdürlüğünü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri 
Görükle mevkinde 
aynı suça karışmak 
üzereyken Osman 
T'yi kıskıvrak 
yakaladı. Emni 
yete götürülen 
Osman T. kendisini 
Şanlıurfa'dan 
tanımadığı bir ... 

şahsın 
yönlendirdiğini 
söyledi. Nezarette 
yatınca vicdana 
gelen Osman T. 
kendisini Ahmet 
isimli bir şahsın 
yönlendirdiğini ve 
işlediği diğer 
dolandırıcılık 
olaylarını da 
itiraf etti.
Emniyetteki ifadesi 
tamamlanan 
Osman T. adliyeye 
sevk edildi.

MIÜH İBl wll Millili üyuslurocıı satıcısı TlRşoförüniin
Bursa'da 10 aydan 
beri kayıp olan 34 
yaşındaki Hüseyin 
Altı'nın, arkadaşı 
A.T. (42) tarafından 
öldürülüp parçalan 
dığı ortaya çıktı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği, 10 
aydır kayıp olan 
Hüseyin Altı'nın 
arkadaşı tarafından 
öldürülüp 
parçalandığını or
taya çıkardı. Altı'nın 
son telefon kayıtla 
rını inceleyen 
ekipler, en son 
arkadaşı A.T. ile 
irtibata geçtiğini 
tespit etti. Dün 
gözaltına alınan 
A.T. polis sorgu 
sunda arkadaşını 
öldürdüğünü 
itiraf etti.
Bekar olan Hüseyin 
Altı'nın kendisi için 
kız bulmasını 
istediğini belirten 
A.T. verdiği ifadede, 
"Ona kız bulabile 
ceğimi, Üsküp'te 
bir kız olduğunu 
ama masraflı 
olacağını söyledim. 
Ondan ara ara 
toplam 44 bin 
TL'sini aldım. Bu 
aldığım parayla 
kendisine kız 
aramadım ve parayı 
gece eğlencele 
rinde harcadım. 26 
Mart günü Gökdere 
Metro İstasyonun
dan inen Hüseyin 
Altı, saat 14.40 
civarında Se- 
limzade Mahalle- 
si'nde bulunan

evime geldi. Eşim 
ve çocuklarım o 
gün ağabeyime 
gitmişti. Hüseyin 
Altı bana 'Kız mese
lesi çok uzadı* dedi. 
Ben de parayı 
harcadığımı, kız 
aramadığımı 
söyledim. Bunun 
üzerine sinirlenen 
Hüseyin Altı, küfür 
edip, bana yumruk 
attı. Ben de ona 
yumruk attım ve 
yere düştü. Bunun 
üzerine mutfaktan 
ekmek bıçağını 
aldım ve evin salo- 
nundabir boğuşma 
oldu. Önce sol 
karın boşluğundan 
sonra da değişik 
yerlerinden de
falarca bıçakladım. 
Öldüğünü anlayın 
ca banyoya götür 
düm ve kafasını, 
kollarını ve gövde 
sini bıçağımla 
parçaladım. Market
ten çamaşır suyu, 
yüzey temizleyici 
ve çöp poşeti 
aldım. Kıyafetlerini, 
bıçağı bir poşete, 
diğer parçalarını da 
başka poşetlere 
koydum. Pazar 
arabasına 3 torba 
koyarak sokaktaki 

çöp konteynerine 
kıyafetleri olan 
poşeti attım. Pazar 
pazarı civarına 
yaya olarak giderek 
buradan Hipodrom 
minibüslerine 
bindim. Demirtaş 
istikametine doğru 
çevre yoluna 
yakın yerde inerek 
otlarla kaplı yerlere 
poşetleri attım. 
Eve geldim ve 
diğer 4 adet poşeti 
de aldım. Vatan 
Mahallesi tarafına 
yaya olarak pazar 
arabasıyla götürüp, 
çöp konteynerler- 
ine attım. Daha 
sonra eve gelerek 
salonu ve banyoyu 
yıkadım. Salon 
daki halıyı halı 
yıka macıda 
yıkattırdım" dedi.

CEZAEVİNE 
GÖNDERİLDİ

Katil zanlısı 
A.T, Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
işlemlerin ardından 
adli makamlara 
sevk edildi. A.T. 
çıkarıldığı mahke
mece tutukla 
narak cezaevine 
gönderildi.

Bursa'da TIR'da 
taşıdığı 114 
kilogram uyuştu 
rucu ile yakalanan 
sürücü sevk 
edildiği mahke
mece tutuklandı. 
Diyarbakır'dan 
TIR'la getirdiği 
uyuşturucu 
maddeyi şehir 
merkezine sokmak 
isterken gözaltına 
alınan sürücü 
gazetecilerin "Kime 
satacaktın?" soru 
suna "Size getir 
dim. Neden 
almadınız?" şeklin 
de cevap verdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Diyarba 
kır'dan I.D. (52) 
isimli kişinin yüklü 
miktarda uyuştu 
rucu madde

Kafası handa sıluştı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde Organize 
Sanayi Bölgesinde 
faaliyet gösteren 
bir fabrikada mey
dana gelen iş 
kazasında, kafası 
hareket halindeki 
banda sıkışan 
işçinin yüzü tanın 
maz hale geldi. 
Edinilen bilgilere 
göre, Organize 
Sanayi Bölgesi 4. 
Cadde'de faaliyet 
gösteren tekstil 
fabrikasında 
tekstil ürünü dolu

getireceği bilgisini 
alan Bursa polisi 
şahsı ve Diyarba 
kır'dan geldiği TIR'ı 
takibe aldı. Merkez 
Yıldırım ilçesi 
Yiğitler Mahallesi 
Kamyon Garajı'nda 
operasyon 
düzenleyen 
narkotik ekipleri 
garaja giriş yapan 
I.D. 'yi gözaltına 
aldı. TIR'da yapılan 
aramada, çekici ve 
dorse kısmına 
gizlenmiş yaklaşık 

çuvalların 
taşımasını yapan 
forkliftten düşen 
çuval, fabrika 
çalışanlarından 
40 yaşındaki Yaşar 
B.'nin üzerine 
düştü. Ağır çuvalın 
üzerine düşmesi ile 
birlikte dengesini 
kaybeden işçi, 
hareket halindeki 
banda sıkıştı. 
Kafası banda 
sıkışan işçi, diğer 
işçiler tarafından 
kurtarıldı.
Kanlar içinde kalan

114 kilogram esrar 
maddesi ele 
geçirildi.
Gözaltına alınan 
İ.D. sevk edildiği 
adli mercilerce 
tutuklanırken, em
niyet çıkışı 
"Uyuşturucuyu 
kime satacaktın? 
diye soran gazete
cilere "Size 
satacaktım neden 
almadınız?" 
diyerek cevap 
verdi. Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor 

işçi, çağrılan 
112 acil servis 
ambulansındaki 
sağlık ekibinin 
ilk müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hastanesi 
acil servisine 
götürülerek 
tedavi altına 
alındı. Yüzü 
tanınmaz hale 
gelen işçi, ilk 
tedavinin ardından 
müşahede altına 
alındı. İş kazası ile 
ilgili soruşturma 
başlatıldı.
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Güne Bakış Mittim ErolEMtfiMati
Gemlik Körfez 
Gazetesinin kuru
cusu, gazetemiz 
sorumlu Müdürü 
Kadri Gülerin 
ağabeyi Erol Güler 
(75) vefat etti. 
Küçük Kumla 
Mahallesi’ndeki 
evinde yalnız 
yaşayan Erol Güler, 
önceki akşam 
evinde televizyon 
izlerken geçirdiği 
kalp krizi sonucu 
hayatını kaybetti. 
1941 Gemlik 
doğumlu olan 
Güler, ilk ve or
taokulu Gemlik’te 
bitirdikten sonra

Kadri GÜLER 

' kadri_guler@hotmail.com

2017’ye buruk giriş...
Yaşamda, uyuyupta uyanamamakta var.
İki gün önce emekli maaşını almış, borçla 

nnı ödedikten sonra gazetemize uğramıştı.
Her zamankinden daha sağlıklı görünü 

yordu.
Evinin baca sorunu vardı.
İtfaiyeyi aradım, bacaların kimler tarafın 

dan temizlendiğini sordum.
Bir numara aldım ve kendisine verdim.
Biraz sohbetten sonra “geç olduğu ben 

gidiyorum” dedi.
Gidiş o gidiş.
Kaldığı sitenin yöneticisi acı haberi tele

fonla duyurdu.
Yalnız yaşadığı dairesinde uzanmış, önce 

elmalarını yemiş, sonra kabak çekirdeğini...
Gözünde gözlük, yeni aldıkları kömür 

sobasını da güzelce yakmış, televizyon izler
den kalp ritimleri azalmış ve kimseye zarar 
vermeden, kimseyi üzmeden sonsuzluğa 
göçmüş.

Ölümün böylesi de güzel.

Çektirmeden, sıkıntı vermeden sessizce 
ayrılmak.

Büyük şair Yahya Kemal’in Sessiz Gemi 
şiirindeki gibi.

Ne diyor şair şiirinde:
Artık demir almak günü gelmişse zaman

dan,

Kabataş Erkek 
Lisesinden 
mezun oldu. 
Ardından Beşiktaş 
Gençlik ve Spor 
Kulübünde futbola 
başladı. Daha 
sonra Eskişehir 
Kiremltspor’da 
futbol yaşamına 
devam etti.
Erol Güler, bugün 
öğle namazından 
sonra Merkez Solak 
subaşı Camiinde 
kılınacak cenaze 
namazı ardından 
eski mezarlıkta 
toprağa verilecek. 
Erol Güler, 2 
çocuk babasıydı.

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; 
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Biçare gönüller.
Ne giden son gemidir bu.

Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;

Bilmez ki, giden sevgililer dönmeyecekler. 
Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden. 
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.

O da zamanı noktalamış, meçhule giden bir 
yolculuğa çıkıyor bugün.

2016 yılının son günü bir buçuk yıl önce an
nemi gönderdiğimiz o meçhuli şimdi de 
büyük ağabeyimi yolluyoruz.

O’nu hemen annemin yanında, babam ve 

diğer ağabeyimle birarada, kardeşimin 
mezarına gömeceğiz.

Yaşam böyle bir şey.
Kimse giderken malını mülkünü 

götüremiyor.
Onun hiç bir şeyi yoktu.
Anasından kalanı bile alamamıştı bu boş 

dünyada, bu yüzden çok kızıyordu.
Geriye yalnız ektiğiniz tohumlar kalıyor.
Sevgi tohumlan ekebilmişseniz, topluma, 

insanlığa yararlı olabilmişseniz yaşarsınız.
Gidenler yaptıklarıyla yaşayacaklar.
Yeni yılda mutluluklar diliyorum.

VEFAT
Balıkpazarı eşrafından Bakkal Mehmet Güler ve 

Şükriye Güler’in oğulları, 
Sevgi Eren, merhum Hüseyin Güler, 

Kadri Güler, Merhum Nurettin Güler’in kardeşleri 
Aydan ve Uğur Nurettin Güler’in babaları, 

Eski Beşiktaşlı, güzel insan, 

Erol Güler 
hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Cenazesi bugün öğle namazının ardından 
Merkez Solaksubaşı Camiinde 

kılınacak cenaze namazı sonrası eski 
mezarlıkta toprağa verilecektir. 

Eş, dost ve tanıdıkları duyurulur.

AİLESİ

Kaymakam Karakuş tan yeni yıl mesajı
Birinci sayfadan 
devam...
Yeni bir yılı karşıla 
maya hazırlandığımız 
bu günler, hayatın 
anlamını hissetmek 
İçin önemli olduğu 
kadar, gerek birey 
gerek kurumlar 
olarak geride kalan 
yılı değerlen dirmek, 
eksiklerimizi görmek,

yaptıklarımızı, ya- 
pama diki arımızı tes 
plt etmek ve gelece 
ğimizi planlama 
açısından da önem 
taşımaktadır. Birlik, 
beraberlik, sevgi, 
saygı, yardımlaşma 
ve dayanışma 
duyguları içinde 
umudumuzu, karar 
lıliğimizi ve güveni

mizi hiçbir zaman yi
tirmeden, daha emin 
adımlarla yürüyece 
ğlmiz 2017 yılında 
geleceğimiz İçin daha 
fazla gayret sarf 
edeceğiz. Bu duygu 
ve düşüncelerle, tüm 
milletimiz ve 
insanlığın barış, 
huzur ve refahına 
vesile olması

dileğiyle, birlik ve 
beraberlik içinde, 
aydınlık yarınlara 
yürüyen tüm Gemlik 
halkının ve kamu 
çalışanlarının yeni 
yılını tebrik ediyor, 
aile fertleri İle birlikte 
sağlık, mutluluk, 
huzur ve başarı dolu 
nice yıllar temenni 
ediyorum.” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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gemlIk’In İlk günlük »I yaiI oazete»!

evu,
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MUTLU
BİR YIL

Sağlıklı ve kaliteli gıda üretiminde 
Beyaz Tabak" ödülüne layık görülen 

Tarihi Çarşı Atasoy Fırını 
Gemliklilere hizmet vermekten 

gurur duyar



İstiklal Caddesi Bora Sok. 5/A 
Tel: 0 224 513 96 83 GEMLİK
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ÖZELAYKENT
rsn

oyuz M

deneyimli kadromuz 
ve çağdaş eğitim 

anlayışıyla sizlere 
en yakın özel okuluz.

' 2002 ’

« ÖZEL AYKENT ILKÖĞREtÎmokuu?

İLKÖĞRETİM OKULU ve ANASINIFI
■veril bİr zivkcnt ne ı+eoefieRlnlze doğru



YILBAŞI ÖZEL Gemlik KMrfez 31 Aralık 2016 Cumartesi

2fll7 ırafii cezası, pasatifl harçları 
re eiliHt fhıaBarı el yahacat

MaaşlardanKesilecek 
Olan BES’e Giriş 
Otomatik, Çıkış Serbest

2017 vergi artış 
oranları belli oldu. 
Oranlara göre 
2017 yılında trafik 
cezalarına, 
pasaport harçlarına 
ve ehli yetlere 
zam gelecek. 
Aynı zamanda cep 
telefonlarına, çöp 
vergilerine, pasa 
portlara ve noter 
harçlarına da zam 
gelecek.
2017 vergi artış 
oranlarının belli 
olmasıyla birlikte 
yeni yılda uygu
lanacak olan zamlar 
da belli oldu. Trafik 
cezasından ehliyet 
belgelerine kadar 
birçok şeye zam 
gelecek.
Cep telefonları, sabit 
telefonlar, emlak, 
çöp vergileri, trafik

cezaları, pasaport, 
ehliyet ve noter 
harçları gibi bir çok 
vergi ve
harç yüzde 3.83 
oranında zam- 
lanacak. Hükümet, 
yüzde 50 artış 
yetkisini kullanırsa 
zam oranı yüzde 
5.7'ye çıkacak.
TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışıkta 
geçme 199.5 TL’den 
207 TL'ye
Alkollü araç 
kullananlar ilk 
yakalamada 844.6 
TL 877 TL'ye 
Alkollü araç kul
lananlar ikinci 
yakalamada 1.059 
TL'den 1100 TL'ye 
Hız sınırlarını

% 30'a kadar aşan 
sürücüler 199.5 TL'
den 207 TL'ye 
Hız sınırlarını % 
30'dan fazla aşanlar 
412.8 TL'den 429 
TL'ye 
PASAPORT 
HARÇLARI 
6 aya kadar olanlar 
için:111.7 TL'den 
116 TL'ye 
1 yıl için olanlar 
için: 163 TL'den 
169.2 TL'ye 
3 yıldan fazla 
süreliler533 TL 
'den 553 TL'ye 
EHLİYET 
A, F ve H sınıfı 
sürücü belgesi 
133.7 TL'den 
139 TL'ye 
B sınıfı sürücü 
belgesi403 TL' 
den 418 TL'ye 
çıkacak.

TSB Genel 
Sekreteri, BES'e 
İlişkin, "Sadece sis
teme giriş zorunlu. 
Sisteme otomatik 
olarak girilir, 2 ay 
içinde kişinin cay 
ma hakkı vardır. 
Yani asla zorunlu 
bir şey değil." dedi. 
Türkiye Sigorta 
Birliği (TSB) Genel 
Sekreteri Mehmet 
Akif Eroğlu, Birey
sel Emeklilik Sis- 
temi'ne (BES) 
ilişkin, "Sadece sis
teme giriş zorunlu. 
Sisteme otomatik 
olarak girilir, ilk 
katkı payı kesildik
ten sonra 2 ay 
içinde kişinin 
cayma hakkı vardır. 
Sistemden çıkıl 
ması durumunda da 
hiçbir hak kaybı 
yaşanmamaktadır. 
Bu yönüyle de 
aslında İhtiyari bir 
sistemdir. Yani asla 

zorunlu bir şey 
değil." dedi.
Eroğlu, yaptığı 
açıklamada, 
1 Ocak 2017*06 
başlayacak "Birey
sel Emekli likte 
Otomatik Katılım" 
uygulamasına 
ilişkin değerlen 
dirmelerde 
bulundu.
Vatandaşların 2003 
yılından bu yana 
her ay kendi istek
leriyle belli mik
tarda para ödeyerek 
emekliliğe yönelik 
tasarruf yaptıklarını 
dile getiren Eroğlu, 
buna 3. basamak, 
yani İhtiyari birey
sel emeklilik 
sistemi denil 
diğini söyledi. 
Eroğlu, ihtiyari sis
temin özelliğinin 
küçük miktarlarla 
emeklilik için 
birikim yapmak 
olduğunu belirtti.

Emeklilerimizin ve 
Gemlik halkının

Yeni Yılını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

2017 yılının 
sağlık, mutluluk ve 

huzur içinde geçirmenizi 
dileriz

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ 
GEMLİK ŞUDESİ 

YÖNETİM KURULU ADINA 
ÖMER ŞİMŞEK

ALTAN TİCARET

Yeni yılda bütün 
hayallerinizin ve umutlarınızın 

gerçekleşmesini diliyoruz.

iyi Seneler....

Haluk Allan
İstiklal Caddesi No: 49 GEMLİK 

Tel: 51312 81 - 513 32 28 Fax: 513 42 98
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ZEKİ KAPTAN
İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL 
TAŞIMACILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

i!M

A. Hamdı Tanpınar Cad. Öndül İşhanı Kat: 3 No: 42 
Tel: 0 224 220 90 73 Fax : 220 81 40 OSMANGAZİ / BURSA

Bina, temel, fabrika hafriyatları
Gölet İşleri hafriyatları

Liman dolgu ve anroşman işleri
l Zemin dolgu ve stabilize işleri
? Kazı ve nakliye İşleri

Hazır beton, torba ve dökme çimento, kireç
Liman tahmil tahliye, konteyner nakliye işleri
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SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE

Nak. Haf. Ltd. Şti.
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Pivapg» iilttl alrten ıtltre iiMnt eimllıitf
Milli Piyango Yılbaşı 
Çekilişinde dağıtıla
cak olan büyük 
ikramiye, hepimizin 
hayallerini süslüyor. 
Herkes, karşısına 
çıkan ilk biletçiden 
bir bilet alıp, şansını 
denemek isteğinde. 
Fakat, her biletçide 
satılan Milli Piyango 
Bileti gerçek Milli 
Piyango bileti ol
mayabilir. Sahte Milli 
Piyango Bileti alma
mak için dikkat 
edilmesi gerekenleri 
bilmezseniz, belki de 
Milli Piyango Yılbaşı 
Çekilişinde büyük 
ikramiye size çıka
cak; fakat sizin 
sahte Milli Piyango 
Biletine sahip ol
manız nedeniyle 
siz, büyük ikra 
miyeye sahip ota
mayabilirsiniz.
Bu büyük üzüntü; ve 
hayal kırıklığı ile yüz 
yüze gelmek is
temiyorsanız, Milli 
Piyango bileti 
alırken nelere dikkat 
etmek gerekir 
sorusunun yanıtını 

iyi bir şekilde öğren
meniz gerekmekte
dir. Bu yazımızda 
sizlere, Milli Piyango 
bileti alırken dikkat 
edilmesi gerekenler
den söz etmeye 
çalışacağız... 
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat 
etmek gerekir? İşte 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler: 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında ilk sırada, 
biletin özelliklerinin 
net bir şekilde okun
ması yer alıyor. Milli 
Piyango bileti ahr 
ken dikkat edilmesi 
gerekenlerden bir di
ğeri de, Milli Piyango 
biletinin alındığı kişi 
ya da bayidir. Milli 
Piyango bileti alır 
ken dikkat edilmesi 
gerekenlerden bir 
diğeri ise, biletin 
yırtılmamış; ve bu
ruşma mış olması 
gerektiğidir. 
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat

etmek gerekir soru 
sunun yanıtlarından 
bir diğeri de: Milli 
Piyango bileti alır 
ken dikkat edilmesi 
gerekenler arasında, 
gezici biletçilerde 
yaka kartı; ve bayi 
lerde satılan biletler 
de de, Milli Piyango 
İdaresi tarafından 
verilmiş bayilik ruh
satının bulunmasıdır. 
Milli Piyango bileti 
alırken, bayilik ruh
satı ya da yaka kartı 
nı istediğinizde, size 
gösterebilecek olan 
kişilerden yılbaşı 
bileti almanız öne 
rilmektedir.
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat edil 

mesi gerekenler ara 
sında, yılbaşı bile
tinin arka tarafında 
yer alan bayi satış 
mührünün bulunup 
bulunmadığı da yer 
almaktadır.
Bayi satış mührü, 
yılbaşı biletinin 
arkasında mutlaka 
yer almalıdır. Milli 
Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında, yılbaşı 
biletinin, pürüzsüz; 
ve örselenmemiş 
olması gerektiği de 
yer almaktadır. 
Milli Piyango bileti 
alırken nelere dikkat 
etmek gerekir soru 
sunun yanıtlarından 

bir diğeri de şu şekil 
dedir: Milli Piyango 
bileti alır ken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında, Milli Piyan 
go biletinin, yılbaşı 
biletinin sol alt kıs
mında yer alan gü 
venlik numarasıdır. 
Bu güvenlik numa 
rasının üzerinde iki 
parmak gezdirildi 
ginde, güvenlik nu
marası rakamlarının 
kabarık olduğunun 
hissedilmesi 
gerekmektedir. 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat edilme 
si gerekenler arasın 
da yer alan bir 
diğer şey de, 
yılbaşı biletinin 
ışığa tutulmasıdır. 
Işığa tutulan Milli 
Piyango biletinin 
üzerinde, beyaz renk 
II bir MP amble minin 
yer alması gerek
mektedir. Milli Piyan 
go bileti alırken 
dikkat edilmesi gere 
kenler arasında, yıl
başı biletinin Ultra- 
Viyole ışınlara 
tutulması da yer alı 

yor. UltraViyole ışık 
ta yılbaşı biletinin 
üze rinde açık yeşil; 
ve mavi renklerde, 
hem parlayan; hem 
de kesik çizgiler şek
linde dağılmış olan 
elyafların bulun 
ması gerekiyor. 
Milli Piyango bileti 
alırken dikkat 
edilmesi gerekenler 
arasında, yılbaşı 
biletini, 18 yaşından 
küçük kişilerin alma
masının gerekliliği 
de yer alıyor. Yaşı 
18'den küçük olan 
kişilere büyük 
ikramiye çıksa dahi, 
bu kişiler, büyük 
ikramiye talebinde 
bulunamıyorlar. 
MIHI Piyango 
bileti alındıktan 
sonra yapılması 
gerekenler 
arasında ilk sırada 
ise, Milli Piyango 
bileti alan kişinin, 
Milli Piyango bile
tinin arkasına, 
isim ve soy İsim 
yazarak imzala
masının gereklili 
gi yer alıyor.

DEMOKRAT PARTİ
GEMLİK HALKININ VE PARTİLİ ÜYELERİMİZİN 

YENİ YILINI KUTLAR, SAĞLIK, 
MUTLULUK, HUZUR VE BARIŞ 

GETİRMESİNİ DİLERİZ.

Alî BİLİZ
DEMOKRAT PARTİ BURSA İL BAŞKANI
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im liunıiıı rt sertli si iıteıi
Avrasya Tüneli’nde 
2017’de alınacak 
geçiş ücretinin, 1 
Ocak’taki kur baz 
alınarak yıl boyunca 
sabit kalacağı 
belirlendi.
İstanbul trafiğinin 
rahatlamasına 
önemli katkıda 
bulunması beklenen 
Avrasya Tüneli, 
bugün araç trafiğine 
açılıyor. Tüneli inşa 
eden Yapı Merkezi 
ile Güney Koreli SK 
E&C şirketinin ortak 
kurduğu Avrasya 
Tüneli İşletme İnşaat 
ve Yatırım AŞ 
(ATAŞ), 25 yıl tüneli 
işlettikten sonra 
devlete devredecek. 
Otomobillerden 4 
dolar, minibüslerden 
ise 6 dolar geçiş 
ücreti alınacak. Bu 
ücretlere yüzde 18 
oranında da KDV 
ilave edilecek. Tünel 
de bu yılın sonuna 
kadar otomobiller 

için geçiş ücreti her 
iki yönde 15 lira 
olarak uygulanacak. 
Ulaştırma Bakanı 
Ahmet Arslan, 1 
Ocak 2017 tarihin
deki dolar kuru dik 
kate alınarak, 3.50 
lira olduğu baz alı 
nırsa, otomobiller
den 16.5 lira, mini 
büslerden de 21.5 
lira geçiş ücreti 
alınacağını söyle 
mişti.
KUR YÜKSELİRSE 
VATANDAŞIN 
LEHİNE AMA 
Bu gerçekleşirse, 
döviz kuru yükseldi 
ği takdirde vatanda 
şın lehine bir durum 
ortaya çıkaracak. 
Kur 3.70 liraya da 
çıksa vatandaş yıl 
boyunca 3.50 liralık 
kur üzerinden 
ödeme yapacak. 
Vatandaş her 
geçişte 1 lira kâr ede 
cek; 17.5 lira yerine, 
16.5 lira ödeyecek.

Ancak, kur yıl içinde 
düştüğü takdirde 
sistem vatandaşın 
aleyhine işleyecek. 
Dolar kurundaki hızlı 
yükselme eylül 
ayında başladı. O 
tarihe kadar 2.75- 
2.95 arasında seyre
den dolar kuru, eylül 
den itibaren artarak 
bugünkü seviyelere 
ulaştı. Orta Vadeli 
Program’da (OVP) 
2017 yılı için orta
lama dolar kuru 3.13 
TL olarak öngörül 

dü. OVP’deki bu 
hedefin gerçekleşe 
bilmesi için dolar 
kurunun gelecek 
yılın ilk aylarından 
itibaren 3 TL seviye 
lerine çekilmesi 
gerekiyor.
Bu durumda, geçiş 
ücreti yılbaşındaki 
kura endekstendi 
ğinde, kurdaki (iel* 
10 kuruşluk düşüşe 
karşılık vatandaş 
geçiş ücretlerinde 
50 kuruş daha fazla 
ödemiş olacak.

Kurda bu şekilde 
hızh bir düşüş yaşan 
ması durumunda 
geçiş ücretlerinin 
yeniden revizyonu 
konusunda talep
lerin gelmesi bek
leniyor.
GİRİŞE GELİP GERİ 
DÖNDÜLER 
Açıldığını düşünüp 
Avrasya Tüneli’ne 
gelen sürücülerin 
bir kısmı, kapalı 
olduğunu görünce 
şaşkınlık yaşadı. 
Girişinde bulunan 
ve trafiğe yarın saat 
07.00’de açılacağını 
duyuran Işıklı Uyarı 
levhası bile bazı 
sürücüleri tünelden 
geçiş çabasından 
vâzgeçiremedi. Bir 
kişi de Adana’dan 
geldiğini ve Avrasya 
Tüneii’ni görmek 
için taksi tuttuğunu 
söyledi.
YILBAŞINA 
KADAR 15 TL 
Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdo 
ğan, açılışta Avrasya 
Tüneli’nden geçiş 
ücretinin yılbaşına 
kadar 15 TL olaca 
ğım açıklamıştı.
GÜNDE 68 BİNDEN 
FAZLA ARAÇ 
GEÇERSE DEVLET 
KAZANACAK 
Bakan Arslan, devle 
tin Avrasya Tüne 
li’nde yıllık 25 mil 
yon araç geçiş 
garantisi verdiğini, 
bunun da günlük 68 
bin 500 araç anla 
mına geldiğini 
söyledi. Arslan, tah
minlerinin, tüneli 
günde 100-120 bin 
aracın kullanacağı 
şeklinde olduğunu 
vurgularken, 
tünelden geçen araç 
sayısı günlük 68 bin 
500’ü geçtiği takdir 
de, aşan kısımdan 
elde edilen gelirin 
yüzde 30’unun de
vlete aktarılacağını 
ifade etti.

S.S. 73 NOLO GÜZEL GEMLİK 
OTOBÜS VE MİNİBÜSCÜLER 

KARAYOLU YOLCü TAŞIMA KOOPERATİFİ
Gemlik Halkının
Yeni Yılını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu 
günler dileriz.

YÖNETİM KURULU
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Sırası Geldikçe
İnan TAMER

YENİ YIL

Yeni yıl, yeni bir 
umuttur.
Düşünce, Düş’ün 

gerçekleşme bek
lentisidir.
Benim gibi çoğu 

kişi milli piyango
nun büyük 
ikramiyesini, genç
lerin iyi bir eğitim 
özlemi, çiftlerin 
mutlu bir yuva 
kurma beklentisi, 
emeklinin iyi bir 
maaş zammına 
sahip olma dileği.
Sağlıklı bir ev 

edinme düş ve 
hayali, işsizlerin iş 
bulma işe sahip 
olması umudu. 
Anaların vatan 
görevline gön
derdiklerine kınalı 
kuzuların sağ salim 
sevenlerine 

kavuşmaları 
arzusu. Gelin 
görün ki her geçen 
yıl bir önceki yılı 
aratır oldu.
Bugün yolcu 

ettiğimiz 2016 yılı 
tüm dünyada ve 
yurdumuzda hiç te 
iyi bir yıl olmadı.
Depremler, su 

baskınları, uçak 
kazaları, iç 
savaşlar, kanlı 
terör eylemleri 
şehit cenazeleri.
Yuvalara düşen 

ateş açılan onul
maz yaralar.
15 Temmuz kanlı 

darbe girişimleri, 
devlet yapısını ele 
geçirmiş FETÖ’cü- 
lerin tasfiye 
girişimleri.
Toplumu geren 

anayasa değişikliği 
tartışmaları.
Terörün yarattığı 

dehşet ve korku 
nedeniyle ticari 
hayatta beliren 
olumsuzluklar, ka
panan işyerleri, 
toplumu saran 
korku ve dehşet.
Yaz saatine 

dönülmeyişin 
yarattığı olum 
suzluklar.
Daha nice olum

suzluklar say 
sayabildiğince.
Hoş geldin 

dediğimiz 2017 
yılında bizlerin ve 
dünyanın beklediği 
dünyada barış, 
yurtta barış.
Terörün son 

bulması.
Olumlu hava

koşulları ile 
bol ve bereketli 
ürün.
Toplum barışı, 

kucaklaşması, 
uluslararası 
ilişkilerin sağlıklı 
yürümesi.
Demokrasimizin 

sağlıklı işlemesi.
Her türlü israftan 

kaçınılması.
Ve tüm iyi dilek, 

düş ve beklenti
lerin gerçekleş 
mesi.
2017!
Güldür insanlığın 

yüzünü. Durdur 
akan kanları, 
söndür yürek
lerdeki yangını, 
sevdir bize 
sevdiklerimizi.
Bu dileklerle hoş 

geldin.

Şelılt yakınları 
«e gazilere 
yüzde 50 indirim
Enerji Piyasası 
Düzenleme Ku
rumu, 15 Tem- 
muz’da şehit düşen 
lerin aileleri ile gazi 
olan vatandaşların 
ikametgâhlarında 
tükettikleri elektri 
ğin fiyatını yüzde 50 
oranında düşürdü 
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
(EPDK), FETÖ'nün 
15 Temmuz darbe 
girişimi sırasında 
ülkesi ve milleti için 
hayatını kaybederek 
şehitlik mertebesine 
erişen vatandaş 
ların aileleri ile gazi
lerin ikametgâh 
larında tükettikleri 
elektriği yüzde 50 
ucuz kullanmalarını 
kararlaştırdı. EPDK, 
Emekli Sandığı veya 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu Genel 
Müdürlüğü 
tarafından kendi 
terine şehit veya 
gazi maaşının 

bağlandığının bel
gelenmesi koşuluy 
la şehit aileleri, 
gaziler ve dul eşle 
rinin ikamet ettiği 
meskeninde tüke 
tilen elektrik ener
jisinin, alt abone 
grubu kapsamına 
alınmasına karar 
verdi.
Dağıtım lisansı 
sahibi tüzel 
kişiler ve görevli 
tedarik şirketlerinin 
tarife uygulamala 
rina ilişkin usul 
ve esaslarda 
değişiklik yapan 
Kurum, daha 
önce terör 
şehitlerinin yakın 
lan ve gazileri 
nin yer aldığı 
"Şehit 
Aileleri ve 
Muharip/Malul 
Gaziler mesken alt 
abone grubu"na 
15 Temmuz şehit 
yakını ve gazilerini 
de dahil etti.

Ortaklarımızın ve Zeytin üreticilerimizin 
Yeni Yılını kutlar;

2017 yılının esenlik, mutluluk, kazanç ve 
huzur dolu bir yıl olmasını dileriz.

MARMARABİRLİK
S.S. 72 SAYILI GEMLİK 

ZEYTİN TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Yönetim Kurulu Adına 

Yönetim Kurulu Başkanı 

İBRAHİM DEMİR
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Büyük iKramiye 60 milyon lira
Yılbaşı özel çekili 
şinde 2 milyon 950 
bin 269 adet ikrami 
ye dağıtılacak. 2017 
Milli Piyango yılbaşı 
büyük ikramiye 
tutarı ise 60 milyon 
lira. Bu sene tam 
bilet 60, yarım bilet 
30, çeyrek bilet ise 
15 liradan satıldı. 
Milli Piyango yılbaşı 
çekilişinin büyük 
ikramiyesi 60 milyon 
lira. Biletler satışa 
çıkarıldı. Umudun ve 
hayalin peşinden 
gidenler ilk günden 
uzun kuyrukları bek
ledi, biletini çekti. 
Tam bilet 60, yarım 
bilet 30, çeyrek bilet 
de 15 liradan 
satılmaya başladı. 
Yılbaşı özel çekili 
şinde büyük ikrami 
yenin tam bilete 
çıkması durumunda, 
60 milyon lira ile tari
hinin en büyük 
ikramiyesini vermiş 
olacak. Seyyar bilet 
satıcıları, geçen yıl 
55 Milyon TL'lik 
çekilişte tam ve

yarım biletler 10 gün 
tükendiğini hatırla 
tarak, vatan daşları 
biletlerini erken 
almaları konusunda 
uyardı.
Milli Piyango İdare 
sinin Merkez Banka 
sı Banknot Matbaa 
sı'nda bastırdığı 
yılbaşı özel çekiliş 
biletleri bayilere 
ulaştırıldı. Özel 
çekilişte tam bilet 60 
liradan, yarım bilet 
30 liradan, çeyrek 
bilet ise 15 liradan 
satılacak.
Yılbaşı özel çekili 
şinin ikinci büyük 

ikramiyesi, bu yıl 10 
milyon lira olacak. 
Talih kuşu, yılbaşı 
gecesi ayrıca 1 adet 
5 milyon lira, 1 adet 
2 milyon lira, 1 adet 
de 1 milyon lira ve 1 
adet de 500 bin lira 
hk ikramiye verecek. 
Böylece ikramiye 
lerin tam, yarım ya 
da çeyrek bilete 
çıkma durumuna 
göre en az 5 kişi yeni 
yıla milyoner olarak 
girebilecek.
2 MİLYON 950 BİN 
269 ADET İKRAMİYE 
DAĞITILACAK 
Milli Piyango İdaresi, 

yılbaşı özel 
çekilişinde 20 adet 
100 bin lira, 30 adet 
50 bin lira, 50 adet 
10 bin lira, 100 adet 
5 bin lira, 200 adet 3 
bin lira, 300 adet 2 
bin lira ve 500 adet 
de bin lira verecek. 
Çekilişte bin adet 
500 lira, 8 bin adet 
400 lira, 40 bin adet 
300 lira, 200 bin adet 
200 lira, 700 bin 
adet 120 lira da 
dağıtılacak.
Umudunu piyangoya 
bağlayanların 2 mil 
yonu, yılbaşı gecesi 
amorti ile yetinecek.

60 milyon liralık 
büyük ikramiyeyi kıl 
payı kaçıran 63 
kişiye efe teselli 
ikramiyesi olarak 60 
bin Hra ödenecek. 
Böylece yılbaşı özel 
çekilişinde 2 milyon 
950 bin 269 adet 
ikramiye dağıtıla 
cak. Toplam ikra 
miye tutarı da 348 
milyon 180 bin lirayı 
bulacak. Yılbaşı özel 
çekilişinde biletlerin 
tümünün satılmama 
sı durumunda, bü 
yük ikramiye satılan 
bilete çıkana kadar 
çekilişe devam edile
cek. Yılbaşı özel 
çekilişinin büyük 
ikramiyesinin tam 
bilete çıkması halin 
de bu, Milli Piyango 
tarihinin en yüksek 
ikramiyesi olacak. 
Kağıdın dokusunda, 
yuvarlak içerisinde 
Milli Piyango 
amblemli fligran 
bulunuyor ve gün 
ışığına tutulduğunda 
görülüyor.
Kağıdın her tarafına 

homojen olarak 
dağılmış ve sadece 
mor ışık (ultraviyole) 
altında görülebilen 
uzunluğu en az 3 
milimetre olan par
layan ve kesin 
çizgiler şeklinde 
mavi ve sarı renkli 
görünmez elyaf da 
yer alıyor. 
Kompozisyon 
bölümünün üst ve 
alt bölümünde 
bulunan mini "Milli 
Piyango" yazısı, 
renkli fotokopi 
çekildiğinde da 
ğılma özelliğine 
sahip. Biletin 
tarih ve bedelinin 
yazıldığı bölümdeki 
ince çizgiler fo 
tokopi çekildiğinde 
dağılıyor ve netli 
ğini kaybediyor. 
Milli Piyango Ida 
resi verilerine 
göre, bu yıl 
60 milyon lira 
olarak belirlenen 
büyük ikramiye, 
son 10 yılda 
büyük artış 
gösterdi.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 
GEMLİK İLÇE RAŞKANLIĞI

Gemlik halkının ve partili üyelerimizi*1 
Yeni Yılını kutlar, 

sağlık, mutluluk ve huzur dolu günle' 
geçirmelerini dileriz.

Yönetim Kurulu adına İlçe Başkanı
Osman DURDU
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Otomotivde rekor için son viraj
Yeni ÖTV düzen*
lemesinin halen 
fiyatlara yansımamış 
olması ve dövizin 
daha da yükselme 
ihtimali otomotiv 
sektörüne doping 
yaptı. Bu yıl üretim, 
ihracat ve pazar 
rekoru bekleniyor 
Sektör temsilcileri 
satışların geçen 
yılsonuna göre daha 
İyi olduğunu ancak, 
yılbaşından sonra 
sektörü kötü gün* 
lerin beklediğine 
işaret ediyor.
Türkiye’de üretim 
yapan markaların 
kapasite artırımı ve 
yeni model 
yatırımları ile birlikte 
üretim tarafında da 
ciddi bir büyüme 
yaşanıyor, üretimin 
büyümesi, ihracatın 
büyümesi anlamına 
da geliyor. Kısacası 
2016 yılında otomo
tiv tarihi rekorlara 
imza atacak. Ancak

bu rakamların 
önümüzdeki yıllarda 
uzun süre yakala 
namayacağını söyle
mek yanlış olmaz.

ÜRETİMDE 
BEKLENTİ 
Otomotiv Endüstrisi 
İhracatçıları Birliği 
(OİB) Yönetim Ku

rulu Başkanı Orhan 
Sabuncu, yaptığı 
açıklamada, sek
törde geçen sene 
üretim, ihracat ve iç 
pazarda önemli 
başarılar elde edil 
diğini hatta rekorlar 
kırıldığını hatırlattı. 
Sabuncu, bu trendin 
2016’da da devam 

ettiğini vurgula
yarak, “Geçen sene 
üretimde 1 milyon 
350 bin adet oldu, bu 
sene tekrar rekor 
geliyor, artık buna 
‘geliyor’ diyebiliriz, 
muhtemelen 1 mi
lyon 450 bin adet. 
Yani tekrar tüm 
zamanların üretim 

rekoru olacak. 
İhracatta maalesef 
geçen sene milyonu 
yakalayamadık az bir 
farkla 992 bin adette 
kaldı ama bu sene 
onda da 1 milyon 
100 bin olacak. Yani 
milyon adet ihracat 
rakamını geçmiş 
olacağız” dedi.

İHRACATTA DURUM 
Orhan Sabuncu, 
üretilen araçların 
yüzde 75’inin ihraç 
edildiğini, ihracat 
artışının devamı 
halinde 2017 
yılında adet bazında 
ihracatın bu seneyi 
de aşmasını 
beklediklerini dile 
getirerek, “1 milyon 
300 bin-1 milyon 
400 binlik üretim 
rakamları da 
geçilecek, belki 
1.5 milyona doğru 
gidebilir diye 
düşünüyoruz” 
dedi. Otomotiv 
endüstri sinin 
ihracatındaki artış 
trendine dikkati 
çeken Sabuncu, 
“Hedefimizi, 25 
milyar dolar olarak 
belirledik Bu da 
şu demek; 24.7 
milyar doların 
üstünde bir hedef 
belirlendi” dedi.

‘Gemlik^ Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

KASTEN
KAVANOZ - TENEKE PET AMBALAJ TİCARETİ

Gemlik halkının, eş, dost ve müşterilerimizin 
yeni yılını en içten dileklerimizle 
kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu 

günler geçirmelerini dilerim.

Ahmet ATALAR
Orhangazi Caddesi No: 17/A Tel: 0 224 513 52 22 GEMLİK / BURSA

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yurtdışı ıtdan vergisiz ilişmiş sının aijsiiriildii
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Tüfenkcl, 75 
Euro olan yurtdı 
şından vergisiz 
alışveriş sınırını 30 
Euro'ya düşürdük 
lerini açıkladı 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkcl, yurtdışın 
dan e-ticaret yoluyla 
ithal edilen ürünlere 
ve siparişlere güm
rük muafiyet oran 
lannın çok yüksek 
olduğunu belirterek, 
"Yurtdışından 75 eu- 
roya kadar yapılan 
siparişler Türkiye'ye 
gümrüksüz gire
biliyor, bu da haksız 
rekabete yol aça
biliyor. Bunu 30 eu- 
roya düşürdük." 
dedi.
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
(TOBB) ve Türk 
Ekonomi Bankası 
(TEB) işbirliğinde 
Türkiye E-Ticaret 
Meclisi ve Eticaret- 
SEM tarafından or
ganize edilen

Türkiye Teknoloji 
Buluşmaları 
etkinliği, TOBB 
Konferans Sa- 
lonu'nda yapıldı. 
Bakan Tüfenkcl, bu
rada yaptığı konuş 
mada, Bakanlık 
olarak elektronik 
ticareti çok önem 
sediklerini dile geti 
rerek, "E-ticaretin 
önü açık. Türkiye 
olarak çok mesafe 
alacağımız bir alan. 
Bunun temellerinin 
doğru atılması 
lazım." dedi 
Türkiye'nin bu 
alanda dünya örnek
lerine göre geride 
olduğuna, bu 
konuda daha çok 
mesafe alınması 
gerektiğine işaret 
eden Tüfenkci, 
"Bunun birçok 
nedeni var. En 
önemli neden
lerinden bazıları da 
bizim şu ve ya bu 
nedenle bilişim sek
törünün altyapısını 
oluşturan firmalara

getirdiğimiz bir 
takım kısıtlamalar." 
ifadelerini kullandı. 
Yurt dışından 75 eu- 
roya kadar yapılan 
siparişlerin 
Türkiye'ye gümrük
süz girebildiğini 
hatırlatan Tüfenkci, 
bunun haksız reka
bete yol aşabildiğini 
söyledi. Tüfenkci, 
şöyle devam etti: 
"İnceledik. Bizim 
e-ticaret firmaları 
yurt dışına mal 
gönderdiğinde güm
rüklerde karşılaştığı 
oranlarla, bizim yurt 
dışından e-ticaret 

yoluyla ithal edilen 
ürünlere ve 
siparişlere gümrük 
muafiyet 
oranlarımızın çok 
yüksek olduğunu 
gördüm. Geçtiğimiz 
günlerde bunun 
önerisini Bakanlar 
Kuruluna götürdük, 
bunu 30 avroya 
düşürdük. Avrupa 
bunun 22,5 avro 
olarak uyguluyor. 
Çünkü bunun 
başka etkileri de var. 
Bakanlar Kurulunda 
imzadan çıktı, 
inşallah önümüzdeki 
birkaç gün içerisin

de de Resmi Gazete 
de yayımlanarak 
yürürlüğe girer."

"e-TİCARETTE 
YOLUN 
BAŞINDAYIZ" 
TOBB Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu da 
ekonominin lokomo
tifi olan e-ticarette 
sektörel birliği 
sağlamak amacıyla 
e-ticaret Meclisi'ni 
kurduklarını söyledi. 
Hisarcıklıoğlu, 
"Artık, Türkiye'nin 
önde gelen e-ticaret 
sitelerinin, dernek 
ve kamu kurumu 
temsilcilerinin bir 
araya geldiği bir 
platform var. Bu
rada, özel sektör ile 
kamu idaresi aynı 
masa etrafında 
istişare etmek 
tedir." dedi. 
E-ticaretle ilgili 
istatistiklere de 
değinen Hisarcıktı 
oğlu, şunları 
kaydetti: 
"İstatistikler gös

teriyor ki e-ticarette 
henüz yolun 
başındayız. Toplam 
perakende ticaretin 
sadece yüzde 2'si 
elektronik mecradan 
yapılıyor. Her 10 
kredi kartından 
sadece 1,2'si 
internetten 
alışveriş için 
kullanılmış. 
Gelişmiş ülke 
lerde online pe 
rakendenin toplam 
içindeki payı 
yüzde 10'lara 
ulaşıyor. Bugün 
için gerideyiz ama 
aradaki farkı hızla 
kapatabiliriz.
Yine e-ticareti, 
ihracat için kul 
lanabilirsek, ihra 
cat menzilini 
genişletebiliriz. 
Şu anda bile e- 
ihracatımızın 
ortalama mesa 
fesi, normal 
ihracatımızdan 
yüzde 50 daha 
fazladır. Bu alanda 
potansiyelimiz var."

0

Ortaklarımızın ve 
Gemlik halkının 

Yeni Yılını en içten 
dileklerimizle kutlar, 

sağlıklı ve mutlu bir yıl 
geçirmelerini dileriz.

S.S. GEMLİK ESNAF VE 
SANATKARLAR KREDİ 
KEFALET KOOPERATİFİ

2017 udMMt

ANAÇEV 
Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı 

GEMLİK ŞUBESİ
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Bursa'nın ihracaiı arttı

Esnaf ve sanatkar 
ların geçen yıl için 
belirlenen kayıt 
ücreti ve yıllık 
aidat tarifesi 
31 Aralık 2017'ya 
kadar 
uygulanmaya 
devam edecek 
Türkiye Esnaf ve 
Sanatkarları 
Konfederasyo 
nunun (TESK) 
"Esnafve 
Sanatkarların 
Ödeyecekleri 
Kayıt ücreti ve

Yıllık Aidat 
Hakkında Yönet
melikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Yönetmelik" Resmi 
Gazete'de 
yayımlandı.
Buna göre, 
2016 için kayıt 
ücreti ve yıllık aidat 
tarifesi 31 Aralık 
2017'ye kadar 
uygulanmaya 
devam edilecek.
Ancak asgari 
ücretin yüzde 
10’u oranında 

kayıt ücreti ve 
yıllık aidat 
uygulanan il, 
ilçe ve meslek 
gruplarında 2017 
için belirlenen 
asgari ücretin 
brüt tutarının 
yüzde 10’u 
oranında kayıt 
ücreti ve yıllık 
aidat tahsil 
edilecek.
Yönetmelik, 
1 Ocak'tan 
itibaren

yürürlüğe girecek.

Bursa'nın kasım 
ihracatı, geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 22,2 artış 
gösterdi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) 
Bursa Bölge 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
kasım ayında

GemlikK ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Bursa'nın ihracat ve 
ithalatı yükseldi. 
Bursa'nın kasım 
ihracatı, geçe yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 22,2 artarak, 
901 milyon 912 bin 
dolar, ithalatı yüzde 
13,9 artışla 779 mil 
yon 186 bin dolar 
olarak gerçekleşti.

TÜİK ile Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı 
işbirliğiyle 
oluşturulan geçici 
dış ticaret verilerine 
göre, Türkiye'nin 
ihracatının, 
kasımda geçen yılın 
aynı ayına göre 
yüzde 9,7 arttığı 
açıklanmıştı.
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Çalışanlar ZûlTıle kaç gün tatil »apacalı?
2017 yılında 
çalışanlar kaç gün 
tatil yapacak? 
2016'da Ramazan 
Bayramında ve 
Kurban Bayra 
mında 9 gün 
tatil yapanlar 
2017'de bu şansa 
sahip değiller. 
İşte çalışanların 
2017 yılında 
yapacakları tatil 
sayısı. 
Çalışanlar hafta 
sonu ve bayramlar 
dahil 2016'da 
toplam 118.5 gün 
tatil yapmıştı. 
Ramazan ve 
Kurban 
bayramlarında 
hükümet arife ve 
bayram sonrası 
günleri tatil ilan ed
ince çalışanların tali 
süresi uzamıştı. 
2017'de Ramazan 
Bayramı, 25 Haziran 
Pazar, 26 Haziran 
Pazartesi ve 27 Hazi
ran Salı günlerine

denk geliyor. 
Bayramın İlk günü 
hafta sonuna denk 
geldiği için 
çalışanlar ekstrdana 
sadece 2 gün tatil 
yapabiliyor.
2017'DE 113.5 GÜN 
TATİL VAR
Kurban Bayramı ise 
1 Eylül Cuma, 2 
Eylül Cumartesi, 3 
Eylül Pazar ve 4 
Eylül Pazartesi gün

leri kutlanacak. Kur
ban Bayramı'mn ik
inci ve üçüncü 
günleri hafta sonuna 
denk geldiğinden 
çalışanlar için yine 
sadece 2 gün ekstra 
tatil var.
2017'de çalışanlar 
hafta sonları dahil 
113.5 gün tatil ya
pacak. Bir başka 
deyişle 2016'ya göre 
5 gün daha az tatil

yapılacak.

İŞTE 2017'NİN 
RESMİ TATİLLERİ

YILBAŞI: 1 Ocak 
2017 Pazar 
ULUSAL EGEMEN
LİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI: 23 Nisan 
2017 Pazar 
EMEK VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ: 
1 Mayıs 2017

Pazartesi 
ATATÜRK'Ü ANMA, 
GENÇLİK ve SPOR 
BAYRAMI: 19 Mayıs 
2017 Cuma 
RAMAZAN 
BAYRAMI (AREFE): 
24 Haziran 2017 
Cumartesi 
RAMAZAN 
BAYRAM11. GÜN: 
25 Haziran 2017 
Pazar 
RAMAZAN

BAYRAMI 2. GÜN: 
26 Haziran 2017 
Pazartesi 
RAMAZAN 
BAYRAMI 3. GÜN: 
27 Haziran 2017 Salı 
DEMOKRASİ VE 
ÖZGÜRLÜKLER 
GÜNÜ: 15 Temmuz 
2017 Cumartesi 
ZAFER BAYRAMI: 
30 Ağustos 
2017Çarşamba 
KURBAN BAYRAMI 
(AREFE): 31 
Ağustos 2017 
Perşembe 
KURBAN BAYRAMI 
1.GÜN: 1 Eylül 2017 
Cuma 
KURBAN BAYRAMI 
2. GÜN: 2 Eylül 2017 
Cumartesi 
KURBAN BAYRAMI 
3. GÜN: 3 Eylül 
2017 Pazar 
KURBAN BAYRAMI 
4. GÜN: 4 Eylül 
2017 Pazartesi 
CUMHURİYET 
BAYRAMI: 29 Ekim 
2017 Pazar

Dost ve müşterilerimizin 
Yeni Yılını kutlar, sağlık ve 

mutluluk dolu bir yıl 
geçirmelerini dileriz

PAŞA OTEL
GEMLİK 
★ ★ ★

GEMLİK PAŞA OTEL TURİZM KUTUMCULUK 
İNŞAAT GIDA SANATI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Mrk: Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Bora Sok. No : 2 GEMLİK
Şube 1 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. No : 8/A GEMLİK

Şube 2 : Hamidiye Mah. İstiklal Cad. Gürle İş Hanı No : 2 GEMLİK 
RAMADA OTEL : Hisar Mah. Bahçelievler Sok. No : 6 GEMLİK

Tel : 0 224 513 14 00 - 514 34 34 Fax : 514 64 00
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Çalışana ve emekliye yeni yıl zamları!
Yeni yılla beraber 
çalışan, emekli, İşsiz 
olan milyonlarca 
kişinin aldığı maaşta 
değişiklik olacak. 
Asgari ücret, 
bireysel emeklilik, 
emeklilere pro- 
mösyön ve daha 
birçok konu gün
demde...
Ocak ayı milyon* 
larca çalışan ve 
emekli için birçok 
değişikliği be
raberinde getirecek. 
Otomatik bireysel 
emeklilik sistemi 
(BES) bu dönemde 
başlayacak. Memur 
ve emekliler için 
zam dönemi de 
Ocak ayı. Ayrıca as
gari ücret belir
lenecek ve birçok 
ödemede artış ola
cak...
1) PROMOSYON 
TAMAM: 12 milyon 
emeklinin merakla 
beklediği pro
mosyon ödemesi

Ocak ayı ile birlikte 
yapılacak. Promosy
onla ilgili açıklamayı 
Başbakan Binali 
Yıldırım yapacak. 
2) YENİ ASGARİ 
ÜCRET: 2017 de 
geçerli olacak asgari 
ücret bu ay belir
lenecek. Şu anda 
net 1300 lira olan as
gari ücretin 1350- 
1500 lira arasında 
olması bekleniyor. 
2017 asgari ücret ne 
kadar olacak?
3) MAAŞLARA ZAM: 
9 milyon işçi ve 
Bağkur emeklisinin 
maaşı Ocak'ta yüzde 
3.73 zam görecek. 
Temmuz'dan bu 
yana oluşan 6 aylık 
enflasyon 
emeklilerin 
maaşlarına zam 
olarak yansıtılacak. 
4) ASGARİ GEÇİM 
İNDİRİMİ: 
Çalışanların Asgari 
Geçim indirimi (AGÎ) 
miktarları da yeni

asgari ücrete göre 
belirlenecek. Asgari 
ücretteki artış 
AGÎ'ye yansıyacak. 
Şu anda bekar bir 
işçi için 123 lira, evli 
eşi çalışmayan için 
148 lira olan AGI'nin 
sırasıyla 135 ve 163 

liraya çıkması bek
leniyor. Bu da yüzde 
10 artış anlamına 
geliyor.
5 ) İŞSİZE YENİ 
MAAŞ: Asgari 
ücrete göre belir
lenen işsizlik maaşı 
da Ocak ayı ile bir

likte artacak, işsizlik 
maaşının 659-1318 
lira arasında.
En düşük ücret 
725 liraya, üst tutar 
ise 1450 liraya 
çıkacak.
6 )MEMURA EN AZ 
YÜZDE 3: Memur ve 

memur emeklisi de 
Ocak ayında toplu 
sözleşmeden kay
naklanan ilk zamları 
olan yüzde 3 artışı 
alacak. İkinci zam 
ise Temmuz'da 
yüzde 4 olarak 
yapılacak.

Yüreğinize damla damla umut, 
bin tatlı mutluluk dolsun. 

Sevdikleriniz hep yanınızda olsun, 
loıyyılı huzur ve barış setirsin.

Mutlu yıllar....

GİRİT ve RUMELİ 
TÜRKLERİ KÜLTÜR ve 
nAYANIŞMA DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU ADINA BAŞKAN

AHMET ÇAKMAK

Hep bir arada, 
sevgi dolu ve huzurlu 

nice yeni yıllar 
geçirmeniz dileğiyle... 
Yeni Yılınız kutlu olsun!

ÇAKMAK
KUYUMCULUK ve 

TAVUKÇULUK LTU. ŞTİ.
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MİMII o itİl im
MHP Genel 
Sekreteri ve Bursa 
Milletvekili İsmet 
Büyükataman, 
Anayasa Komisyo 
nu'nda değiştirilen 
bir madde için basın 
açıklaması yaptı. 
Büyükataman’ın 
açıklaması şöyle: 
Anayasa değişikliği 
teklifinde seçilecek 
Cumhurbaşkanı için 
“Doğuştan Türk 
vatandaşı olanlar 
arasından” hükmü, 
“Türk vatandaşları 
arasından” şeklinde 
değiştirildi. Bununla 
İlgili partimiz acıma 
sızca eleştirilmek

Saadet Partisi Gem
lik İlçe Teşkilatı, 
ilçemize yeni atanan 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş makamında 
ziyaret etti.
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Yıldız, 
"öncelikle yeni 
atandığınız görevin 
sizin ve ilçemiz 
adına hayırlı 
olmasını dlllyo 
rum. Gittiğiniz 
her yere damga 
vurmuşsunuz, 
umarım ilçemize 
de güzel damgalar 
vurursunuz.
İlçemizin sorunları 
ve bu sorunların 
çözümü ile ilgili 
bir rapor hazırlama 
çalışmamız var.
Bunun için de bir 
çok kurum, sivil 
toplum kuruluşu

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALMIŞ OLDUĞUM NÜFUS 
CÜZDANIMI 25 ARALIK 2016 GÜNÜ İSTANBUL’DA KAYBETTİM. 

YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR. 
RABİA NUR KAYAR

. KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
“ KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

A SAATTE TESLİM EDİLİR 

GÜLER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5/A 
Tel: (0.224) 513 96 83 GEMLİKMATBAACILIK ■ YAYINCILIK - REKLAMCILIK

tedir. Turancı bir 
partinin bu teklife 
evet demesi 
mümkün değildir. 
Bizi bu konuda 
eleştirenlerin saml 
mi olmadığı kanaa 
tindeyiz. Yukarıdaki 
teklifin ilk haline 
göre Türkiye’de 
doğmuş bir Rum ya 

ve derneklere zi
yaretlerimiz devam 
ediyor. Kurumlar 
arası diyalog 
önemli, böylece 
ilçemiz için daha 
planlı bir çalışma 
yapılabilir" dedi. 
Yapılan bu çalışma 
nın güzel bir 
çalışma olduğunu 

da Ermeni Cumhur 
başkanı olabilecek 
ken Yunanistan’da 
ya da Azerbay
can’da doğmuş ve 
daha sonra Türkiye 
Cumhuriyeti vatan 
daşhğına geçmiş bir 
Türk Cumhurbaş 
kanı olamayacaktı. 
Yakın tarihimizde 

belirten İlçe 
Kaymakamı Gürbüz 
Karakuş, Saadet 
Partisine ziyaret
lerinden dolayı 
teşekkür ederek, 
İlçemizin tüm 
kurumlan ile 
birlikte daha 
iyi ve güzele 
doğru gitmesi için

Atatürk’e kurulan 
bir tuzak vardır. 2 
Aralık 1922’de, 
Erzurum Mebusu 
Süleyman Necati 
(Güneri) bey ve 
arkadaşları (Mersin 
Mebusu Selahaddin 
Bey, Canlk Mebusu 
Emin Bey) İntihabı 
Mebusan (Millet 
vekili Seçilme) 
Kanununda 
değişiklik yapılma 
sında dair 2/603 
sayılı kanun teklifi 
verdiler. Kanun 
teklifi ile Aatürkü 
cumuhrbaşkanı 
seçtirmeyecek 
lerdi.” dedi.

ellerinden gelenin 
fazlasını yapacak 
larını belirtti.
Ziyaretin sonunda 
Yıldız tarafından 
Kaymakam 
Gürbüz Karakuş’a, 
Erbakan Hoca 
tarafından yazılan 
"DAVAM" kitabı 
hediye edildi

Bursa Valiliği 
yılbaşı için alınacak 
îemıirleri açıkladı
Bursa Valiliği, 
vatandaşların yılba 
şı sebebiyle 31 
Aralık 2016 Cumar 
tesi akşamı ve 01 
Ocak 2016 Pazar 
gününü huzur ve 
güven içerisinde 
geçirmelerini 
sağlamak için bazı 
tedbirler aldığını 
açıkladı.
Bursa Valiliği'nden 
yapılan açıklamada, 
raylı sistemden oto
büs seferlerine, 
deniz otobüs
lerinden birçok 
taşıma araçlarına 
kadar ulaşım imkan 
larının geç saatlere 
kadar çalışacağı ve 
itfaiye, BUSKİ, 
UEDAŞ ve zabıta 
gibi ekiplerinin ise 
görevlerinin 
başında olacağı 
ifade edildi. Bursa 
Valiliğinden yapılan 
yazılı açıklamada 
şunlara yer verildi: 
"Bursa Büyükşehir 
Belediyesi sınırları 
dahilinde Raylı Sis
tem ve Otobüs 
İşletmeciliği hizmet 
lerini yürüten 
BURULAŞ Genel 
Müdürlüğü, vatan 
daşların rahat ve 
güvenli bir biçimde 
yolculuk etmelerini 
sağlamak için her 
türlü önlemi alarak 
BursaRay'ın sefer
lerini uzattı. Buna 
göre, 31 Aralık 
Cumartesi gecesi 
saat 02.00'ye kadar 
seferler sürecek. 
Şehir içi otobüs se
ferleri ve BUDO se
ferleri normal 
seyrinde devam 
edecek olup, ek se
ferlerle ilgili bil
gilere https.7/buru 
las.com.tr adresin-
len ulaşılabilecek. 
)te yandan vatan 
laşlar ulaşımla II- 
lili her türlü talep 
e şikayetlerini ise 
44 99 16 numara 
lyla ulaşım hattına 
ildirebilecek.
ursa Büyükşehir 
elediyesi'nin 
entte vatandaşla 
n daha iyi bir or
unda yeni yılı 

karşılayabilmeleri 
için yapılan çalışma 
lar kapsamında, 
Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı 
nöbetçi ekip bulun
duracak. Denetim
lerini sürdürecek 
olan Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı'na 
44416 00, 716 33 
00, 261 52 40 ve 
ALO Belediye 153 
no'lu telefonlara 
başvurulduğu 
takdirde vatandaş 
lanmıza yardımcı 
olunacaktır.
Büyükşehir Bele 
diyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı tarafın 
dan yeni yılda her 
türlü itfaiye hizmeti 
ve yangın ihtima
line karşı, 46 ayrı 
grupta 534 per
sonel ve 110 araçla 
görevini sürdüre
cektir. İhtiyaç 
duyulması halinde 
itfaiyenin 110 ve 
716 34 17 numaralı 
yangın hattına 
ulaşabile çeklerdir." 
Yılbaşı sebebiyle 31 
Aralık 2016 ve 01 
Ocak 2017 günleri 
halkın yoğun olarak 
bulunduğu eğlence 
merkezlerinde, 
alışveriş yaptığı 
cadde ve alışveriş 
merkezlerinde mey
dana gelebilecek 
kapkaç, yankesici
lik ve organize 
suçlarla ilgili olay 
ların önlenmesi ve 
vatandaşların huzur 
ve güvenliği nin 
sağlanması için em 
niyet tedbirleri en 
üst düzeyde alına 
cağını ifade eden 
Bursa Valiliği açık 
lamanın devamın 
da: "Yılbaşı gecesi 
için gece ekipleri 
takviye edilecek, 
Ankara, İstanbul, 
İzmir yollarının 
şehir içinden geçiş 
güzergah larına 
önemli kav şaklara 
ve eğlence yerleri 
çevrelerine ve gü 
zergah üzerlerine 
mutlaka ekip çıkar 
tılacaktır.” denildi

las.com.tr
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İDİ II
Olumsuz hava 
koşulları nedeniyle, 
İDO ve BUDO, bazı 
seferlerini iptal 
ettiğini duyurdu. 
İstanbul Deniz Oto
büsleri ve Bursa 
Deniz Otobüsleri, 
Marmara Denizi'n- 
deki olumsuzhava 
koşulları nedeniyle 
bazı seferlerini 
iptal etti.
İDO'nun iptal 
ettiği bazı dış hat 
seferleri: 
06: 30 Bursa- 
Yenikapı-Kadıköy- 
Beşiktaş Deniz 
Otobüsü 
07: 00 Yenikapı - 
Bandırma Hızlı 
Feribot 
07: 30 Beşiktaş- 
Kadıköy-Yenikapı- 
Bursa Deniz 
Otobüsü 
07: 45 Bandırma - 
Yenikapı - Bostancı 
Deniz Otobüsü 
12: 00 Bostancı - 
Yenikapı - Bandı 
ma Deniz Otobüsü

■e

GOttOftEAH PEŞİN 
FİYATINA 
KREDİ 

KARTINA

18:
30 Bandırma - 
Yenikapı Hızlı 
Feribot
BUDO'nun iptal se
ferleri:
07.00 Bursa (Mu
danya) - İstanbul 
(Eminönü/Sirkeci) 
08.00 İstanbul (Em
inönü/Sirkeci) - 
Bursa (Mudanya) 
08.30 Bursa (Mu
danya) - İstanbul 
(Büyükçekmece) • 
09.00 Bursa (Mu
danya) - İstanbul ve 
(Eminönü/Sirkeci)

09.00
Bursa (Mudanya) - 
Armutlu (İhlas) 
09.30 Armutlu 
(İhlas) - İstanbul 
(Eminönü/Sirkeci) 
10.30 İstanbul 
(Büyükçekmece) - 
Bursa (Mudanya) . 
10.45 İstanbul (Em- 
iinönü/Sirkeci) - 
Bursa (Mudanya) 
11.00 Bursa (Mu
danya) - İstanbul 
(Eminönü/Sirkeci) 
12.30 İStanbul (Em
inönü/Sirkeci) - 
Bursa (Mudanya)

Uluılağ'ıla kar kalınlığı 
2 metre 20 santime ulaştı

Yılbaşı tatili dola 
yısıyla konuklarını 
ağırlamaya hazırla 
nan Uludağ'da kar 
kalınlığı 2 metre 20 
santime ulaştı. 
Park halindeki 
eden araçlar kar 
altında kaldı. 
Türkiye'nin en 
önemli kış türizm 
merkezlerinden 
Uludağ'da bu yıl kar 
bereketi yaşanıyor. 
Üç günden beri 
aralıkla devam eden 
kar yağışı dün 
akşam saatlerinden 
itibaren etkisini 
arttırdı. Dün sabah 
127 santimetre 
olarak ölçülen 
Uludağ Oteller Böl
gesindeki kar 

kalınlığı 2 metre 20 
santimetreye ulaştı. 
Hava sıcaklığının 
dün gece sıfırın 
altında 10 derece 
olduğu.zirvede, me
teoroloji yeni yılın 
ilk saatlerine kadar 
araliklarla kar yağışı 
bekliyor. 24 saat 
içinde 70 santi 
metre kar yağan 
Uludağ'da park 
eden otomobiller de 
karlar altında kaldı. 
Paket programlarla 
yılbaşı tatilini 
Uludağ'a geçirmek 
için gelenler ise 
yoğun kar yağışı 
yüzünden yolda zor 
anlar yaşıyor. Bursa 
kente merkezi ile 
Uludağ oteller

bölgesi arasındaki 
35 kilometrelik 
yolun sürekli açık 
kalması için 
karayolları 
ekipleri çalışma ya
parken, Jandarma, 
Yİğitali bölgesinden 
itibaren zincirsiz 
araç geçişine izin 
vermiyor. Yolda 
kalan araçların 
yardımına da jan
darma ekipleri 
koşuyor.
Yılbaşına kar yağışı 
altında girecek 
Uludağ'da 
Uludağ'da 6 bin 
500 yatak kapasiteli 
30'a yakın otel 
ve misafirhane 
ile kafeterya 
bulunuyor.

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No: 5IA 
Tel: (0.224)513 96 83 GEMLİK

MICHEUN
I • fc. '

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

o starmSoc8 TAKSİT
ÜZKAYA te

ALTIN DÜĞME

Tur. Nak. Taah. Ihr. ve Tic. Ltd. Şti 
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tipli kimlik" dönemi 2 Ocakla haşlıyor 
.11 Irlmlilr İrakla ——ÇIpll kimlik kartla

rina başvurular, 2 
Ocak 2017 itibarıyla 
tüm illerde alın 
maya başlanacak 
İçişleri Bakanlığı 
Nüfus ve Vatandaş 
İlk İşleri Genel 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
çipli kimlik kartları 
için vatandaşlar, 
pilot olarak belir
lenen Kırıkkale, Tra
bzon, Rize, Artvin, 
Erzurum, Erzincan, 
Adıyaman, Aksaray, 
Burdur, Uşak ve 
Yalova'nın ardından 
2 Ocak 2017itibariy 
le diğer illerden 
de başvuruda 
bulunabilecek.
Başvuru işlemlerine 
İlk kez 14 Mart 2016 
tarihinde pilot 
il Kırıkkale'de 
başlanan çipli

tl "il

TÜRKİYE CUMHUR YET
KİMLİK KARTI

kimlik kartlarına 
11 pilot ilde bugüne 
kadar yaklaşık 
260 bin kişi 
başvuruda bulundu. 
Kimlik kartlarının 
3-4 yıl içerisinde 
tüm vatandaşlara 
dağıtılması 
hedefleniyor. 
Başvuru işlemleri 
Başvuruda nüfus 
müdürlüğü person
elince başvuru 
sahibinin T.C. Kim
lik Numarası sorgu

lanarak kimlik bilgi
leri ve en son aldığı 
nüfus cüzdanı veya 
kimlik kartı bilgisi 
kontrol edilecek. 
İlk defa kimlik kartı 
başvurusunda 
nüfus cüzdâhı, 
uluslararası aile 
cüzdanı, pasaport, 
sürücü belgesi, 
memur cüzdanı, 
avukat kimlik kartı, 
askeri kimlik kartı 
veya basın kartı gibi 
kimlik belgesi ye 

rine geçen fotoğ 
raftı belgelerden 
birisi ile son 6 ay 
içinde çekilmiş ve 
ICAO standartlarına 
uygun biyometrik 
bir adet fotoğraf is
tenecek.
Başvuru sırasında 
kişinin biyometrik 
verileri, parmak izi, 
parmak damar izi, el 
ayası damar izi 
olarak hem sağ 
hem de sol el için 
alınacak. Kişinin 
biyometrik verisinin 
alınamadığı durum
larda ise nedeni sis- 
teme kaydedilecek. 
Biyometrik verilerin 
karşılaştırılması 
sırasında gerçeğe 
aykırı beyanda 
bulundukları 
anlaşılanlar 
hakkında cumhuri 
yet başsavcılığına 

suç duyurusunda 
bulunulacak. 
Başvuru alma 
sırasında kişiye 
kimlik doğrulama 
amacıyla PIN ve 
PIN bloke 
edildiğinde blokeyi 
kaldıracak PUK 
bilgilerini içeren 
PIN zarfı 
teslim edilecek. 
On beş yaşını 
tamamlamış olan 
kişiler başvurularını 
şahsen yapabile
cek. On beş yaşını 
tamamlamamış 
çocukların kimlik 
kartlarında fotoğraf 
yer almayacak. 
Ancak başvuran 
tarafından talep 
edilmesi halinde 
her yaş grubun 
daki çocukların 
fotoğrafı kimlik 
kartlarına

basılabilecek. 
Biyometrik verisi 
alınmayacak 
çocukların kimlik 
kartları, anne, 
baba ya da vasi 
lerine, bunların 
bulunmaması 
halinde büyükanne, 
büyükbaba veya 
ergin kardeşlerine, 
bunların da 
bulunmaması 
halinde çocukları 
yanlarında bulun
duranlara veya 
vekaletname ibraz 
eden kişilere 
teslim edilecek. 
Boşanan çiftlerin 
çocuklarının kimlik 
kartlarını veli, 
vasi veya ilgili 
kanun maddesi 
gereğince bildi 
rimle yükümlü 
kılınan kişiler 
teslim alabilecek.

Trafik cezalarında zamlı tarife haşlıyor
Yılbaşından itibaren 
yeniden değerleme 
oranına göre yüzde 
3,83 zamlı uygulana 
cak trafik cezalan 
cep yakacak.
AA muhabirinin 
derlediği bilgiye 
göre, 11 Kasım tar
ihli Resmi Gazete'de 
yayımlanan "Vergi 
Usul Kanunu Genel 
Tebliği"nde Maliye 
Bakanlığınca 
yeniden değerleme 
oranı yüzde 3,83 
olarak belirlendi. 
Buna göre, 1 Ocak'- 
tan itibaren trafik 
kurallarına uymayan 
sürücüler, ödemeleri 
gereken cezaları 
2016'ya göre 2017'de

yüzde 3,83 oranında 
zamlı ödeyecek.
Yılbaşından itibaren 
en düşük ceza, 
"taşıma sınırı 
üstünde yolcu alan" 
sürücülere 75 lira 
olarak kesilecek. En 
yüksek ceza, 14 bin 
908 lira ile "geçici 
tescil belgesini 

basmak ve araç 
sahibine vermek 
üzere yetkilendirilen 
gerçek veya özel 
hukuk tüzel 
kişilerinden belir
lenen usul ve 
esaslara aykırı 
hareket edenlere" 
uygulanacak. 
Yetkisi olmadığı 

halde tescil plakası 
basanlar, 10 bin 383 
lira ile cezalandın 
lacak.
"Karayoluna, trafiği 
tehlikeye sokacak ve 
trafik işaretlerinin 
görülmelerini en
gelleyecek şekilde 
bir şey atan, döken, 
bırakan, karayolu
nun yapısına, güven
lik tesisleri ile trafik 
işaretlerine zarar 
verenlere, bunların 
yerlerini değiştiren 
lere veya ortadan 
kaldıranlara" 427 lira 
para cezası kesile
cek. Sahte plakaya 
5 bin 191 lira ceza 
Tescil edilen araçları 
trafik belgesi ve 

tescil plakası 
olmadan karayoluna 
çıkaranlar, 
2017'de 876 lira 
ceza ödeyecek. 
Ruhsatsız araç 
kullanan ve tescil 
plakasını monte 
edilmesi gereken 
yerin dışında farklı 
bir yere takanlara 
95 lira, yönetmeliğe 
aykırı plaka takan
lara 427 lira ceza 
verilecek.
Farklı okunmaya 
ya da okunamamaya 
neden olacak şekilde 
tescil plakasında 
değişiklik yapanlar 
92 lira, tescilli aracı 
plakasız kullananlar 
bin 763 lira ceza

ödeyecek.
Aracına sahte 
plaka takan kişilere 
verilen 5 bin liralık 
para cezası, 
5 bin 191 liraya 
yükselecek. 
Aracını tescil et
tirmeden trafiğe 
çıkaranlar, karayol
unda geçici 
kullanacağı aracı 
için geçici trafik 
belgesi ve geçici 
tescil plakası 
almayanlar veya 
bunları başka 
araçta ve süresi 
bittiği halde 
kullananlar, 
206 lira para 
cezasına 
çarptırılacak.
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BEBEKLİ TELEFONLAR
İtfaiye
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K.
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd.
Emniyet Müd.

DENİZ UÇAâl
Peaaeu» Akmle Seyahat
MITRO
Aydın Turizm 
80zer Turizm 
Kanberogiu-Caaday

513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

HASTANELER

Sahil Dav. Haat 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

TAKSİLER
280 44 44

RESMİ DAİRELER
Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md. 
Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş. 
Mal Müd.
Nüfus Md. 
Özel İd. Md. 
Tapu Slcl. Müd. 
Müftülük 
Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tarım Müd. 
ilçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd. 
İŞ-KUR

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86

513

513

13 53
10 57
13 08

513 37 42
513 15 07

524 85 86

513 18 46

BELEDİYE

DENİZ OTOBÜSİr
Bursa 
Mudanya
Yenlkapı ।
Yalova
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes.

256 77 84

(226)811 13 23

VAPUR - FERİBOT

Topçular (226) 363 43 19
Eskihlsar (262) 655 60 31

__________OTOBÜS__________
Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büs Terminali (18 Hat)

DAĞITICILAR

Gemlik Körfez
OIMLİK'İN İLK ODULAR SİYASİ «AZITI1İ

lEUlnlIEIIlM

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

613 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

Santral 
Başkanlık

BUSKİ 
İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md.
Su Arıza

513 45 21 -23
513 45 20

514 57 96
513 23 25

513 45 21-182
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkltgaz 
Akgagaz 
Totalgaz

MAR-PET
Tuncay Otogez

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58
513 88 43
513 22 59
513 45 46
513 65 00
514 59 81
513 80 00
514 88 70
614 17 do

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 5666 

FİYATI: 50 Kr. (KDV Dahil)
Sahibi: Serap GÜLER 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Kadri GÜLER 
istiklal Cad. Bora Sok. No:5/A

Tel: 513 96 83 GEMLİK 
korfezofset@hotmail.com

Yönetim ve Basım Yeri : 
GÜLER AJANS

Matbaacılık-Yayıncılık-Reklamcılık Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Dönerse 
Şenindir: 

11:30-14:00-16:15- 
18:30-20:45...

Assassins Creed 
(Türkçe Dublaj): 

11:30-13:45-16:00- 
18:15-20:30...

Görümce: 
12:00-14:15-16:30- 

18:45...
dağ 2:20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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