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Cihatlı Mahallesinde Gemlik Belediyesince yaptırılacak 970 konutun 2. bölümü için 13 Ocak günü ihale var OrtaltöOe hain saldın: 
39 ölü 65 varalı

Gemlik Belediye Mecli 
si’nin aldığı kararla, 
ilçemizin Cihatlı Ma- 
hallesi’nde Hâzineden 
sağlanan alanda yaptı 
rılacak olan 970 konu
tun 2. etabı 13 Ocak 
2017 günü ihaleye 
çıkarıldı. 2. etap toplu 
konut ihalesi 13 Ocak 
2017 Cuma günü Sos 
yal Yaşam Merkezinde 
bulunan Gemlik 
Belediye binası Kent 
Konse yi Salonunda 
encümen huzu 
runda yapılacak.
Haberi sayfa 2’de

İstanbul Ortaköy'de 
Ünlü gece kulübü 
Reina'ya uzun nam
lulu silahla giren bir 
kişinin rastgele 

ateş açması sonucu 
39 kişi hayatını 
kaybetti, 65 kişi 
yaralandı.
Haberi sayfa 5’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

2017’ye terörle girdik
Sıkıntılarla dolu geçen 2016 yılın 

dan sonra yeni yıla terörle başla 
dik.
Bu da bize 2017 yılının Türkiye 

açısından zor geçeceğini gös
teriyor.
Dün sabah İstanbul’un en ünlü 

eğlence merkezlerinden olan 
Reina’ya yılbaşını geçirmek için 
gidenler üzerine bir terörist 7 daki 
ka ateş açarak 39 kişinin ölme
sine, 4’ü ağır 65 kişinin yaralan 
masına yo! açtı. Devamı sayfa 4’de

Sorunlu geçen Salı Pazarı ihalesinden sonra, Kapalı Pazar Yeri ’ni n cumartesi günü açılması için yerlerin ihale günü bel» omu

Cımartesi pazarı da sansa cıkarılılı
Gemlik Belediyesi 
tarafından 45 mil 
yon liraya yaptın 
lan kapalı pazar 
yerinin cumartesi 
günü de açılması 
kararından sonra 
buradan yer almak 
isteyen esnaf için 
ihale açıldı. Gemlik 
Belediyesi internet 
sayfasında yayınla 
nan ihale 18-19-20 
Ocak ile 25-26-27 
Ocak 2017 günleri 
yapılacak. 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cihath Mahallesinde Gemlik Belediyesi’nce yaptırılacak 970 konutun 2. bölümü için 13 Ocak gunu ihale var

2.Etap 208 ılaiıeli aplu buut ihalene oluyor
Gemlik Belediye 
Meclisi’nin aldığı 
kararla, ilçemizin 
Cihath Mahalle- 
si’nde Hâzineden 
sağlanan alanda 
yaptırılacak olan 
970 konutun 2. etabı 
13 Ocak 2017 günü 
ihaleye çıkarıldı. 
Gemlik Belediyesi 
internet sayfasında 
yer alan Ocak ayı 
ihale ilanları 
arasında yer verilen 
bilgilere 2. etap 
toplu konut ihalesi 
13 Ocak 2017 Cuma 
günü Sosyal Yaşam 
Merkezinde bulunan 
Gemlik Belediye 
binası Kent 
Konseyi Salonunda 
encümen huzu 
runda yapılacak.
4734 sayılı Kamu 
ihale Kanunu’nun 
19.b maddesine 
göre açık ihale 
şeklinde yapılacak 
olan inşaatlar için 
aranan koşullar 
Gemlik Belediyesin
den alınacak ihale 

dosyasından 
öğrenilebilecek.

920 GÜNDE 
TAMAMLANACAK

920 iş gününde 
tamamlanması 
şartnameye konan 
toplu konutlar için 
ihaleye girmek 
isteyenler, Kamu 
İhala Kurumu’ndan 
ihele koşullarını 
öğrenebilecekleri 
açıklandı. 
Açıklamada, ihaleye- 
gireceklerin verdik
leri teklifin yüzde 
3’ün den az olmaya
cak şekilde geçici 
teminat vermeleri 
gerekiyor.
İhale ilanında verilen 
tekliflerin geçerlilik 
süresi, ihale tarihin
den itibaren 
120 takvim günü 
olduğu belirtildi. 
İhleye konsorsiyum 
olarak girilemeye 
ceği de ilanda 
belirtildi.
İhaleye girmek iste

«s

İH

yenlerin Gemlik 
Belediyesi Destek 
Hizmetleri Müdürlü 
ğü’nden ihale 
dosyasını görebile
cekleri gibi, 
100 lira karşılığı 
dosya örneğini de 
alabilecekler. 
İhaleye dosya alıp, 
gerekli teminatı ve 
istenen belgeleri ge
tirenlerin katılacağı 
belirtilirken, ihaleyi 
kazanan kişi veya 
firmaya 5 iş günü 
için de yer teslimi

yapılacak.

GEMTAŞ 
İNŞAATLARI 
KONTROL 
EDECEK

Gemlik Belediyesi 
Cihatlı Mahallesinde 
yapılacak olan 970 
Toplu Konut için 
GEMTAŞ adlı bir 
şirket kurmuştu. 
Bu şirketin yönetim 
kurulu üyeliklerine 
ise AKPli meclis 
üyeleri getirilmişti.

Gemlik Belediye 
Meclisi kurulan şirke 
te yine meclis 
toplantısında 1 mil 
yon lira kaynak 
aktarmış, bu kaynak 
aktarılışının usulsüz 
yapıldığı MHP İlçe 
Başkanlığınca 
Belediye yetkilileri 
ne bildirilmişti. 
Belediyelerin 
kurucakları şirketle 
re para aktarmaları 
için Bakanlar Kuru
lundan onay 
almaları yasada 

belirtildiği 
açıklanmıştı. 
Gemlik Belediyesi 
yapılacak olan 
konutların birinci 
etabını ihaleye Air 
Ducts Hava Kanalı 
imalat Sanayi 
Ticaret Anonim 
Şirketi, 13 Milyon 
516 bin 734 lira 
maliyet belirlenen 
Toplu Konut 
1. Etap Projesine, 
12 milyon 
482 bin lira teklif 
vermişti. 
İhaleyi kazanan 
firmaya Belediye 
bu ihaleyi 
vermemişti. 
Birinci etap 152 
daire 8 işyeri 
daha sonra yeniden 
ihaleye çıkarıldı ve 
970 konutluk 
projenin ilk etap 
çalışması olan 158 
konut 8 dükkânh 
bölümü ihaleyi 
kazanan Dikici Yapı 
İnşaat Ticaret 
Sanayi A.Ş. 
firmasına verildi.

Sorunlu geçen Salı Pazarı ihalesinden sonra, Kapalı Pazar Yeri’nin cumartesi günü açılması için yerlerin ihale günü belli oldu

Cumartesi umarı ila sansa çıkarıldı
Gemlik Belediyesi 
tarafından 45 milyon 
liraya yaptırılan 
kapalı pazar yerinin 
cumartesi günü de 
açılması kararından 
sonra buradan yer 
almak isteyen esnaf 
için ihale açıldı. 
Gemlik Belediyesi 
internet sayfasında 
yayınlanan ihale 
ilanında “1 - Gemlik 
Belediyesi’nin 
mülkiyetinde bulu
nan, Gemlik ilçesi 
Dr. Ziya Kaya Mah. 
860 ada 3 parsel - 
861 ada 4 parsel - 
862 ada 3 parsel 
sayılı taşınmazlar 

ı üzerin de yapılan 
Gemlik Belediyesi 
Kapalı Pazar Yeri A, 
B ve C blokta bulu
nan satış yerleri 
Cumartesi günleri 
kurulacak Pazar için, 
Gemlik Belediyesi 
Encümenince 
“Hamidiye Mah. 
Irmak Sk. Sosyal 
Yaşam Merkezi

Binası No:138 Gem
lik/Bursa” adresin
deki Gemlik 
Belediye Başkanlığı 
binasın da Kent 
Konseyi Toplantı Sa
lonunda 2886 sayılı 
D.I.K.'nun 45. mad
desi gereği Açık 
Teklif Usulü ihale ile 
10 yıl süreyle sınırlı 
ayni hak tesisi yön
temiyle pazarcılara 
kiraya verilecektir.” 
denildi.
İhale ilanı şöyle 
devam ediyor.
“1.1. Kapalı Pazar 
Yeri A,B ve C blokta 
bulunan satış yerleri 
(listesi ve yerleşim 
planı şartname 
ekinde ) tekli ve çiftli 
gruplar halinde 
kiraya verilecek ve 
üzerinde kiracısı 
lehine mülkiyetin 
gayri ayni hak (intifa 
hakkı) tesis edile
cektir. Bir kişi aynı 
günde en çok iki 
satış yeri kiralaya
bilecektir. Buna 

göre, çiftli grup ki
ralayan kişi başka 
satış yeri kiralaya- 
maz, tekli satış yeri 
kiralayan ise en faz 
la iki satış yeri ki
ralayabilir.
1.2. İhale Tarihleri: 
a) İHALENİN TARİH
LERİ: (Yönetmelik 
gereği sadece Gem
lik’te ikamet eden 
pazarcı esnafı 
katılabilecektir) 
18 OCAK 2017 
Çarşamba günü, 
saat: 09.00’da: 
Sebze Meyve 
satış yerleri, 
19 OCAK 2017 
Perşembe günü, 
saat: 09.00’da: 
Tuhafiye Giyim 
satış yerleri, 
20 OCAK 2017 Cuma 
günü, saat: 09.00’da 
: Diğer türdeki tüm 
satış yerleri.
Birinci ihalede ki
ralanmayan satış 
yerleri ise 2. İhalede 
kiraya verilecektir, 
b) 2. İHALENİN

TARİHLERİ: (Tüm 
pazarcı esnafı 
katılabilecektir) 
25 OCAK 2017 
Çarşamba günü, 
saat:09.00’da: 
Tuhafiye Giyim 
satış yerleri, 
26 OCAK 2017 
Perşembe günü, 
saat:09.00’da: 
Diğer türdeki tüm 
satış yerleri, 
27 OCAK 2017 Cuma 
günü, saat:09.00’da: 
Sebze Meyve 
satış yerleri.
İhale günü zaman 
yetersizliği sebe
biyle yapılamayan 
ihale işlemlerine 
takip eden gün 
saat 09. OO'da devam 
edilecektir.
1.3. Kapalı Pazar 
Yeri A,B, ve C blokta 
bulunan satış 
yerlerinin üretici ve 
pazarcı satış yeri 
adedi, satış 
malzemesi türü, 
özellikleri ve tahmini 
bedeli ekli listede

belirtilmiştir.
2 - ihaleye Katılma 
Şartları:
2.1. Pazar Yerleri 
Hakkında Yönet- 
melik’in 11/3ncü 
maddesi hükmü 
gereği “Aynı Pazar 
yerinde, bir kişiye 
doğrudan ya da 
dolaylı olarak en 
fazla iki satis yeri 
verilebilir.” İhalede 
bir kişinin ikiden 
fazla satış yeri 
kiraladığının tespiti 
durumunda ikiden 
fazla olan kısmı 
derhal iptal edilir.
2.2. İhaleye 
Katılacak pazarcı 
larda aranan şartlar: 
a) Sebze veya 
meyve ya da 
belediyece izin 
verilen diğer gıda 
veya ihtiyaç mad
delerinin satışı 
ile iştigal 
b) Esnaf ve sanatkar 
lar odasına kayıtlı 
c) Vergi mükellefi 
ç) Başvuru tarihin

den önceki bir 
yıl içinde belediyece 
hakkında tahsis 
iptali/kira 
sözleşmesinin 
feshi kararı 
verilmemiş olmak, 
d) İlgili mevzuatla 
aranılan diğer 
şartlara sahip 
2.3.lhaleye Katılacak 
üreticilerde aranan 
şartlar: 
a) Sebze veya 
meyve üreticisi 
b) Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı 
bünyesinde tutulan 
ilgili sistemlere 
kayıtlı 
c) Başvuru 
tarihinden 
önceki bir yıl 
içinde belediyece 
hakkında tahsis 
iptali/kira 
sözleşmesinin feshi 
kararı verilmemiş 
ç) İlgili mevzuatla 
aranılan diğer 
şartlara sahip 
olmak.
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1 kilo mmsturucıyla kaçar ten fliirdane'fle ııaialanıli
Bursa'daki uyuşturu 
cu operasyonunda 
1 kilo 80 gram 
bonzai ile yakalanan 
şüpheli, 12 yıl 6 ay 
hapis ve 2 bin lira 
para cezası ile 
cezalandırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, A.Ö.K.'nin (34) 
İstanbul'dan Bur- 
sa'ya uyuşturucu

getireceği bilgisini 
alan Bursa İl Em
niyet Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
aracı takibe aldı. 
Yalova yolu üz
erindeki Alaşar Ma
hallesinde aracın 
durmaması üzerine 
yaşanan kovala- macada, Gemlik istikametine

doğru kaçan şüpheli, 
Dürdane rampasında 
gözaltına alındı. 1 
kilo 80 gram bonzai 
ile yakalanan şüpheli 
sevk edildiği adli 
mercilerce 
tutuklandı.
Bursa 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'uyuşturucu ticareti 
yapmak' suçundan

hakkında en 
az 10 yıl hapis 
cezası istenen 
A.Ö.K.'nin 
yargılanmasına 
devam edildi. 
Mahkeme heyeti, 
şüpheli ve şahitlerin 
ifadelerinin ardından 
sanığa 12 yıl 6 ay 
hapis ve 2 bin lira 
para cezası verdi.

Ayakkabı hırsızını apartman 
sakinleri yakaladı

Bursa'da 5 katlı bir 
apartmanın bodrum 
katında çıkan 
yangında 3 genç 
zehirlenerek 
hastanelik oldu. 
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi Mak- 
sem Mahallesi'nde 
meydana geldi. İd
diaya göre, bodrum 
katta kalan yaşları 
18 ile 20 arasında 
değişin 3 üniversite 
öğrencisi gece

Gemlik Krjfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yatarken elektrik 
sobasını açık 
unuttu.
Sobadan çıktığı 
tahmin edilen 
yangın bir anda 
büyüdü. Yangına 
uykuda yakalanan 
Emre S., Ecenur E. 
ve Enes B. duman
dan zehirlendi.
Komşuların ihba 
rıyla olay yerine 
gelen 112 sağlık 
ekipleri, gençleri 

yapılan ilk müda
halenin ardından 
hastaneye kaldırdı. 
İtfaiye ekiplerinin 
yarım saat süren 
çalışması sonucu 
yangın söndürü 
lürken, gençlerden 
Ecenur E.'nin 
hayati tehlikesinin 
bulunduğu 
öğrenildi.
Polis, yangınla 
alakalı tahkikat 
başlattı.

Bursa'nın merkez 
Osmangazi İlçe- 
si'nde, bir binaya 
girerek ayakkabıları 
çalmaya kalkışan 2 
gençten Ti, apart
man sakinleri 
tarafından yakalan 
dı. Şüphelinin 
yakalanma anı, bir 
apartman sakini 
tarafından cep tele
fonuyla görün
tülendi.
Olay, merkez Os
mangazi İlçesi 
Hamitler Mahalle
si'nde bulunan bir 
apartmanda mey
dana geldi. 7 katlı 
apartmana giren 2 
genç, ikinci kattan 
itibaren başlayıp, 
kapı önlerinde 
duran ayakkabıları 
poşete koymaya 
başladı. Bu sırada 
kapının önünden 
sesler geldiğini 
duyan bir kişi 
kapıya açarak 
hırsıziarı fark etti. 
Hırsızlardan biri 
kaçarken, diğeri ise 
apartman sakinleri

tarafından 
yakalandı. 
Öfkeli apartman 
sakinleri tarafından 
yakalanan hırsız, 2 
gencin kendini yere 
yatırmasıyla etkisiz 
hale getirildi. Bu 
sırada apartman 
sakinlerinden yaşlı 
bir kadın, hırsını 
alamayarak, 
hırsızın kafasındaki 
bereyi çıkartarak, 
vurmaya başladı. 
Bu anlar, bir apart
man sakininin cep 
telefonu kamera 
larına yansıdı.
ÇALINTI 
ARABANIN 
BAGAJINDA ÇOK 
SAYIDA AYAKKABI 
Daha sonra polis 

ekipleri olayın 
yaşandığı apart
mana gelerek, 
Suriyeli olduğu 
öğrenilen A.S.T.'yi 
gözaltına aldı. Bu 
sırada apartman 
sakinlerinden 
kurtularak beyaz 
bir otomobille 
kaçmayı başaran 
S.K. adlı hırsız da 
kısa süre sonra 
polis ekipleri 
tarafından kaçtığı 
aracın içerisinde 
yakalandı. Çalıntı 
olduğu öğrenilen 
otomobilde yapılan 
aramada bisiklet, 
pazar arabası ve 
çok sayıda 
ayakkabı olduğu 
öğrenildi.

Qiirco'nm morkoT Ca» ıMı D. im L-î Airom ın/ııefl ırıırllBursa'nın merkez
Yıldırım ilçesinde 
emniyet ekip
lerinden kaçan 
araçtan 140 gram 
uyuşturucu 
madde çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre olay, Yıldırım 
Suç Önleme ve

Soruşturma Büro
Amirliği'ne bağlı 
ekipler Ankara 
caddesinde 
şüphelendikleri 
aracı durdurmak 
istedi. Polis 
ekiplerinin dur 
ihtarına uymayan 
K.K.(20)

kontrolünde ki
16 Z 4219 plakalı 
araç kaçmaya 
başladı. Yaşanan 
kovalamacanın 
ardından Güllük 
Mahallesinde 
yakalanan araçta 
yapılan aramada 
toplam 140

gram uyuşturucu
madde, hassas 
terazi ve 
uyuşturucu madde 
yanında kullanılmak 
üzere çeşitli 
malzeme ele geçir
ildi. Araçtan yaya 
olarak kaçmaya 
çalışan sürücü

leme ve Soruş 
turma Büro 
Amirliği ekipleri 
olayla ilgili in
celeme başlattı.

K.K.'nın dışında 
C.A.(17) ve D.Y.(19) 
yakalanarak 
gözaltına alındı.
Yıldırım Suç Ön-
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Güne Bakis UftütüaencierMelıınelittifiandı
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

2017’ye terörle girdik...
Dünkü yazımın başlığı “2017’ye buruk 

giriş” idi.
Burukluk ağabeyimi kaybettiğim içindi.
Rahmetliyi eski yılın son günü kardeşle 

rimin, anne ve babamızın yanına gömdük.
Bu, kişisel bir burukluktu.
Oysa yeni yıla girişten bir saat 15 daki 

ka sonra İstanbul’un en ünlü eğlence 
merkezinde terör faciası yaşandı.

Tüm dünya, yeni yıla girdiğimiz gün, 
Türkiye’deki terör saldırısı ile sarsıldı.

Geçtiğimiz günlerde Berlin’de, bir İslam 
cı fanatik terörist, Noel pazarında insan 
ların üzerine kamyon sürerek, 12 kişinin 
ölümüne neden oldu.

Saldırgan kaçtığı İtalya’da çatışma sonu 
cu öldürüldü.

Teröristin sağcısı, solcusu gibi, İslamcı 
sı da oluyor.

Bugün kan gölüne dönen Ortadoğuda 
yaşananlar, Pakistan ki İslamcı terörizm 
masum insanların ölümüne neden oluyor.

Mezhep ayrılıkları, tarikat kavgaları, ikti
dar hırsı, taassup, emperyalistlerin oyun 
lan aynı dinden olanları birbirine düşür 
müş durumda.

Türkiye 2016 yılında başta PKK, IŞİD, 
DHKP-CJAK gibi terör örgütlerinden çok 
çekti.
Ankara’da, Diyarbakır’da, İstanbul’da, 

Mardin, Gaziantep, Kayseri’de yaşanan 
bombalı saldırıda çok can kaybettik.

Terör daha yılın ilk gününde 39 can aldı.
2016 da 17 canlı bomba ve araçlı saldırı 

da 217 vatandaşımızı kaybettik.
Ortadoğuda emperyalizmin Irak ve 

Suriye de oynadıkları oyun, Türkiye’yi 
yakından ilgilendiriyor.

AKP iktidarının yanlış dış siyaseti bu 
oyunun içine bizi de çekti.

Suriye de Esat rejimini devirmek için 
muhaliflere verilen destek, terör örgüt
lerinin Türkiye üzerinden Suriye’ye girişi 
unutulmadı.
Bugün yaptığımız hataların bedelini 

ödüyoruz.
Ödemeye de devam edeceğiz.
İçten ve dıştan Türkiye sıkıştırılmak is

teniyor.
Binleri ise başkan seçilmek için Anaya 

sayı değiştirmek sevdasında, birileri de 
bunlara destek veriyor.

2017 yılı 2016’yı aratacağa benziyor.
Bunun ilk göstergesi dün yaşandı.
Bu eylemi kim yaparsa yapsın, ülke 

istikrarsızlık içine girdi, çıkması Suriye 
durulasıya kadar kolay olmayacak.

Bundan kurtulmak için ise tek adam re
jimi kurulmak isteniyor.

Bu kurtuluşu değil, faşizmi getirir.

Ülkü Ocakları Eğitim 
ve Kültür Vakfı, 
Gemlik İlçe Başkan 
lığı ölümünün yıl 
dönümünde İstiklal 
marşımızın yazarı, 
şair Mehmet Akif 
Ersoy’u anma 
programı düzenledi. 
Program ülkücü 
gençler davetlilere 
Türk Bayrağı hediye 
etti.
Gemlik İmam Hatip 
Lisesi konferans sa
lonunda organize 
edilen programa 
MHP Merkez Disip 
lin Kurulu Üyesi 
Muhammet Tekin, 
MHP Bursa İl Yö
neticileri, MHP İlçe 
Başkanı Osman 
Durdu, MHP İlçe 
Kadın Kolları Baş 
kanı Hale Kapyalı, 
MHP İlçe Başkan 
adayları Tuncay 
Yalçın ve İbrahim 
Aşan, Belediye 
Meclis üyeleri, 
eski İlçe Başkanı 
Mehmet Kayaoğlu, 
Ülkü Ocakları Bursa 
İl Başkan Yardımcısı 
Râsİm n'âvuz, îl 
Ocak Yöneticileri, 
Osmangazi Ülkü 
Ocakları Başkanı 
Alican Çayır, Ülkü 
Ocakları Eski 
Gemlik İlçe Başkanı 
Mehmet Emin Oz- 
canbaz, Saadet 
Partisi İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, Gemlik Bur- 
sasporlular Derneği,

ErolGiilerspııııılcıılısunaıığıırlanılı

Gazetemizin kuru
cusu, Gemlik Körfez 
Gazetesinin sahibi 
Kadri Güler’in 
ağabeyi Erol Güler, 
son yolculuğuna

Gemlik Dadaşlar 
Derneği, Gemlik 
Duyarlılık ve 
Dayanışma Derneği, 
öğrenci aileleri ve 
çok sayıda 
davetlinin katıldığı 
program saygı 
duruşu ve İstiklal 
Marşı ile başladı. 
Programın açılış 
konuşmasını Gemlik 
Ülkü Ocakları Başka 
m Kartal Gülmez 
yaptı. Gülmez 
konuşmasında; 
‘’Mehmet Akif Türk 
Milletinin vücut 
bulmuş halidir. 
Mehmet Akif gibi 
değerleri yaşatmak, 
fikirlerini, eserlerini, 
kişiliğini, edebi 
kimliğini bugün ki 
nesillere ânıatmâk 
hepimizin ortak 
sorumluluğu 
olmalıdır." dedi 
AKİF BİR 
REHBERDİR 
MHP İlçe başkanı 
Osman Durdu ise 
konuşmasında 
şunları söyledi: 
“Akif, kudretli bir 
şair olduğu kadar 
kendini milletinin, 

uğurlandı. 
Geçtiğimiz hafta 
cuma günü Küçük 
Kumla Mahallesi’n' 
deki evinde tele
vizyon izlerken 
geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşama 
veda eden Erol 
Güler, cumartesi 
günü Merkez 
Solaksubaşı

vatanının istiklal ve 
istikbal mücadele
sine adamış büyük 
bir dava adamıdır. 
Mehmet Akif Ersoy, 
Milli şuuru ayakta 
tutabilmek için bü 
yük bir rehberdir." 
dedi. Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatını ve 
anılarını içeren 
sunumu ise Gemlik 
Ülkü Ocakları Orta 
öğretim Birim Başka 
m Olgun Dursun 
yaptı. Program 
konuşmalarının 
ardından Ülkü 
Ocaklı gençlerin 
hazırladığı şiir din
letisi izlendi.
Umurbey Ülkü 
Ocağı Ortaöğretim 
Birim Başkanı Yusuf 
Emre Şener Müslü 
manlık Nerede, Ay 
kut Çetin Ey Yolcu 
Uyan, Hisar Anado 
lu Lisesi Başkanı 
İbrahim Ergül Bay 
rak, Gemlik MYO 
Başkanı Alper Pak 
oğlu Atiyi Karanlık 
Görerek Azmi Bırak 
mak, Gemlik Lisesi 
Başkanı Mehmetcan 
Su Tükürün ve

Camiinde öğle 
namazından sonra 
kılınan cenaze 
namazı ardından 
eski mezarlıkta 
toprağa verildi.
Erol Güler’in ce
nazesine, Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
yönetim kurulu 
üyeleri, Ticaret

Mehmet Emin 
Atalar’ın Çanakkale 
Şehitleri ne adlı 
okuduğu şiir 
izleyenlere uzun 
süre duygulu anlar 
yaşattı. Şiir din
letisinin ardından 
Ortaöğretim, Hukuk 
Fakültesi, Meslek 
Yüksekokulu ve 
Yerel Yönetimler 
Birimlerinin 
hazırladığı İstiklal 
Şairi Mehmet Akif 
Ersoy Piyes göste 
rimi sahnelendi. 
Davetlilerin ilgisi 
gözlerden kaçmadı. 
Piyes gösterimi 
sonrası uzun süre 
ayakta alkışlanan 
gençler, “Allah bir 
daha bu millete İs
tiklal Marşı yazdır 
masın" diyerek 
piyesi sonlandırdı. 
Program sunucusu 
Ocak Başkan 
Yardımcısı Emir 
Furkay Ceylan’ın 
Sarıkamış Hareka 
tının 102. Yılı sebe
biyle Enver Paşa ve 
Sarıkamış Şehitleri 
konuşması da 
büyük ilgi gördü.

Borsası Başkanı 
özden Çakır, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, yönetim ku
rulu üyeleri, CHP, 
MHP ilçe başkanları, 
sivil toplum 
kuruluşu temsilci
leri, belediye meclis 
üyeleri, aile 
yakınları ve 
vatandaşlar katıldı.
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Ortaköv'tle hain saldın: 39 ölü 65 «aralı
İstanbul Ortaköy'de 
yılbaşı gecesi 
düzenlenen terör 
saldırısında 39 kişi 
ölürken, 65 kişi de 
yaralandı. 
Ünlü gece kulübü 
Reina'ya uzun nam
lulu silahla giren bir 
kişinin rastgele ateş 
açması sonucu 39 
kişi hayatını kaybetti, 
65 kişi yaralandı. 
Hayatını kaybeden
lerden 5 kişinin 
Türk vatandaşı, 15- 
16'sının yabancı 
uyruklu olduğu 
tespit edildi.
Acı haberi alan 
aileler cenazelerini 
almak için Adli Tıp 
Kurumu önüne gitti. 
Ailelerin buradaki 
bekleyişi sürüyor. 
Beşiktaş Ortaköy'de 
ünlü gece kulübü 
Reina'da silahlı 
saldırgan dehşeti 
yaşandı. Uzun nam
lulu silahla kapı 
önündekilere ateş 
açan saldırgan 1 
polis ile 1 vatandaşı 
şehit ettikten.sonra 
içeriye girdi. İçeride 
yeni yıl kutlaması 

için bulananların 
üzerine kurşun yağ 
dırması sonucu 39 
kişi hayatını kaybetti, 
ihbar üzerine olay 
yerine olay yerine 
çok sayıda polis ve 
sağlık ekibi geldi. 
Polis saldırganı 
yakalamak için 
çalışma başlattı. 
Ancak güvenlik 
kamerasına yansıyan 
saldırgan kaçmayı 
başardı. Yaralılar 
ambulanslanla çevre 
hastanelere kaldırıl 
dı.Gece kulübü 
çevresinde önlem 
alan polis olaya 
ilişkin geniş çaplı 
çalışma başlattı. 
İÇİŞLERİ BAKANI 
SOYLU: 39 KİŞİ 
YAŞAMINI YİTİRDİ, 
69 YARALI VAR 
İçişleri Bakanı Süley
man Soylu İstanbul'a 
geldi. Olay yerine 
gidecek olan Soylu, 
havaalanında basın 
mensuplarına 
açıklamalarda bu
lundu. Soylu, "39 
insanımız hayatını 
kaybetti. 21'inin 
kimliği belirlendi.

18'inin kimlik tespit 
çalışması ise devam 
ediyor. Hayatını 
kaybedenlerden 15- 
16'sı yabancı uyruklu 
5'i Türk vatandaşı. 
Saat 01.15 sırala 
rında gerçekleşen 
terör saldırısında 69 
kişi hastanelerde te
davi görüyor. Tedavi 
görenlerden 4'ünün 
durumu ağır olarak 
1'i çok ağır olarak 
bize bildirildi. Elbet- 
teki bir terör saldırısı 

ile karşı karşıyayız, 
haince sivil insanlara 
karşı milletin yılbaşı 
umutlarını tazelediği 
bir zamanda 
savunmasız 
akıllarından 
geçmeyen alçakça 
bir saldırı.. Teröris 
tin arama çalışmaları 
devam ediyor. Em
niyetimiz gerekli 
operasyonları baş 
lattı. İnşallah yakın 
zamanda ele geçiri 
leceğini umut edi 

yoruz. Örgütü tespit 
etmek için detaylı 
çalışmalar devam 
ediyor." şeklinde 
konuştu 
Beşiktaş Ortaköy'de 
bir gece kulübüne 
yapılan silahlı saldırı 
sonrası polis gece 
kulübünü hem 
karadan hem de 
denizden sardı. Öte 
yandan gece 
kulübünde 
bulunanların 
bazılarının denize 
atladığı ve deniz 
polisinin vatandaş 
lan kurtarmaya 
çalıştığı öğrenildi. 
Ortaköy'de bulunan 
gece kulübüne 
silahlı saldırı sonrası 
polis gece kulübüne 
saldırganları yakala
mak için operas 
yon başlattı. Polis 
karadan gece 
kulübünün etrafını 
sararken, deniz 
polisi de denizden 
olaya müdahale etti. 
Öte yandan gece 
kulübünden bulunan 
bazı vatandaşların 
saldırıdan kurtulmak 
için denize atladığı 

deniz polisinin de 
şahısları kurtarma 
çalışması yaptığı 
öğrenildi.
ADLİ TIP ÖNÜNDE 
ACI BEKLEYİŞ 
Beşiktaş Ortaköy'de 
bir gece kulübüne 
yapılan silahlı terör 
saldırısında hayatını 
kaybedenlerin 
yakınları cenazelerini 
almak için Yeni- 
bosna'daki Adalet 
Bakanlığı Adli Tıp 
Müdürlüğüne geidi. 
Acılı ailelerin 
işlemler için Adli Tıp 
Kurumu önünde 
bekleyişi sürüyor. 
Ortaköy'deki terör 
saldırısının ardından 
kaldırıldıkları has
tanede tedavileri 
tamamlanan 3 kişi 
taburcu edildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Şişli Hamidiye 
Etfal Eğitim ve 
Araştırma Has 
tanesine kaldırılan 
yaralılar dan ikisi 
başka bir hasta 
neye sevk edildi, 
tedavileri biten 
3 kişi ise evlerine 
gönderildi.

Yıldız, “2016 bosa harcanmış hlr yıl olarak geçti”
Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız, 
yayınladığı yeni yıl 
mesajında 2016'yı, 
bombalı saldırılar 
ve beyhüde 
tartışmalarla boşa 
harcanmış bir yıl 
olarak nitelendirdi. 
Ülkemiz ve İslam 
alemi üzerindeki 
karanlık kuşatmanın 
2016 yılında da ar
tarak devam ettiğini 
vurgulayan Yıldız; 
2017 yılının kaybe
dilen yılların telafisi 
ve Yeniden Büyük 
Türkiye’nin kuruluşu 
için bir milat 
olmasını diledi.
Yıldız, yaptığı yazılı 
açıklamada şunları 
söyledi: 
“Milli Görüş yeni bir 
saadet dünyasının 
kurulması suretiyle 
bütün insanların 
mesut olmasına 
hizmet eden bir 
görüştür. Ecdadımız 
bu hizmeti başa 
rıyla yürütmüştür. 
Bugün aynı hizmetin 
yürütülmesi görevi 
şanlı ecdadımızın 
Milli Görüşçü torun 
la rina düşmektedir. 
Öncelikle belirtelim 

ki Müslümanların 
yılbaşı 1 Muharrem 
tarihidir. 1 Ocak 
takvim yılı başıdır. 
İslam alemi kendi 
yılbaşını 1 Muharrem 
tarihinde kutlamış 
bulunmaktadır.
1 Ocak takvim yılı 
münasebetiyle bazı 
hakikatlerin duyurul 
masında fayda 
vardır. İslam coğraf 
yasının kan ve 
gözyaşına boğuldu 
ğu bir dönemde bu 
milletin inançlı 
evlatları olarak bize 
düşen inancımıza, 
tarihimize ve ge
leneklerimize aykırı 
eğlenceler yapmak 
değil, dünyanın 
bütün mazlumları ve 
mağdurları için dua 
etmek olmalıdır" 
dedi.

SİMİT HESABIYLA 
GELDİLER SİMİT 
HESABIYLA 
GİDECEKLER

Açıklamasında ülke 
meselelerine ilişkin 
değerlendirmelere 
de yer veren Yıldız; 
AKP iktidarının 
ülkenin devasa 
sorunlarına çözüm

olamayacağının 
artık anlaşıldığını 
vurguladı.
2017 yılı için açıkla 
nan asgari ücretin 
bu gerçeği anlamak 
için yeterli olduğunu 
kaydeden Yıldız as
gari ücrete yapılan 
Yüzde 8’lik artışı 
değerlendirerek 
“4 kişilik bir aile bir 
ay boyunca sadece 
çay-simit yese bu 
asgari ücret yet
miyor. Milletimiz 
artık elindeki simidi 
de kaybediyor.
Oysa fakir fukaraya 
bir simit parasını çok 
görenler, faizciye her 
hafta 1 milyar lira 
ödemeye devam

ediyor.
Sadece 2017 yılında 
bütçeden faize gide
cek para 57.5 milyar 
lira. Eğer faize öde
nen para millete 
ödenmiş olsa tek bir 
vatandaşımız aç ve 
açıkta kalmaz, ikti
dara gelmeden önce 
çay simit hesabı ya
panlar, şimdi bu 
hesapları unutmuş 
görünüyor. Ama mil
letimiz unutmadı.
Simit hesabı yaparak 
fakir fukaranın 
oyuyla iktidara ge
lenler yine simit 
hesabıyla iktidardan 
gidecekler” dedi.

KARDEŞLİĞİMİZİ

KİMSE BOZAMAZ

Ülkemiz üzerinde 
oynanan oyunlara 
karşılık millet olarak 
uyanık ve şuurlu 
olmanın önemine 
dikkat çeken Yıldız; 
son günlerde artan 
“terör olayları” ile 
ilgili de şu değerlen 
dirmeyi yaptı: 
“Terör örgütleri ile 
silahlı mücadele 
yapılmalıdır ama 
orada yaşayan ve 
göç etmek zorunda 
kalan halk yanlız 
bırakılma malıdır. 
Terör veya ekonomik 
sebeplerle doğudan 
gelen göç dalgası 
durdurulmalıdır. 
Türkler ve Kürtler 
kardeştir, aralarında 
herhangi bir sorun 
yoktur. Tarih 
boyunca bu böyle 
olmuştur. Çünkü 
bizim inancımızda ırk 
ayrımı olmaz.
Biz bin yıldır Türkler 
ve Kürtler bu vatan 
için çalıştık. Bu 
vatan için canımızı 
verdik. Et tırnaktan 
ayrılmaz, Türk-Kürt- 
süz, Kurt-Türksüz 
olmaz. Bunlar ülke 
mizi bölmek isteyen 

ırkçı emperyalizmin 
oyunlarıdır.
Türkiye'yi harple 
yenemeyeceklerini 
anla yan dış güç
lerin, milletimizi 
bölme ve birbiriyle 
çarpıştırma planının 
bir parça sidir. 
Bu oyunlara karşı 
şuurlu olmak ve 
kardeşliğimizi koru
mak zorundayız. 
Aksi takdirde ırkçı 
emperyalistlerin 
ekmeği ne yağ sür 
müş oluruz. 
Milletimiz bu karanlık 
oyunlara karşı 
tecrübelidir. Sahip 
olduğu sağduyu ile 
bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra 
da bu sinsi planları 
bozacaktır.” 
Boşa harcayacak 
vaktin kalmadığını 
vurgulayan Yıldız, 
mesajını “Temenni
miz odur ki 2017 yılı 
kısır çekişmelerle 
değil. Yeniden Büyük 
Türkiye’yi kuracak 
tarihi hamlelerle 

geçsin. 2017 yılı 
zulmün değil adale 
tin hâkim olduğu 
yeni bir Dünya’nın 
kurulmasına vesile 
olsun.” dedi.
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ilmaaya ila Tiirlıive'aeii vataRdaslarını uyarmış
ABD, Ingiltere ve 
Avustralya'nın 
ardından Almanya 
da Ortaköy'dekl 
terör saldırısının 
ardından Türk! 
ye'deki vatandaş 
Farını uyardı. 
İstanbul Ortaköy'de 
gerçekleştirilen ve 
39 kişinin hayatını 
kaybettiği terör 
saldırısı sonrası bir 
açıklama

yayımlayan ABD 
Dışişleri Bakanlığı, 
“İstanbul Or- 
taköy’deki gece 
kulübünde ateş 
açıldığı yönünde 
haberler alınmak 
tadır. Çok sayıda 
kişinin öldüğü 
duyumu alınmıştır" 
satırlarına yer 
verdikten sonra 
vatandaşlarını 
saldırının olduğu durmaları konubölgeden uzak

sunda uyardı. Açık 
lamada ABD'nin İs
tanbul Başkonsolos 
iuğu'nun “aşırıcı 
grupların Amerikan 
vatandaşları ya da 
yabancıların 
yaşadığı ya da sıkça 
uğradığı yerlerde 
şiddetli saldırılarını 
sürdürdüğü” 
uyarısına da yer 
verilirken, Amerikan 
vatandaşlarına özel-

İlkle Batıhlar’ın, 
turistlerin ve 
yabancıların ziyaret 
ettiği kalabalık yer 
ve mekanlardan 
uzak durmaları 
tavsiye edildi. Bu 
mekanların yalnızca 
restoranlarla sınırlı 
olmadığı, ticaret 
merkezleri, ibadet 
yerleri ve ulaştırma 
noktaları da olduğu 
belirtildi.

Büyük iiiwiii marnı ıılfl Wi *
Milli Piyango yılbaşı 
özel çekilişinin 
hemen ardından 
milyonlarca 
vatandaş büyük bir 
umutla bilet sorgu
lama sayfasına akın 
ettiler. Milli Piyango 
İdaresi Genel 
Müdürlüğü yetkili 
leri tarafından 
“2017 Yılbaşı özel 
Çekilişi" Milli 
Piyango İdaresi 
Genel Müdürlü 
ğünde yapıldı.
31 Aralık yılbaşı 
özel çekilişinde 60 
milyon liralık 
ikramiyeyi kazanan 
numara belli oldu. 
Numaraların belli 
olmasının 
hemen ardından

vatandaşlar yılbaşı 
özel ikramiyesinin 
onlara çıkabileceği 
umuduyla sorgu
lama sayfasına 
yoğun talep gös 
terdiler. Amorti 

numaralarının da 
dahil olmasıyla 
beraber tam 349 
milyon liralık 
ikramiye dağıtıldı. 
Milli Piyango sonuç 
larının açıklanma 

sıyla birlikte, mil 
yonlarca vatandaş 
yılbaşı bileti sorgu
lama sayfasına akın 
ettiler. Yılbaşı 
akşamı yaşanan 
Milli Piyango 2017 

heyecanı tüm ülke 
genelinde bütün bir 
akşam boyunca 
yaşanmaya devam 
etti. Satın aldıkları 
biletlere büyük 
ikramiye çıkmasının 
umuduyla sorgu
lama sayfasına akın 
eden vatandaşların 
bazıları sevinirken 
bazılarıysa üzüldü. 
Amorti dahil tam 
349 milyon liranın 
dağıtıldığı Milli 
Piyango sonuçların 
da, yılbaşı bileti 
sorgulama işlemleri 
aralıksız devam etti. 
31 Aralık yılbaşı 
özel çekilişinde 
60 milyon liralık 
ikramiyeyi kazanan 
numara belli oldu.

Herkesin 
merakla beklediği 
60 milyon liralık 
bilet, "2796288" 
sayılı bilete isabet 
etti, özel çekilişte 
ise 10 milyon liralık 
ikramiye talihi 
"0550921" numaralı 
bilete vurdu.
5 milyon liralık 
ikramiye "9066659" 
numaralı bilete 
isabet ederken, 
2 milyon liralık 
ikramiyenin şanslı 
numaraları "893 
2892", 1 milyon 
liralık ikramiyenin 
"6835248” ve
500 bin liralık ikra 
miyenin şanslı 
numaraları 
"2566180" oldu.

Yeni çlpli Mit kartı müracaatları baslad
İÇİŞLERİ Bakanlığı 
Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen 
Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Kartı 
(TCKK) projesi 
kapsamında yeni 
çipli kimlik kartları 
için başvurular 
Kızılcahamam’da 
alınmaya başlandı. 
Yeni kimlik kartı 
başvuruları hakkın 
da Kızılcahamam 
Nüfus Müdürlü 
ğü’nde program 
düzenlendi. Pro
gramda ilk olarak 
Kızılcahamam

Müdürlüğü’nde 
yaptı. Kızılcahamam çipli kimlik kartına 
İlçe Nüfus 2 Ocak 2017

Kaymakamı Mehmet kartına başvuru 
Yıldız ve eşi Şenel
Yıldız çipli kimlik

Pazartesi gününden 
itibaren birlikte 
vatandaşlar da kim
lik kartı için 
müracaatlarını yap
maya başlayacak. 
Yeni kimlik kartları 
için Nüfus 
Müdürlüğü’nden 
yapılan yazılı 
açıklamada şu bil
gilere yer verildi: 
"5490 sayılı Nüfus 
Hizmetleri Ka- 
nunu’nda 
14.01.2016 tarihinde 
yapılan değişiklik ile 
Türkiye Cumhuriyeti 
Kimlik Kartları 
02.01.2017 tarihin
den itibaren tüm

Türkiye’de 
dağıtılmaya 
başlanacaktır. 
Siirt Merkez İlçe 
Nüfus Müdürlü 
ğü ve ilimize 
bağlı 6 ilçe nüfus 
müdürlüğünde 
tüm teknik kon
troller yapılmış 
olup, T.C. Kimlik 
Kartı başvurularını 
almak üzere 
hazır durumdadır. 
Mevcut nüfus 
cüzdanlarının 
yerine kullanılacak 
yeni kimlik 
kartları, 10 yıllık 
kullanım ömrüne 
sahiptir".

‘Gemlik Körfez9 www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Kamu misafirha 
neleri hariç birinci 
ve ikinci yerleşim 
bölgelerinde 22 özel 
konaklama tesisinde 
yaklaşık 6 bin yatak 
kapasitesine sahip 
Uludağ'da doluluk 
oranı yüzde 1OO'e 
yaklaşırken, 2017'ye 
girerken güneşli 
havayı fırsat 
bilen tatilciler 
doyasıya eğlendi. 
Uludağ'da incelemel
erde bulunan Bursa 
Valisi İzzettin Küçük, 
yeni yılın Türkiye'ye 

barış, 
huzur, sağlık ve 
refah getirmesini 
temenni etti. 
Uludağ'da gerekli 
tedbirlerin alındığını 
aktaran Küçük, 
şöyle konuştu: 
"Gelen ziyaretçiler
imiz ve misafirler
imiz için Uludağ'da 
çok güçlü bir şekilde 
tedbirleri aldık. Yol
lar, tesisler, telesiye
jler hepsi açık. 
Otellerin hepsi 
faaliyette. Bugün bu
rada muhteşem bir 

mazara 
var. Uludağ eskiden 
beri insanların 
koşarak geldiği, 
Türkiye'nin en 
önemli kayak 
pistlerindendir. 
Ziyaretçileri bek 
liyoruz. Çok güzel 
harika bir manzara 
var, güneş açmış. 
Vatandaşlarımız 
keyfini çıkarsınlar." 
Uludağ'a tatil için 
İstanbul'dan gelen 
Leyla Duman ise 
tatilin çok güzel 
geçtiğini ve

eğlendiklerini 
söyledi.
Duman, Uludağ'a ilk 
defa geldiklerini be
lirterek, "Kar 
yağışından dolayı 
gelişimiz biraz zor 
oldu ama şu an her 
şey çok güzel, hava 
da çok güzel. 
Çocuklarımızla be
raber kızaklarla 
kayıyoruz. Biz de 
çocukluğumuza 
döndük, çok mut
luyuz. Uludağ 
beklediğimizden 
daha güzel." diye

konuştu.
Uludağ'a İstanbul'
dan geldiğini ak
taran Necat Cingil de 
"Hava çok güzel, 
kayak yapmak için 
gayet elverişli.
Uludağ'a yıllardır 
geliyorum. Kayak 
yapmak için pistleri 
de oldukça güzel. 
Hava da bugün 
elverişliydi dolayı 
sıyla şanslıydık." 
ifadelerini kullandı.
Sıcaklığının en 
düşük sıfırın altında 
5, en yüksek eksi 3 

derece 
ölçüldüğü 
Uludağ'da, 5 Ocak'a 
kadar kar yağışı bek
lenmiyor.
Bu arada, yılbaşı ve 
hafta sonu tatili 
dolayısıyla Uludağ'a 
gelen çok sayıda 
kayaksever pistleri 
doldurdu.
Kayak yapmayı ter
cih etmeyen çok 
sayıda ziyaretçinin 
tercihi ise kar 
motorlarına binmek 
ve kızakla kaymak 
oldu.

GOODşYEAR

İIRELLÎ
MICHELIN

^starmaxx9

PEŞİN 
FİYATINA 
KREDİ 

KARTINA

TAKSİT
OZKAYA

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

KR$€DC HIKIM VOK jSt/İ> *

KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA ErTF i 
ASAATTE TESLİM EDİLİR W,/ 

_«F _ _ _ _ _ _ _ _ _ t3 A.
GÜLER AJANS .
MATBAACILIK -YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Gemlik Körfez

A.

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

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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 düğmîb»to 

Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 57 33 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK
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Zorunlu deprem
sigortasına zam geldi

Zorunlu deprem 
sigortası kapsamın 
da 5 bölge için belir
lenen asgari prim 
tutarı ile bir mesken 
için verilebilecek 
azami teminat 
tutarına zam geldi. 
Hazine 
Müsteşarlığının 
Zorunlu Deprem 
Sigortası Tarife ve 
Talimat Tebliği, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
Buna göre, zorunlu 
feprem sigortası 
kapsamında 5 bölge 
için belirlenen as
gari prim tutarı her 
bir bölge için 5'er 
lira artırılırken, bir 
mesken için ver
ilebilecek azami 
teminat tutarı 160 
bin liradan 170 bin 
liraya yükseltildi.
ALT SINIRLAR
Yeni yılda, sigortaya 
konu asgari prim 
tutarı 1'inci bölge
den 5'inci bölgeye 
sırayla 75, 65, 55, 45

ve 35 liradan az ola
mayacak. Söz 
konusu prim tutarı 
2016 yılında her bir 
bölge için 5 lira 
daha düşük olarak 
belirlenmişti.
İNDİRİM 
DURUMLARI 
Bina veya site 
yönetimi tarafından 
konutların 
tamamının 
sigortalanması 
durumunda 
yüzde 20 indirim 
uygulanacak.
Poliçe süresinin so
nunda sigortanın en 
geç 30 gün içinde 
yenilenmesi duru
munda, yenilenen 
poliçe için tarife 

fiyatları üzerinden 
1'inci, 2'nci ve 
3’üncü yenilemel
erde yüzde 10, 
3'üncü yenileme 
sonrasındakilerde 
yüzde 20 indirim 
yapılacak.
Zorunlu deprem 
sigortası 
kapsamında, 
bir mesken için 
verilebilecek azami 
teminat tutarı yapı 
tarzı ayırımı 
yapılmaksızın 160 
bin liradan 170 bin 
liraya yükseltildi. 
Sigortalanan bir 
meskenin sigorta 
bedeli azami 
teminat tutarını 
aşamayacak.

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Arslan, 
Avrasya Tüneli'nden 
şimdiye kadar elde 
edilen geliri 
açıkladı.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet

I ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Gemlik K^fez
OiaiİN'İN İLK «OnlOk SİTASİ tAHTISİ

Arslan, Avrasya 
Tüneli'nden günlük 
ortalama 24 bin araç 
geçtiğini söyledi. 
Arslan, 22-31 Aralık 
tarihinde yaklaşık 
3,5 milyon liralık 
gelir elde edildiğini 
söyledi.
Bakan Arslan bir 

soru üzerine 
Türksat'ın da 
Türk lirasını destek
lemek için tele
vizyon kanallarının 
kira bedellerinde 
dolar kurunu 
3,30 lirada sabit 
tutacaklarını 
söyledi.
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Kotana tabi tekstil ürünlerine düzenleme
Belarus ve Kuzey 
Kore'den ithal 
edilen tekstil 
ürünleri için 
belirlenen 2017 
yılına ait kotaların 
başvuru sırasına 
göre yapılması 
kararlaştırıldı 
Belarus ve Kuzey 
Kore'den ithal 
edilen tekstil ürün
leri için belirlenen 
2017 yılına ait kota
lar, ithalatçı talep
leri dikkate alınarak 
başvuru sırasına 
göre yapılması 
kararlaştırıldı.
Düzenlemeye göre,

kotaların 
dağıtımından yarar
lanmak isteyen 
ithalatçılar, başvuru 
formunu eksiksiz 
doldurarak, 1 Ocak'- 

tan itibaren 
Ekonomi 
Bakanlığına ithal 
lisansı başvurusu 
yapacak. 
Başvuruların 

değerlendirilmesind 
e genel evrak kayıt 
tarihi ve kayıt 
numarası esas 
alınacak.

Kullanılabilir kota 
miktarlarının mev
cut olması halinde, 
tebliğ kapsamındaki 
kotadan yararlanan 
ve adına ithal 
lisansı düzenlenen 
ithalatçılara, söz 
konusu ithal 
lisansında belirtilen 
miktarın en az 
yüzde 50'sinin 
ithalini yapmış 
olmaları şartıyla, 
aynı ülke ve aynı 
kategori için 
belirlenen azami 
miktarları aşma 
mak üzere yeniden 
kota tahsisi

yapılabilecek.
İthal lisanslarının 
geçerlilik süresi, 
düzenlendiği tari
hten itibaren 6 ay 
olacak ancak bu 
süre 31 Aralık 
2017'yi geçeme 
yecek. İthalatçıların, 
ithal lisansında 
belirtilen miktarın 
en az yüzde 
60'ının ithalini 
yapmış olmaları 
şartıyla 31 
Mart 2018'i 
geçmemek 
üzere süre 
3 aya kadar 
uzatılabilecek.

Kış lastiği takmayana 625 lira ceza
Şehirler arası yük ve 
yolcu taşıyan ticari 
araçlar için 1 
Aralık'ta başlayan 
kış lastiği takma 
zorunluluğuna uy
mayanlara uygu
lanan ceza arttı. 
Şehirler arası yük 
ve yolcu taşıyan 
ticari araçlar için 1 
Aralık'ta başlayan 
kış lastiği takma 
zorunluluğuna uy
mayan işletmecilere 
kesilen 602 liralık 
ceza, 625 lira olarak 
uygulanacak.
Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve 
2012'de yürürlüğe 
giren "Araçların 
Yüklenmesine İlişkin 
Ölçü ve Usuller ile 
Tartı ve Boyut 
Ölçüm Toleransları 
Hakkında Yönet- 
melik"e göre, kar 
lastiği takılmamış

ticari araçların yola 
devam etmelerine 
izin verilmeyecek. 
Kurala uymayan 
araçların işletmeci 
lerine 1 Aralık 
itibarıyla uygulanan 
602 liralık ceza, 
Maliye Bakanlığı 
tarafından açıklanan 
yüzde 3,83'lük 
yeniden değerleme 
oranı çerçevesinde 1 
Ocak 2017 itibarıyla 
625 lira olacak.
Kış lastiği takma 
zorunluluğu, şehirler 

arası yük ve yolcu 
taşıyan ticari araçları 
kapsıyor. Buna 
göre, söz konusu 
araçlarda her yıl 1 
Aralık-1 Nisan tarih
leri arasında zorunlu 
olarak kış lastiği 
kullanılıyor. Hava 
şartlarına bağlı 
olarak söz konusu 
süre, Bakanlık 
tarafından 1 ay 
uzatılabilecek.
Motorlu Araç 
Satıcıları Federasyo 
nu (MASFED) Yöne

tim Kurulu Başkanı 
Aydın Erkoç, yaptığı 
açıklamada, 
araçlarda kış lastiği 
kullanmanın önem
ine dikkati çekerek, 
kış aylarındaki 
trafik kazalarının 
çoğunlukla mevsime 
uygun olmayan 
lastiklerden kaynak 
landığını söyledi. 
Mevsimine göre yaz 
ve kış lastiği kul
lanma nın lastiklerin 
kilometre performan 
sim artırdığını ifade 
eden Erkoç, "Kış 
lastikleri, düşük 
sıcaklıklarda ıslak, 
karlı, çamurlu ve 
kuru zeminlere aktif 
olarak cevap verir. 
Kış lastikleri zaten 
bu tür yol ve hava 
şartları için üretilmiş 
tir, özellikle 7 derece 
nin altındaki düşük 
sıcaklıklarda ıslak, 
karlı, çamurlu ve 
buzlu zeminlerde 

daha iyi tutunma ve 
dolayısıyla güvenli 
sürüş sağlar. Kış 
lastiğinin özel sırt 
deseni soğuk kış 
aylarında olumsuz 
yol şartlarında 
güvenli yolculuğu 
garanti eder." diye 
konuştu.
Erkoç, sürücüleri kış 
lastiği takmaları 
konusunda uyara 
rak, lastik alınırken 
tarihine de mutlaka 
bakılmasını istedi.
Erkoç, bekletilmiş, 
ömrü dolmuş lastik
lerin balans ayarının 
tutmayacağını 
kaydetti.
ARAÇ 
MUAYENESİNDE 
YENİ ÜCRETLER 
Karayolu Taşıma 
Kanunu ve Karayolu 
Trafik Kanunu ile bu 
kapsamdaki yönet
meliklerle düzenle
nen belge, ceza ve 
muayene ücretleri 

için de yeni yılda 
yeni tarife geçerli 
olacak. Söz konusu 
ücretlerde, yeniden 
değerleme oranında 
artış yapılacak. 
Muayene ücretleri, 
otobüs, kamyon, 
çekici ve tanker 
lerde 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, 
motosiklet ve mo
torlu bisikletlerde 
97,94 liradan 101,48 
liraya yükselecek. 
Araç muayene 
işletme yetki bel 
gesi ile geçici 
işletme yetki 
belgesi 120'şer lira, 
yola elverişlilik 
muayenesi yetki bel
gesi de 24 bin 613 
lira olacak.

G 
E

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

itfaiye 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
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 1133
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
llçeSeÇ. Md. 513 77 73

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (228) 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
Eskihlsar (262) 655 60 31

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

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

! 
fiC

Pamukkals 012 oo 26
DENİZ UÇAÖI 613 66 13
Pegasus Akınla Seyahat 614 63 62
METRO 613 12 12
Aydın Turtam 613 20 77
SOzar Turizm 612 1O 72
Kanbarofllu-Eaadaş 614 46 46
Anrtur 614 47 71
Kamil Koç 612 01 63

DAĞITICILAR

1=1 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

II HASTANELER
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 7166

İB 
1 F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 2e0 44 44

RELEDİYE

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

9B
 1 TAKSİLER

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

Akcan Potrol Bd3 1O 7O
MAR-PET O13 30 33
Tuncay Otogaz sis 16 4S
Beyza Petrol 613 O1 03

Gemlik Karfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYÂSİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5667 
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-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİIÜMNIİ
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... I 
dağ 2:20:45...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemlik’e ilk kez gelen Vali Küçük, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, 
Garnizon Komutanlığı ve Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Illi Mı Hi MM
Bursa ve Yalova'da 

terörist alarmı

Bursa Valisi İzzettin 
- Küçük, 2017 yılının

İlk çalışma gününde 
Gemlik’e geldi.

*' Hükümet Konağı 
önünde karşılanan 
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük, ilk olarak 
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş’u ziyaret ede 
rek, başarılar diledi. 
Daha sonra Belediye 
Başkanı Refik Yılmaz, 
İlçe Jandarma Bölük 
Komutanlığı ve Garni
zon Komutanlığını zi
yaret etti. Sayfa 2’de

İstanbul Ortaköy- 
deki ünlü gece külü 
bü Reina'da yılbaşı 
eğlencesini kana 
bulayan teröriste 
benzeyen bir kişinin 
Yalova'da deniz oto
büsünden indikten 
sonra otostop ya
parak bir otomobile 
bindiği ihbarı, polisi 
harekete geçirdi.
Anonsla tüm ekip 
lere bildirilen 16 pla 
kah Kırmızı renkli 
Renault Mega ne 
araç her yerde ara 
nıyor. Reina'da 39 
kişinin ölümü 65 
kişinin yaralanması 
ile sonuçlanan katli 
amı gerçekleştiren 
teröristin yakalan 
ması için Yalova ve 
Bursa'da da güven

lik önlemleri arttı 
rıldı. Teröristin 
görüntülerinin or
taya çıkması üzerine 
vatandaşlardan da 
ihbarlar gelmeye 
başladı. Yalova'da, 
bugün öğleden 
sonra teröriste ben
zeyen bir kişinin 
İstanbul'dan deniz 
otobüsünden yaya 
olarak indikten 
sonra otostop ya
parak 16 plakalı 
kırmızı renkli Re
nault Megane marka 
bir otomobile bin 
diği ihban üzerine 
polis alarma geçti. 
Telsizden yapılan 
anonslarla plakası 
bildirilen aracın dur
durularak inceleme 
yapılması istendi.

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

? Güne Bakış
Uyanıklar Televizyonda Evinizi yenileyeceğiz” diye vatandaştanjara istiyor...

DolaincitorwitentJMislinfi
ŞEHİTLİK-

Türkiye’nin gündemi artık teröre odaklandı. 
Fetöcüler bile ikinci planda Kaıaı.
Çünkü terör olayları son zamanlarda artarak 

can almaya başladı.
Ard arda yaşanan canlı bomba, araçlı bomba 

patlatmak saldırılar, son olarak da Reina da 
görüldüğü gibi silahla toplu tarama sonucu 
ölümlere yol açan terör, insanları canından 
bezdirdi.

TSK’nın Suriye’ye girmesi ile IŞİD bireysel 
terör olayları arttı.

39 olarak açıklanan can kaybının artacağı 
belli. Devamı sayfa 4’de

Son günlerde 
ilçemizde çeşitli 
kişilere 0850'li tele
fon ile arayan 
dolandırıcılar, tele
vizyonlarda izlenen 
“Evinizi yenili 
yoruz” progra 
mındaki gibi 
evlerini yenileyecek 
lerini, şanlı izleyici 
olduklarını bildire, 
rek, kendilerine gön 
derilecek evraklar 
için para istiyorlar. 
Manastır’da oturan

N.G adlı bayanı ara 
yan dolandırıcılar 
Sürat Kargo ile 
kendilerine gönde 
rilecek evraklar için 
280 lirayı kapıda 
ödeme yöntemi ile 
ödemelerini istedi 
ler. Ancak, uyanık 
ev kadını ilgili tele
vizyon kanalını 
arayarak, olayın 
bir dolandırıcılık 
olduğunu anladı, 
öte yandan başka 
bir olayda da aynı 

yöntem uygulandı. 
Kargoya giden M. T, 
adlı vatandaş 260 
lira ödemesi gerekti 
ği söylenince gön
derilen evrakı alma 
dı. Tekrar aranan M. 
T. 'ye ücretin noter 
ücreti olduğu söy 
lend i. M.T. kargoyu 
almayınca, "kargo 
takip" adında me 
sajlar gelmeye 
başladı. Şahane 
Medya" adı ile 
gelen mesajlarında 

gerçek şirketi yansıt 
madiği öğrenildi. 
Televizyon progra 
minin yapımcıları ile 
görüş en M. T, ken
disini dolandın 
cıların aradığını 
öğrendi. Program 
yapımcılarının 
kimseden para 
istemediği, 
vatandaşların bu 
kişilere itibar etme 
meleri gerektiği 
söyledikleri 
bildirildi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik’e ilk kez gelen Vali Küçük, Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı ve 
- Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Hali İzzettin Kücuk'un temlik ziyareti

Bursa Valisi İzzettin 
Küçük, 2017 yılının 
ilk çalışma gününü 
Gemlik ziyaret 
lerine ayırdı.
Dün saat 14.20 de 
İlçe Kaymakamlığına 
jelen Bursa Valisi 
zzettin Küçük, 
Hükümet Konağı 
önünde, ilçemizin 
yeni Kaymakamı , 
Gürbüz Karakuş, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, İlçe 
Emniyet Müdürü

Cafer Gündoğdu, 
İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Barış Bozkurt ve 
daire müdürleri 
tarafından 
karşılandı.

KAYMAKAMA 
BAŞARILAR DİLEDİ

Makam aracından 
inen Vali Küçük, 
Kaymakam ve diğer 
görevlilerle el 
sıkışarak tanıştı.

Daha sonra Kayma 
kam Gürbüz 
Karakuş’un 
makam odasına 
giderek burada ilçe 
sorunlarını daire 
müdürlerinden 
dinledi.
Vali Küçük, yeni 
yılın ilk gününde 
Gemlik’i ziyaretin 
den dolayı mutluluk 
duyduğunu, belirte 
rek, ilçemize yeni 
atanan Kaymakam 
Gürbüz Karakuş’a 

da görevinde 
başarılar diledi.

VALİ BELEDİYECE

Vali İzzettin Küçük, 
daha sonra Gemlik 
Belediyesi’ne gitti.
Vali’yi Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
başkan yardımcıları 
Ahmet Avcı, Vedat 
Büyükgölcigezli, 
Kadir Erol karşıladı. 
Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, slayt 
gösterimli bir sunu 
mu ile göreve geldi 
ğinden beri yaptığı 
çalışmaların 
sunumunu yaptı.
Yılmaz, ilçemizdeki 
devlet yatırımları ve 
toplu konut projesi 
konusunda da vali 
KÜÇük’e bilgi verdi.

JANDARMA ve 
GARNİZONU 
ZİYARET ETTİ

Vali İzzettin Küçük, 
daha sonra İlçe 
Jandarma Bölük 
Komutanı Barış 
Bozkurt ve Askeri 
Veteriner Okulu 
Eğitimi Merkez 
Komutanlığı ziyaret 
ederek, Gemlik 
gezisini tamamladı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Bursa valisi 
İzzettin Küçük’e 
zeytin ve zeytinyağı 
hediye etti.

CHP, işinin yaktığı askerler videosunun kaldırılmasını için Savcılığa Başvurdu

CHP Hideo ile ISID propagandası yanılıyor"
CHP ilçe Başkanh 
ğından yapılan 
yazısı açıklamada, 
“İnsanlık dışı 
eylemin bir pazarda 
ve mabette yapılma 
sıyla eğlence 
yerinde yapılması 
arasında herhangi 
bir farkı yoktur. 
Çünkü terörün hede 
fi mekanlar değil, 
topyekün insanlık 
tır" denildi.
CHP nin basın 
açıklaması söyle: 
“Gazeteci Çetin 
Emeç “Manzara" 
isimli son yazısında 
“Türkiye terör tohu
munun yeşerebile 
ceği verimli bir 
topraktır" demişti. 
Nitekim kendisi de 
yazısının yayınlan 
dığı 7 Mart 1990 
günü işine giderken 
uğradığı saldırı sonu 
cu şoförü ile birlikte 
hayatını kaybetti. 
Gerçekten Çetin 
Emeç’in dediği gibi, 
Türkiye terör belasın 
dan yıllardır çok 
çekmekte ve bu bela 
çocuklarımızı bizden

koparmaya devam 
etmektedir. Türkiye 
sadece 20 Temmuz 
2015 ile 17 Aralık 
2016 tarihleri ara 
sında 510 evladını 
terör belasında kay
betti. Oysa ki, 
AD’nin kara harekatı 
da düzenlediği 1. 
Körfez Savaşındaki 
kayıp sayısı 
sadece 79 idi.
Rakamlar arasındaki 
fark yoruma muhtaç 
olmayacak kadar 
açıktır. Daha 23 
gün önce İstanbul 
Beşiktaş’ta Beşik 
taş-Bursaspor 
maçının bitiminden 
hemen sonra 36 sı 
maça gelenlerin 
güvenliğini sağla 
makla görevli 

polislerimiz olmak 
üzere 44 vatandaşı 
mız hain bir terör 
saldırısı sonucu 
hayatını kaybetti. 
Bir hafta sonra bu 
defa Kayseri’de 14 
askerimiz çarşı iz
nine çıkmak üze 
reyken düzenlenen 
bombalı saldırı 
sonucu hayatını 
kaybetti.
Fırat Kalkanı ope 
rasyonunda bu güne 
kadar 40’a yakın 
çocuğumuz 
hayatını kaybetti. 
En son olarak İstan
bul Ortaköy’de yeni 
yılın ilk saatlerinde 
bir gece klubüne 
yapılan terör saldı 
rısı sonucu 1’i 
görevli polisimiz 

olmak üzere 39 kişi 
hayatını kaybetmiş, 
dördü ağır olmak 
üzere 65 kişi de 
yaralanmıştır.

TERÖRÜN HEDEFİ 
İNSANLIKTIR 
Bu insanlık dışı 
eylemin bir pazarda 
ve mabette yapılma 
sıyla eğlence yerin 
de yapılması arasın 
da herhangi bir farkı 
yoktur. Çünkü terö 
rün hedefi mekanlar 
değil, topyekün 
insanlıktır.
Bunun adı vahşettir, 
katliamdır. Nereden 
kimden gelirsen 
gelsin her türlü 
terörü lanetliyoruz 
ve tüm saldırılarda 
hayatını kaybeden 

çocuklarımızı rah
met ve saygı ile bir 
kez daha anıyoruz. 
Yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.
22 Aralık 2016 tari
hinde İnternete 
düşen bir videoda 
da uluslararası güç
lerin Türkiye'nin ve 
insanlığın başına 
bela ettiği terör örgü 
tünün iki askerimizi 
yaktığı iddia edildi. 
Bahse konu videoyu 
izlemedik, izlemekte 
İstemiyoruz. 
Asıl önemlisi bu 
videoda yer alan 
görüntülerin doğru 
olmadığı en büyük 
temennimiz.
Ancak, bu temenni
mizin gerçekleşmesi 
bu konuda yeterli ve 
ikna edici bilginin 
kamuoyuna açıklan 
ması ile mümkün 
olabilecektir.
Yazılı ve görsel 
medyaya bu video
nun neredeyse 
tamamı kare kare 
yer almakta bu 
görüntüler bile 
hepimizi dehşete 

düşürmektedir. 
Çocuklarımızın 
akıbetini öğrenme 
hakkımız kapsamın 
da soruyoruz. 
Bahse konu video
daki görüntüler 
doğru mudur? 
Doğru ise bu 
video nerede 
ne zaman 
çekilmiştir, 
videodaki katiller 
Türkçe konuş 
makta olup, 
katiller Türk 
vatandaşı mıdır.? 
Bu sonucun 
oluşmasında 
yetkilerin herhangi 
bir ihmal veya 
kusuru söz 
konusu mudur? 
Tüm bu hususlar 
hakkında bugün 
Gemlik Cumhuriyet 
Başsavcılığına 
başvuruyoruz ye 
terör örgütünün 
propagandasını 
içeren bu videonun 
her türlü yazılı 
ve görsel medyada 
yayınının derhal 
durdurulmasını 
talep ediyoruz."
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Sahte polis fena faka hastı!
Bursa'da bir ev 
hanımı kendini polis 
diye tanıtan dolan 
dinciyi göz hastane
sine çağırıp emekli 
polis olan kocasına 
yakalattı. O anlar 
güvenlik kamerasına 
saniye saniye 
yansıdı.
Olay Yıldırım ilçesi 
Sinan Dede Mahalle
sinde gerçekleşti. 
Kendisini polis 
olarak tanıtan tele
fon dolandırıcısı 
F.K.(28) kocası

emekli polis olan 
A.Ü.'yü arayarak 
FETO ve PKK terör 
örgütlerine 
hesabından para 
aktarıldığını be
lirterek operasyon 
yaptıklarını, örgüt 
üyelerini yakalaya
bilmek için evinde 
bulunan para ve 
altınları kendisine 
teslim etmesi 
gerektiğini söyledi. 
Durumu emekli polis 
olan kocasına anla
tan ev hanımı A.Ü.

kocasının onlar 
dolandırıcı diye 
uyarması üzerine 
dolandırıcıyı yakalat

mak için buluşmayı 
kabul etti.
Dolandırıcıyı Yıldırım 
ilçesindeki bir göz

hastanesine çağıran 
A.Ü. evde hazırladığı 
poşetin içerisine 
para yerine gazete 
kağıdı, boş altın ku
tusu ve gözlük ku
tusu koyarak 
kocasıyla birlikte 
buluşma yerine gitti. 
Dolandırıcının 
kendisini 'bulut* 
parolasını vererek 
tanıtacağı söylemesi 
üzerine dolandırıcıyı 
beklemeye başlayan 
ev hanımı A.Ü 
dolandırıcının gelip 

parola olan bulut is
mini söylemesiyle 
kadının kocası olan 
emekli polis 
dolandırıcıyı 
suçüstü yakala 
yarak emniyet 
ekiplerine teslim etti. 
Yaşanan olay 
hastanenin 
güvenlik kameraları 
tarafından an be 
an görüntülendi. 
Emniyetteki ifadesi 
tamamlanan 
dolandırıcı adliyeye 
sevk edildi.

M süriici dehseı sata
Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
bariyerlere çarpan 
kamyonette 
sıkışan sürücüyü 
itfaiye ekipleri 
çıkardı.
Alınan bilgiye göre, 
İzmir karayolunda 
seyir halindeki 16 
BSJ 86 plakalı 
kamyonetin 
sürücüsü Ufuk A, 
direksiyon 
hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkan 
aracıyla önce önün
deki bir otomobile, 
ardından da Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı girişindeki

refüje çarptı. 
Çarpmanın 
şiddetiyle kamyo
nette sıkışan Ufuk 
A, vatandaşların 
bildirmesiyle kaza 
yerine gelen itfaiye 
ve 112 acil servis 
ekiplerince çıkarı 
larak, Çekirge

Devlet Hastane 
sine kaldırıldı. 
Kaza nedeniyle 
bir süre trafiğe ka
panan bulvar 
girişi, kamyonetin 
çekiciyle kaldı 
rılma sının 
ardından yeniden 
ulaşıma açıldı.

Görükle’ıle çalman kamyonet 
Inegölıle bulundu

Bursa Görükle'de 
çalınan kamyonet, 
güvenlik görevli 
sinin dikkati 
sayesinde İn
egöl'de terk edilmiş 
vaziyette bulundu. 
Özdilek Alışveriş 
Merkezinin 
arkasında uzun 
süredir park 
halinde duran 
plakasız kamyo 
netten şüphelenen 
alışveriş 
merkezinin özel 
güvenlik görevlileri, 
durumu polise 
bildirdi. Ekipler 
tarafından yapılan 
ilk incelemede,

plakası sökülerek 
arka kasasına 
atılan kamyonetin 
Bursa Görükle'de 
çalınan 16 AF 507 
plakalı kamyonet 
olduğu tespit 
edildi.
Emniyet Müdürlüğü 
Olay Yeri İnceleme 

ekiplerince gerekli 
incelemeleri 
yapılan kam 
yönet, daha 
detaylı incele 
me ve soruşturma 
için çekici 
yardımıyla Emniyet 
Müdürlüğü bahçe
sine çekildi.

Genç kadın esinin uyuşturucu satan 
arkadaşlarını görünce üzerine yürüdü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde uyuştucu 
ticareti yapmak 
suçundan gözaltına 
alınan 4 kişi bugün 
adliyeye çıkartıldı. 
Zanlılardan S.Y.'nin 
eşi diğer 3 kişiye 
"Sizi geberteceğim 

onu baştan siz çıkar 
diniz" diyerek tepki 
göstererek 
üzerlerine yürüdü. 
İnegöl'de polis ile 
jandarma yılbaşı 
nedeniyle yaptıkları 
aramalarda, üzer
lerinde toplam 405 

gram esrar 100 
gram metanfetamin 
ile ruhsatsız taban 
ca ve tüfek ele geçir 
diği S.Y., S.G., İ.B. 
ve M.D.yi gözaltına 
aldı. Emniyet 
Müdürlü ğü'nde 
sorgulanan zanlılar

bugün 'Uyuştucu 
ticareti yapmak', 
'Ruhsatsız silah bu
lundurmak' suçların 
dan adliyeye 
çıkartıldı. Bu sırada 
adliye önünde bekle 
yen S.Y. adlı şüphe 
linin ismi

öğrenilemeyen eşi 
diğer üç kişiye "Sizi 
geberteceğim onu 
baştan siz çıkardı 
nız" diyerek bağırıp

üzerlerine yürüdü. 
Genç kadın polis ve 
zanlı olan eşi 
tarafından güçlükle 
sakinletirildi.

KAŞ€D€ B€KL€M€K YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA

SAATTE TESLİM EDİLİR
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Güne Bakış
Gemlik Belediyesi kapıların kapatılmasının nedeninin güvenlik olduğunu esnafa söyledi

Cİ8S AMM'nin 2 kapısı kapirtilılıKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

ŞEHİTLİK...
Yeni yılı kutlamak için bir eğlence 

yerine gidenlerin, bir terörist 
tarafından öldürülmesi nasıl şehitlik 
sayılıyor.

Resmi açıklamalarda bu kişilere 
şehit deniyor. Kamu görevini yapar 
ken kalp krizi geçirirseniz şehitsiniz, 
eğlencede terörist sizi öldürürse 
şehitsiniz olacak şey değil.

Bu insanları kim tarafından olursa 
olsun öldürülmesinin kabul edilecek 
tarafı yok.
Hunharca, canice, kimseyi ayırma 

dan, tanımadığı, hiçbir suçu olmayan 
insanları öldürenlerin, bu işi islami 
yet adına yapmaları da ayrı bir meşe 
le.
Biliyoruz ki bunların islamla alaka 

lan yok.
Ancak, şehitlik kavramının dinimiz 

ce ilgisi olduğuna göre bu konuda bi
linen ayet nedir?

Belediyenin ilçenin değişik yerler
ine astığı panolarda Bayrakların 
altındaki Bakara Süresinin 154. ayeti 
şöyle diyor:

“Allah yoluna öldürülenlere “ölüler” 
demeyin. Bİlhakİs, onlar diridirler.
Fakat siz hissedemezsiniz.”

Şehitlik bu ayete göre Allah yoluna 
ölenler için verilmiş. Kur’anda 10’a 
yakın bu yönde ayet vardır.

Bakıyorum, teröristlerin öldürdüğü 
herkese şehit deniyor.

Yolda ölen, otobüste ölen, masa 
başında ölen, eğlencede ölen de 
şehit sayılıyor.

Bu nasıl iştir. Kafam karışıyor.
Bu şehitlik kavramını Diyanet İşleri 

Başkanlığı bir açıklasın da kimin 
şehit kimin şehit olmadığını tam 
anlayalım.

VALİNİN ZİYARETİ
Bursa Valisi İzzettin Küçük dün 

ilçemizi ziyaret etti.
Eski Valinin Antalya’ya atanma 

sından sonra, Bursa’ya verilen vali 
İzzettin Küçük, aylar sonra ilçemizi 
ilk kez ziyaret etti.

Gemlik Kaymakamlığına Palandö 
ken Kaymakamlığından atanan Gür
büz Karakuş’u ziyaret eden vali, o’na 
da hoşgeldin dedi. Başarılar diledi.

Valilerin ilçelere gelişi sırasında bir 
tuhaf karşılama yapılıyor.
Kaymakamdan başlayarak tüm pro

tokol, Hükümet Konağı önünde tek 
sıra oluyor vali araçından inince 
“Hoşgeldiniz” diyerek kendini 
tanıtıyorlar.
Bu durum bana biraz banal geliyor. 

Artık bu tür karşılamalar yerine, ge 
len mülki amiri, o ilçenin mülki amiri 
karşılamak.

Devlet adamları bile böyle karşılan 
mıyor.

Bu adetler değiştirilmeli.

Gemlik Belediyesi 
nin mülkü olan CİUS 
AVM’nin arka ve 
yan kapıları 
güvenlik gerekçe
siyle kapatıldı. 
Kurulduğundan beri 
ana giriş kapısı 
yanında, zemin 
katında ve birinci 
katta kapıları açık 
tutulan CİUS AVM 
de dün sabah işyer 
lerini açan esnaf 
sürpriz ile 
karşılaştı.
Gemlik Belediyesin 
ce zemin kat ile 
birinci kattaki iki 
kapı giriş çıkışa 
kapatılarak, AVM’ye 
giriş ana ön kapıdan 
yapılmaya başlandı. 
Güvenlik gerekçe
siyle kapatılmış olan 
iki kapının neden 
kapatıldığını 
belediyeden soran 
AVM esnaf, beledi 
yenin terör olayları 
nedeniyle her 
kapıda özel güvenlik 
görevlisinin bulun 
durulması gerekti 
ğinden 2 kapının 
kapatıldığını söyle 
diklerini belirtti. 
Dün öğle saat
lerinde ana kapıda 
da özel güvenlik 
görevlilerinin 
olmaması ise 

Buzlanma nedeniyle servis 
araçları Umurhey de yolda kaldı
iki gün yağan kar 
yağışı nedeniyle 
başta Umurbey Ma
hallesi olmak üzere 
yüksek olan yer
lerde dün buzlanma 
nedeniyle okullara 
öğrenci götüren 
servis araçları 
yollarda kalınca 
çocuklar derslere 
yetişemedi.
Dün sabah Umurbey 
Değirmen Sokakta 
yollardaki su birikin 
tilerinin hava ısısı 
mn gece sıfırın 
altına düşmesi sonu 
cu buzlanma mey
dana geldi.
Gemlik Belediyesi’ 
nin ara yollarda 
hiçbir çalışma yap 
maması nedeniyle 
kış lastiği bulunan 
araçlar bile yollarda

dikkat çekti.
CİUS AVM 2017 yılı 
içinde Gemlik 
Kaymakamlığına 
devredilecek.
Bunun için hazine 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve 
Gemlik Belediyesi 
arasında varılan 
ortak karar ile 
mevcut Hükümet 
Konağı yıkılarak, 
Büyükşehir Beledi 
yesi tarafından bu 
alana meydan ve 
gazinolar yapılacak. 
Hükümet Konağı ise 
CİUS AVM ye 
taşınacak.
Hazine Gemlik 
Belediyesine 
AVM yi vermesi 
karşılığında ilçenin 
değişik yerlerinden 

kaldı. Gemlik ve 
Bursa’daki okullara 
öğrenci götüren 
servis araçları buz 
lanma nedeniyle 
ana yola olan 300 
metrelik mesafeyi 
çıkamadılar. 
Umurbey’den trak
tör çağrılarak servis 
araçları kurtarılır 
ken, özel kişilere

hazine arazi ile 
takas yapacak. 
AVM’ye taşınacak 
olan hükümet 
Konağı’nın 
yerleşimi için 
çalışmaların 
tamamlandığı 
öğrenildi.

ait araçlarda aynı 
şekilde buzlanmış 
yoldan ana yola 
çıkamadılar. 
Öğrenci velileri 
belediyeyi arayarak 
şikayette bulundu
lar, araçlar kurtarıl 
diktan sonra beledi 
ye ekiplerinin yol
lara tuz döktüğü 
görüldü.

Hükümet Konağı 
AVM’ye taşın 
dığında esnaf 
işyerlerini 
boşaltacak, Yapı 
Kredi Bankası ise 
bir süre daha bu
rada hizmet 
verecek.

Umurbey de ve 
Manastır bölgesinde 
ara sokaklardaki 
karın ve buzlanma 
vatandaşların 
araç kullanmasını 
engelliyor.
Buzlanmanın önlen
mesi için ara sokak
lara da tuz dökülme 
si ve karların temiz 
lenmesi isteniyor.
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İRGİL; “MECLİS İN TERÖR» ARAŞTIRMASI 
TARİHİ SORUMLULUKTUR”

CHP Bursa Mil* 
letvekili Dr. Ceyhun 
İrgil, yılbaşı gecesi 
39 kişinin hayatını 
kaybetmesiyle 
sonuçlanan terör 
saldırısı sonrası TB- 
MM’nin terörü 
araştıracak bir 
komisyon kurması 
için önerge verdi. 
“Birey ve toplum- 
larda korku yaratan, 
kısacası bir insan 
hakları ihlali olan 
terör, yaşanan can 
kayıpları ve neden 
olduğu sosyolojik ve 
psikolojik sonuçları 
sebebiyle ülkemizin 
en önemli sorunu 
haline gelmiştir” 
diyen İrgil, son iki 
yıldır can kayıpla 
rıyla sonuçlanan 
saldırıların hız 
kazandığını ve 
bunun terörle mü
cadelede eksiklere 
işaret ettiğini belirtti, 
irgil, “Etkin çözüm
lerin belirlenmesine

imkan 
tanınmaması, en az 
etkin çözümlerin 
alınmaması kadar 
siyasetin ve 
hepimizin 
sorumluluğundadır. 
Bu nedenle Mec 
lis’te bir komisyon 
kurulması ve güven
lik birimlerine destek 
olacak siyasi çözüm 
yollarınınele 
alınmasına yol 
açılmalıdır” dedi.

ETKİN ÇÖZÜMLER

BU
LUNMALI 
CHP milletvekili 
önergenin 
gerekçesinde; şu 
ifadelerde bulundu: 
“Boşanma olayları 
gibi toplumsal bir 
konuda araştırma 
komisyonu kurma 
iradesini gösteren 
TBMM’nin, bu 
dönemde toplumda 
istikrarsızlık yaratan 
ve ağır can 
kayıplarına neden 
olan terörle mü

cadele ile buna bağlı 
halkın güvenliğinin 
tesisi konusunda 
araştırma komisy
onu kurması tarihi 
bir sorumluluktur.Bu 
bağlamda; iki yıl 
içinde gerçekleşen 
saldırılarda sorumlu
luk sahiplerinin din
lenerek terörle 
mücadelede eksik
liklerin belirlenmesi, 
istihbarattan 
güvenliğin tesisine 
kadar uygulanması 
gereken plan ve 
eylemlerin tespit 
edilmesi, askeri mü
cadelenin yanısıra 
ekonomik ve siyasi 
alanda terörle 
mücadelede etkin 
çözüm yollarının 
ele alınabilmesi 
amacıyla 
Anayasanın 98 inci 
Meclis İçtüzüğünün 
104 ve 105 inci mad
deleri gereğince bir 
Meclis Araştırması 
açılmasını arz ve 

talep ederiz. 
BAŞBAKANA 
NEFRET SÖYLEM
LERİ SORUSU 
Öte yandan 
Başbakan’ın yanıtla 
ması istemiyle 
bir de soru 
önergesi veren 
CHP’li irgil, 
“Cumhurbaşkanının 
terörle mücadele 
planım ‘terör örgüt- 
İerinin ekonomik, 
siyasi ve sosyal 
saldırılarına karşı 
mücadele edeceğiz’ 
şeklinde özetleme
sine karşın, yılbaşı 
kutlamalarına ilişkin 
karşıt söylemlerde 
ve nefret duygu 
larını artıracak 
açıklamalarda 
bulunmuş kişi, 
kurum ve 
kuruluşlarla ilgili 
herhangi bir 
adli inceleme ve 
soruşturma 
başlatılacak mıdır?” 
diye sordu.

Kart 
anlatıyla

gelişme
Tüketici Hukuku 
Enstitüsü Başkanı 
Hakan Tokbaş, 
Tüketicinin Korun 
ması Hakkında Ka- 
nun'a aykırı hare 
ket edenlere idari 
para cezalarının, 
yüzde 3,83 olan 
yeniden değerleme 
oranında artırılma 
sı sonucu, aidatsız 
kredi kartı çıkarma 
yan bankalara 
verilecek para 
cezasının 6 milyon 
lirayı aştığını 
söyledi. Tüketici 
nin Korunması 
Hakkında Kanun'a 
aykırı hareket 
edenlere uygu
lanacak idari para 
cezalarının da bu 
oranda artırıldığına 
işaret eden Tok 
baş, böylece aidat 
sız kredi kartı çıkar 
mayan bankalara 
verilecek ceza mik 
tannin, 5 milyon 
812 bin 706 liradan 
6 milyon 35 bin 
332 liraya yüksel 
diğini belirtti.

GOODşYEAR

İIRELLJ
MICHELIN

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA
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İŞKUR tarafından, 
geçen yılın ocak- 
kasım döneminde 
705 bin 947 kişi açık 
işler vasıtasıyla, 1 
milyon 303 bin 325 
kişi de açılan kurs 
ve programlarla işe 
yerleştirildi.
İŞKUR tarafından, 
geçen yılın ocak* 
kasım döneminde 
705 bin 947'si açık 
işler vasıtasıyla, 1 
milyon 303 bin 325'i 
de açılan kurs ve 
programlarla olmak 
üzere toplam 2 mi
lyon 9 bin 272 kişi 
işe yerleştirildi 
İŞKUR verilerinden 
derlediği bilgiye 
göre, 2016 yılının 
kasım ayı itibarıyla 
Kuruma kayıtlı 
işgücü 4 milyon 349 
bin 334, kayıtlı işsiz 
sayısı ise 2 milyon 
252 bin 239 oldu. 
Kayıtlı işşizlerin 
yüzde 51,3'ünü 
erkekler, yüzde 
48,7'sini ise kadınlar 
oluşturdu.

Aynı ayda 68 bin 272 
kişi açık işler 
aracılığıyla, 131 bin 
730 kişi ise "İŞKUR 
Etkisi" olarak nite
lendirilen Kurumun 
açtığı kurs ve pro
gramlarla iş sahibi 
oldu. Kurum 
tarafından geçen 
yıhn ocak-kasım 
döneminde 705 bin 
947'si açık işler 
vasıtasıyla, 1 milyon 
303 bin 325'i de 
açılan kurs ve pro
gramlarla olmak 
üzere toplam 2 mi
lyon 9 bin 272 kişi 
işe yerleştirildi.

Mesleki Eğitim Kur
sundan 11 bin 430 
kursiyer yararlandı 
Kurum tarafından, 
Aktif Isjgücü Hizmet
leri kapsamında 
kasım ayında bin 28 
fsjsasj Eğitim 
Programı, 541 
Mesleki Eğitim 
Kursu ve 218 u 
Girisjmcilik Eğitim 
Programı düzen
lendi. fsjbasj Eğitim 
Programından 3 bin 
198 katılımcı, 
Mesleki Eğitim Kur
sundan 11 bin 430 
kursiyer ve 
Girisjmcilik Eğitim

Programından 5 bin 
401 katılımcı 
yararlandı. 
IŞKUR'un geçen 
yılın ocak-kasım 
döneminde 
düzenlediği 108 bin 
962 fsjjasj Eğitim 
Programı, 
Girisjmcilik Eğitim 
Programı ve Mesleki 
Eğitim Kursu 
programlarından 
396 bin 379 kisj 
faydalandı. Pro
gramlardan fay
dalanan sayısı 
geçen yılın aynı 
dönemine göre 
yüzde 32,9 arttı.

Sağlık Bakanlım 16 
hin personel alacak

Sağlık Bakanlığı, 
2017'de eleman 
bulunmasında 
güçlük çekilen 
yerlerde 16 bin 
sözleşmeli sağlık 
personeli istihdam 
edecek 
Sözleşmeli sağlık 
personeli istihdam 
edilecek hizmet bir
imlerinin 2017'de 
uygulanmak üzere 
belirlenmesine 
ilişkin Bakanlar Ku
rulu kararı, Resmi 
Gazete'nin müker
rer sayısında 
yayımlandı.
Buna göre, eleman 
bulunmasında güç 
lük çekilen yerler 
ve hizmet dalların 
da sağlık hizmetleri 
nin etkili ve verimli 
yürütüle bilmesi 
amacıyla 2017'de 
16 bin sözleşmeli 
sağlık personeli is

tihdam edilecek. 
Sağlık Bakanlı 
ğınca belirlenen 
pozisyonlarda acil 
sağlık hizmet
lerinde 220, ilçe 
sağlık müdürlük
lerinde 60, Türkiye 
Kamu Hastaneleri 
Kurumuna bağlı 
eğitim has
tanelerinde bin 
886, entegre ilçe 
hastanelerinde 958, 
yataklı tedavi 
kuramlarında 10 
bin 500, Türkiye 
Halk Sağlığı Kuru
muna bağlı entegre 
ilçe hastanelerinde 
422, halk sağlığı 
laboratuvarlarında 
34, toplum sağlığı 
merkezlerinde 920, 
sağlık evlerinde bin 
olmak üzere 16 bin 
sözleşmeli sağlık 
personeli 
çalıştırılacak.
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Hastane muayene ücretlerine zam Beldi
SGK hasta 
muayene ücret 
lerine yüzde 20 İle 
yüzde 60 oranında 
zam yaptı. 
Devlet hastane 
lerine gidenlerin 
muayene Ücretleri 
5 liradan 6 liraya, 
özel hastaneye gi
denlerin muayene 
ücretleri ise 12 
liradan 15 liraya 
yükseltildi. 
Emeklilerin 
maaşından kesilen, 
çalışanların 
eczanelerde ödedik
leri muayene katılım 
paylarına SGK zam

yaptı. Hastaların 
daha önce 5 lira 
verdikleri devlet 
hastanelerine ait 
muayene ücreti 
yüzde 20 arttırılarak

6 liraya, eğitim 
araştırma has
taneleri için verdik
leri 5 lira, yüzde 40 
artış yapılarak 7 
liraya, üniversite 

hastanelerindeki 
muayene katılım 
payı ise yüzde 60 
artışla 5 liradan 8 
liraya yükseltildi. 
Tüm Eczacı

İşverenler 
Sendikası Genel 
Başkanı Eczacı 
Nurten Saydan, 
muayene ücretler
ine yüzde 20 ila 60 
oranında zam 
yapılmasının 
ülkenin ekonomik 
koşullarına aykırı 
olduğunu be
lirterek, "Artık 
muayene ücreti 
tahsildarlığı yap
maktan bıktık" 
dedi. Saydan 
açıklamasının 
devamında, 
"Vatandaşlarımız, 
devlet ve üniversite 

hastanelerine 
başvurduklarında 
oluşan, emekli 
vatandaşların 
maaşlarından ke
silen, çalışan 
vatandaşlarımızın 
eczanelerimizde 
ödedikleri 
muayene ücretle 
rine SGK tarafından 
31 Aralık tarihli 
mükerrer Resmi 
Gazete’de 
yayımlanarak 1 
Ocaktan itibaren 
yürürlüğe giren 
düzenleme ile zam 
yapılmış bulun 
maktadır" dedi.

Fiyatı 3 Katına çıktı
Patates üreticilerinin 
yüzü, fiyatların son 
dönemde 3 kata 
yakın artması 
dolayısıyla gülüyor 
Patates üreticilerinin 
yüzü, fiyatların son 
dönemde 3 kata 
yakın artması 
dolayısıyla gülüyor. 
AA muhabirinin 
derlediği bilgiye 
göre, üç büyük 
kentin (İstanbul, 
Ankara, İzmir) sebze 
ve meyve hallerinde 
patates fiyatları 
artmaya başladı. 
Kasım ayında İzmir 
halinde 25 ila 60 
kuruş arasında 
satılan patates 
aralıkta 30 kuruş 
ila 1 lira arasındaki 
fiyattan alıcı buldu. 
İstanbul halinde de 
20 gün öncesine 
kadar 40 kuruştan 

başlayan fiyatlar 
ayın sonunda 1,20 
ila 1,80 lira oldu. 
Patates, Ankara 
halinde ise 90 
kuruş ila 1,40 lira 
arasında satıldı. 
Fiyatların artması, 
patates üreticilerinin 
yüzünü güldürdü. 
Ödemiş'te 950 bin 
ton patates üretiliyor 
Yaz ve kış dönemleri 
olmak iki ayrı se
zonda ortalama 950 
bin tonluk rekolteyle 
Türkiye'nin önemli 
patates üretim 
merkezlerinden 
İzmir'in Ödemiş 
ilçesinde üreticiler, 
kışlık patates 
hasadına başladı, 
ödemiş Ziraat 
Odası İkinci 
Başkanı Mehmet 
Dinlenmez, 
yaptığı açıklamada,

Türkiye'de bu 
dönemde topraktaki 
taze ürünün 
sadece ilçelerinde 
bulunduğuna vurgu 
yaparak, şöyle 
devam etti: "Bu yıl 
iyi bir hasat dönemi 
geçiriyoruz. Fiyat 
anlamında geçen 
seneye göre 
baya iyi durumdayız 
çünkü geçen yıl çok 
zarar etmiştik. Bu 
sene müstahsilin 
eline kilogram 
başına 60-65 kuruş 
geçiyor. Geçen yıl 
çok düşüktü, 7-10 
kuruş civarındaydı. 
Çoğu üreticinin 
patatesi tarlada 
kalmıştı ancak bu 
sene üretimde biraz 
eksiklik var. Ekim 
alanları azaldı, mah
sul soğuktan etk
ilendi, rekolte ve 

verim düştü ama 
üretici bu sene 
mutlu, geçen seneki 
darbeden sonra bu 
sevindirdi, kayıpları 
telafi etti." 
"Patates hak ettiği 
değeri buldu" 
Tüm Bostan Sebze 
Meyve Komisyoncu 
ve Tüccarlar Fed
erasyonu 
(TÜMESKOM) 
Başkanı Burhan Er 
ise son dönemde 
patates fiyatlarında 
artış yaşandığını 
bunun da farklı ne
denlerden kaynak 
landığını belirtti. 
Patates fiyatlarının 
geçen yıl çok 
düştüğünü ve 
üreticinin zarar 
ettiğini, ürünün tar
lada 10 kuruşa 
satıldığını anlatan Er, 
çiftçinin bu yüzden

patates ekili alan
larda alternatif 
ürünlere yönel 
diğini kaydetti. 
Son dönemde 
patateste ihracatın 
yapılmasının da 
fiyat artışında 
önemli bir etken 
olduğuna dikkati 
çeken Er, "20 gün 
öncesine kadar İs
tanbul halinde 40 
kuruş civarında 
satılan patates, 
bugün 1 lirayı geçti. 
Ortalama 1,25 
civarında satılıyor.

Patates hak ettiği 
değeri buldu. 
Geçmişte fiyatlar 
çok düşüktü, 
üretici çok 
zarar etti. Şu 
anda fiyatlar, 
üreticiyi koruma 
açısından ideal 
seviyede. 
Tüketiciyi de 
koruma adına fiyat
lar bu seviyede 
kalmalı. Daha 
fazla yükselmesin
den endişe duyu 
yoruz." ifadelerini 
kullandı.

İG
*

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye
Polis İmdat 105
Jandarma İmdat 156
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Polis Karakolu 513 18 70
Gar. Kom. 513 12 06

Telefon An» 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
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Milli EğL Md. 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
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H
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Aygaz 513 12 95
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Mogaz 513 75 58
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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
F

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Oev. Hast. B13 23 2»
Msr.Sağ.Ocs0< 513 10 68
Tomokay Tomografi 5,3 85 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

R
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Çınar Taksi 513 24 67
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Boyza Patrol 313 01 03
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Hawa sıcaklığı artacak 2016-MtS

Yapılan son de 
ğerlendirmelere gö 
re, Doğu Karadeniz, 
Doğu Anadolu'nun 
kuzey ve doğusu, 
Hatay, ilk saatlerde 
İstanbul, Yalova, 
Bursa, Kocaeli, 
Sakarya, Düzce, 
Zonguldak ve Bartın 
ile akşam saat
lerinden sonra Doğu 
Akdeniz, Karaman, 
Niğde, Gaziantep, 
Kilis ve Adıyaman 
çevrelerinin yağışlı, 
diğer yerlerin parçalı 
ve az bulutlu geçe 
ceği tahmin ediliyor. 
Yağışların Doğu 
Akdeniz kıyıları ile 
Doğu Karadeniz 
kıyılarında yağmur 
ve yer yer sağanak, 
diğer yerlerde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olması 
bekleniyor. Sabah 
saatlerinde İç Ege, İç 
Anadolu, Batı Kara 
deniz'in iç kesimleri 
ile Güneydoğu Ana 
dolu Bölgesi'nde yer 
yer pus ve sis hadi 
sesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava sıcaklığı 
ülkemizin iç ve doğu 
kesimlerinde 2 ila 4 
derece azalacak, 
batı bölgelerde 1 ila 
3 derece artacak. 
Rüzgar, genellikle 
güneyli yönlerden, 
güneydoğu kesimler 
ile Kıyı Ege'de kuzey 
li yönlerden hafif, 
arasıra orta 
kuvvette esecek. 
Bazı illerde beklenen 
hava durumuyla 
günün en yüksek 
sıcaklıkları ise 
şöyle:

Ankara: Parçalı ve 
az bulutlu -2 
İstanbul: Çok bu
lutlu, ilk saatlerde 
karla karışık yağmur 
ve kar yağışlı 5 
İzmir: Parçalı ve az 
bulutlu 8 
Adana: Çok bulutlu, 
doğusu ile akşam 
saatlerinden son 
ra il geneli yağışlı 13 
Antalya: Parçalı 
bulutlu 14 
Samsun: Parçalı 
bulutlu 9 
Trabzon: Çok 
bulutlu, aralıklı 
yağmurlu 9 
Erzurum: Çok bu
lutlu, ilk saatlerde 

kar yağışlı -1 
Diyarbakır: Parçalı 
bulutlu 9 
Meteoroloji yetkili 
terinden edinilen 
bilgiye göre Bur- 
sa'da bugün hafif 
kar yağışı bek
leniyor, sıcaklık 4 
derece. Pazartesi ve 
sah günü parçalı bu
lutlu havanın hakim 
olacağı Bursa'da 
sıcaklıklar artarak 
8 derece civarında 
seyredecek. Çar 
şamba günü hava 
çok bulutlu sıcaklık 
9 derece, perşembe 
günü ise hava 
yağmurlu olacak

18 Aralık tarihinde 
gerçekleştirilen 
ALES (Akademik 
Personel ve Lisan
süstü Eğitimi Giriş 
Sınavı) sonuçları 
açıklandı 
Akademik Personel 
ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş Sınavı 
(ALES) sonuçlan 
açıklandı. Adaylar, 
sonuçlara 
https://sonue.osym 
.00V.tr/ adresinden 
ulaşabilirler. 
ALES sonbahar 
dönemi 18 Aralık 
2016'da 81 il 
merkezi ile Biş 
kek'te (Kırgızistan) 
uygulandı.
Sınav, saat 9.30'da 
başlayan sınav 180 
dakika (3 saat)

sürdü.
ALES SINAV 
SÜRESİ UZATILDI 
YÖK üyesi Abdul
lah Çavuşoğlu 
TWitter hesabından 
yaptığı açıklamada 
120 soru için ver» 
ilen 150 dakika 
sınav süresinin 180 
dakikaya çıkarıldı 
ğını açıkladı.
Yurt dışından 
başvuru yapacak 
adaylar aynı ücret
leri, başvuru 
süresi 
İçinde ÖSYM’nin 
Internet sayfasında 
yer alan 
“ÖDEMELER” 
alanından kredi 
kartı/banka 
kartı İle TL olarak 
yatıracaktır.

İNŞAAT
■ v ■___
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Denizbank Bölge Müdürü Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti. Umurbeyıle ara 
sokaklar ilgi lıeklivor

Denizbank Bölge 
Müdürü Burak Bozkaya 

' ve Gemlik Şube Müdürü 
Onur Ayrancı, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Oda 

' sı’nı ziyaretinde Oda
Başkanı Kemal Akıt, 
TOBB ile yürüttükleri 
“Nefes Kredisi"ne Deniz 
bank’tan destek istedi. 
Denizbank Bölge Mü 
dürü Burak Bozkaya, 
“Piyasa şartlan ne olur 
sa olsun bizi er daima 
tüccanmızın yanında 
olacağız." dedi.
Haberi sayfa 2’de

Kar yağışı nede 
niyle, 20-25 cm yük 
sektiğinde karla 
kaplanan Umur 
bey’de ara sokak 
lar sorun olmaya 

devam ediyor. 
Belediyeyi arayan 
mahalle sakinleri 
kendilerine muha 
tap bulamadıklarını 
belirtti. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Kar ve yollar...
Geçtiğimiz hafta 2-3 gün süreyle yağan kar, 

yüksek yerleşim yerlerinde hayatı etkilemeyi 
sürdürüyor.

Denizden 150-200 metre yükseklere düşen 
kar yağışı, Gemlik merkezine göre etkili olu 
yor.

Manastır Bölgemiz ile Umurbey Mahallesin
deki kar yağışları, merkeze göre daha çok 
yaşamı etkiliyor. Pazar günü kar yağışlarının 
durmasına karşın, Umurbey Mahallesi’nin 
ara sokaklarındaki karın erimemesi, burada 
yaşayanların sokağa bile çıkmasına engel 
oluyor. Devamı sayfa 4'de

Güne Bakış Milli WnMW el Wıı
Emin Dalkıran Kordonu’nda 
açılacak olan ünlü bir marka 
ya ait işyerinin yola bakan 
tarafının demir profil üzerine 
beton dökülmesi sırasında 
belediye olaya el koydu. 
Geçtiğimiz günlerde gazete 
mizde yayınlanan haberde, 
Emin Dalkıran Kordonu’ndaki 
bazı işyerlerinin kordondaki 
vava vPİu ve otopark alanla 
rını gelişi güzel kapatarak 
işyerlerini büyüttüğü haberi 
mizden sonra işyeri sahipleri 
tarafından kordonun yol 
tarafında geniş bir alanın 
kapatılmak için demir profil 
üzerine beton dökümü dün 
durduruldu. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
vmlaacem.tr/rnarast%25c4%25b1ran;ak
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Denizbank Bölge Müdürü Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

mitNefeskreMedestekistedi
Denizbank Bölge 
Müdürü Burak 
Bozkaya ve Gemlik 
Şube Müdürü Onur 
Ayrancı, Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nı ziyaretinde 
Oda Başkanı Kemal 
Akıt, TOBB ile 
yürüttükleri 
“Nefes Kredisi”ne 
Denizbank’tan 
destek istedi. 
Denizbank Bölge 
Müdürü ile GTSO 
Yönetim kurulu 
Başkanı Kemal Akıt 
ve Başkan Yardım 
cısı Nurettin 
Hocaoğlu ve Gemlik 
Denizbank Şube

Müdürü Onur 
Ayrancı’nın 
katıldığı görüşmede, 
GTSO, Türkiye 
Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) 
tarafından organize 
edilen 'Nefes Kredisi 
Kampanyası" ile 
ilgili geri dönüşler 
konusu ele alındı. 
Ziyarette konuşan 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, TOBB 
tarafından başlatılan 
ve odaların desteği 
ile çığ gibi büyüyen 
nefes kredisine 
Ziraat Bankası ile 
birlikte öncelikli 
olarak sizler omuz

verdiniz. Bunun için 
teşekkür ederim.
Denizbank her 
daim üyelerimizin, 
tüccarın ve çiftçi

mizin yanında 
olmuştur. Bundan 
sonra da desteğini 
esirgemeyeceği 
nizden şüphemiz

yoktur. ” dedi. 
Akıt’ın konuşma 
sının ardından 
Denizbank Bölge 
Müdürü Burak

Bozkaya, 
"Başkanımızın 
şahsında Gemlik 
tüccarının, 
çiftçisinin, 
esnafının 
yanında olduğu 
muzu bir kez daha 
belirtmek isterim. 
Piyasa şartlan ne 
olursa olsun bizler 
daima tüccarımızın 
yanında olacağız." 
dedi. Piyasa 
koşulları ve ülke 
ekonomisi 
ile ilgili değerlendir 
melerden sonra 
Bozkaya ve 
Ayrancı GTSO’dan 
ayrıldılar.

Kaçak inşaat ekinleri, yolu kapatan işyerinde tutanak tuttu

Betedirc kerdondaki işgale el lovdu
Emin Dalkıran 
Kordonu’nda 
açılacak olan ünlü 
bir markaya ait 
işyerinin yola bakan 
tarafının demir 
profil üzerine beton 
dökülmesi 
sırasında belediye 
olaya el koydu. 
Geçtiğimiz gün 
lerde gazetemizde 
yayınlanan haberde, 
Emin Dalkıran 
Kordonu’ndaki 
bazı işyerlerinin 
kordondaki yaya 
yolu ve otopark 
alanlarını gelişi 
güzel kapatarak 
işyerlerini büyüttüğü

haberimizden sonra 
Türk Metal İş Şendi 
kasının bulunduğu 
binanın alt katında 
yapılan onarımdan 
sonra işyeri sahip
leri tarafından kordo 
nun yol tarafında 
geniş bir alanın 
kapatılmak için 
demir profil üzerine 
beton dökümü 
belediye kaçak 
inşaat ekipleri 
tarafından dün dur
duruldu. Ekipler, 
kordona doğru 
yapılan eklentiye 
beton dökerken 
işyerine gelerek 
rapor tuttu.

Çevredeki apartman 
sakinleri, gazete 
mize yaptığı açıkla 
mada, işyerlerinin 
önündeki yaya 
kaldırımlarının 
işgal edilme 
sinden sonra 
yolların ve otopark 
yerlerinin de 
ticarethaneler 
tarafından kapatı 
larak, keyfi uygula
malar yapılmasına 
karşı olduklarını 
söylediler. 
Apartman sakinleri 
belediye tarafın 
dan bu tür işgal 
lerin önlenmesini 
istediler.

Umurheıfıle ara sokaklar ilgi bekliyor
Geçtiğimiz hafta 3 
gün süreyle yağan 
kar yağışı nede 
niyle, 20-25 cm 
yüksekliğinde 
karla kaplanan 
Umurbey’de ara 
sokaklarda bulunan 
karların erimemesi 
sorun olmaya 
devam ediyor.
Hava ısısının birden 
düşmesiyle sertle 
şen kar tabakasının 
erimemesi halkın 
güçlükle sokağa 
çıkmasına neden 
oluyor.

Kar tabakası ne
deniyle, okul servis 
araçları da ara 
sokaklara girme 
yince okula giden 
küçük öğrenciler, 
yürüyerek ana 
caddeye gitmek 
zorunda kalıyorlar. 
Bu arada bir çok 
kişinin kar ve buz 
■anma nedeniyle 
kayması sonucu 
yaralandığı, kol ve 
bacaklarında kırıklar 
ve incilmelerin mey
dana geldiği öğre 
nildi. Ana yolu

açan Gemlik Bele 
diyesi Fen işlerinin 
ara sokaklara da 
hala temizlememiş 
olma sı tepkilere 
neden oluyor. 
Belediyeyi arayan 
mahalle sakinleri 
kendilerine muhatap 
bulama dıklarım, 
bazı sokaklara tuz 
dökülmesi ve karla 
rın temizlenmesine 
karşın ara sokakla 
rın temizlenmemesi 
nedeniyle belediye 
nin ilgi gösterme 
sini istiyorlar.
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Canılitıı aııaliahılan toMawrai çalan hırsız luiıUanıiı
Bursa'da bir camide 
namaz kılan ce
maatin ayakkabıla 
rını koklayarak 
çalan Suriye 
uyruklu 23 
yaşındaki Mahmoud 
Abdou yakalandı. 
İfadesinde, 
"Hastalık kapma
mak için koklayarak 
çaldım" diyen 
şüpheli, mahke
mece tutuklandı. 
Merkez Yıldırım 
İlçesi'nde bulunan

Erenler Camisi'nde 
cemaat namaz 
kılarken, içeri 
girerek dolaba 
bırakılan 
ayakkabıları tek 
tek kontrol eden 
bir kişi, daha 
sonra beğendiği 
ayakkabıyı kokladı. 
Şüpheli bu 
ayakkabıyı giyerek 
kaçarken, polis 
ekipleri titiz hırsızı 
yakalamak için 
çalışma başlattı.

HASTALIK KOKLAMIŞ
KAPMAMAK İÇİN Yıldırım Suç

Önleme ev 
Araştırma Büro 
Amirliği'ne bağlı 
ekipler, kamera 
görüntülerinden 
hırsızın Suriye 
uyruklu Mahmoud 
Abdou olduğunu 
tespit etti. Şüpheli, 
merkez Yıldırım 
ilçesi Zümrütevler 
Mahallesi'ndeki 
evinde gözaltına 
alındı. Mahmoud 
Abdou, "Hastalık 
kapmamak için kok

layarak çaldım. 
Önce kokladım, 
daha sonra 
ayağıma uyana 
kadar denedim. 
Kokmayanı 
giyerek kaçtım" 
diye ifade verdi. 
Önceden de 
hırsızlıktan 
suç kaydı 
bulunduğu 
anlaşılan şüpheli, 
sevk edildiği 
mahkemece 
tutuklandı.

hısffiiiliMkıitMiırt
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, uyuşturu 
cu satıcılarına 
yönelik operasyon
larda adliyeye sevk 
edilen 4 kişiden 3'ü 
tutuklandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile Mü
cadele Şubesi ile 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve Or
ganize Suçlarla Mü
cadele Grup 
Amirliği ekipleri 
tarafından yılbaşı 
gecesi ilçenin 
çeşitli bölgelerinde 
gerçekleştirilen o 
perasyonlarda, satı 
şa hazır 50 çıkı

metamfetamin, 
satışa hazır 2 ka
vanozda toplam 
300 gram esrar 
maddesi ele 
geçirildi.
Gözaltına alınan 11 
şüpheliden 7'si, 
haklarında 
"Uyuşturucu 
madde kullanmak" 
suçundan işlem 
yapılarak serbest 

bırakıldı. 
Uyuşturucu madde 
satışı yaptıkları 
iddia edilen S.Y, 
F.G, İ.B. ile M.D, 
adliyeye sevk 
edildi. Zanlılar 
dan S.Y, İ.B. ve 
M.D tutuklanırken, 
F.G. tutuksuz 
yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

Bursa eski Valisi Harput 
Ankara’da yaruılanacak
Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel De
vlet Yapılanması 
(FETÖ/PDY) 
soruşturması 
kapsamında tutuk
lanan eski Bursa 
Valisi Şahabettin 
Harput ile hakim ve 
savcılar Ankara'da 
yargılanacak. 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığımdan 
edinilen bilgiye 
göre, FETÖ/PDY 
soruşturması 
kapsamında 
gözaltına alınan 
eski Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
ile hakim ve 
savcılar Ankara'da 
yargılanacak.

Harput'un İçişleri 
Bakanlığına, hakim 
ile savcıların Hakim 
ve Savcılar Yüksek 
Kurula (HSYK) 
bağlı oldukları için 
soruşturmaları Bur
sa'da tamamlan 
diktan sonra An 
kara'ya gönderile
cek. Harput, hakim 
ve savcılar daha 

sonra Ankara'da 
hakim karşısına 
çıkacak.
15 Temmuz darbe 
girişiminin 
ardından Harput, 
28 Temmuz Per 
şembe günü 
gözaltına alınmış 
ve ardından sevk 
edildiği adli merci 
lerce tutuklanmıştı.

PflllsiwrimcehimlmMmarasiwiiti
Bursa'da, has
tanede cep telefonu 
çalan 22 yaşındaki 
Tayfun S., yolda 
kendisine doğru 
yürüyen polisleri 
görünce paniğe 
kapılıp, bayılma 
numarası yaptı. 
Gelen 112 ekip
lerinin muayenesi 
sonucu numara 

yaptığı belirlenip 
gözaltına alınan 
Tayfun S.'nin 2 
hırsızlık olayından 
arandığı da 
öğrenildi. Olay, dün 
merkez Yıldırım 
İlçesi Emirsultan 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Şevket 
Yılmaz Eğitim ve 
Araştırma Hastane

si'nde, telefon 
hırsızlığı yapan Tay
fun S., Emirsultan 
Camii yakı nında 
yürürken, yaptıkları 
devriye görevi 
sonucu kendisine 
doğru gelen polis 
ekiplerini görünce 
paniğe kapıldı. 
Gözaltına almaca 
ğını düşünen Tay

fun S., bayılma 
numarası yaparak 
kendisini yere 
bıraktı. Polis ekip
leri, Tayfun S.'nin 
yere düştüğünü 
görünce 112 Acil 
Servis ekiplerine 
haber verdi. Olay 
yerine gelen sağlık 
ekibinin incelemesi 
sonucu Tayfun

S.'nin numara 
yaptığı belirlendi. 
Tayfun S.'nin 
yapılan araştırma 
sında 2 farklı

hırsızlık olayından 
arandığı da 
saptandı. Tayfun S., 
emniyet müdürlü 
ğüne götürüldü.

KAŞ€D€ R€KL€AA€K YOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

GUL.ER AJANS İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
________ Tel : (0.224) 513 96 83 GEIVH-IK
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası bir ilke daha imza attı.

Güne Bakış
i Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

Kar ve yollar...
Cumartesi günü yağan kar ne

deniyle aracımızı Umurbey’de Değir 
men sokağa bıraktım.

Değirmen sokak, Umurbey’e çıkışta, 
soldaki ilk sokaktır. Bu sokak Orhan 
gazi asfaltına kadar gider.

Umurbey’in zeytinliklere giden bir 
tarım yoludur aynı zamanda.

O gün cenazemizin olması ne
deniyle aracımızı alt yola bırakarak 
sorun yaşamamak istedik.
Ama ne gezer.
Sabah kalktığımızda meydana gelen 

don ile yerler cam gibi olmuştu.
Aracı ana yola kadar çıkarmak için 

45 dakika uğraştık.
Cenazeye geç kalacağız diye kork

tuk.
Aynı gün o sokaktak birçok araç 

yerinden kımıldayamadı.
Kımıldayan karda patinaj yapıp 

sağa sola kaydı.
Bu kez pazar günü aracımı Gemlik 

Umurbey ana yolu kenarına bıraka 
rak yürüyerek Akköy Sokaktaki 
evimize gidebildik.

Pazartesi sabahı okullar açıldığı için 
servis araçları çocukları evlerin 
önünden alacaktı, alamadı.

Değirmen sokağa giren araçlar don 
olayı nedeniyle yollarda kaldı, traktör 
çağırmak zorunda kaldılar.

Yalnız okul araçları mı, diğer özel 
araçlarda...

Belediye Meclis üyesi Ercan Barut 
oğlu’na konuyu açmıştım.

Pazartesi gün tekrar aradım. Bu 
arada mahalleli kadınların belediyeyi 
defalarca aradığını öğrendim.
Barutçuoğlu iş işten geçse de tuz 

lama ekiplerini göndermiş, eve 
dönüp yeniden çıktığımda, sokağın 
tuzlandığını göı'dum.
Akşam ise karlar temizlenmişti.
Umurbey’in ana yolu devamlı açık 

tutuldu. Ama, ara yollar konusunda 
aynı hassasiyet gösterilmedi.

Dün sabah da korka korka alt yolda 
bıraktığımız aracımıza gittik.
Efendioğlu’nun evinin önünde kaya 
rak kolumu incilttim. Filmini çektir 
dim, Allahtan kırık yoktu, ama komşu 
larımdan bazılarının düşme sonucu 
kırıkları olduğu öğrendim.

Buradan ilgililere sesleniyorum.
Ana arterler kadar, yüksek yerlerde 

ara sokakları da temizleyin.
Çocuklarımız okul araçlarına gitmek 
için karlar üzerinde tehlikeli yürüyüş 
ler yapıyorlar. Bu sokaklara bir araç 
gönderip karları aldırmak, ardından 
tuz dökmek çok zor mu?

Mutlaka binlerinin canının yanması 
mı bekleniyor.

settir nıımı waı wım
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
sektörel çalışmala 
rina bir yenisini 
daha ekledi.
2016 Tarım, Gıda, 
Zeytincilik Sektör 
Raporu hazırlatan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, 
hazırlanan raporu 
kitap haline getire 
rek, resmi kuram
lara, oda üyelerine 
ve diğer odalara 
gönderecek.
2016 Tarım, Gıda, 
Zeytincilik Sektör 
Raporu’nun 
yayınlanan kitabına 
sunuş yazısı yazan 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, 
“Türkiye’nin 2023 
hedefine katkı

I sunulmak için 
çalışan Odamız

ekonomik dinamik
lerini mercek 
aıûna aiaık.
İlk etapta Tarım,

bu çalışmalara 
bir yenisini daha 
ekledi. Bu çevrede 
bölgemizin

Gıda, Zeytincilik 
Sektörünü kap
sayan bir araştırma 
yaptık. Alanında 
uzman olan akade 
misyenlerin hazırla 
dıkları bu rapor, 
büyük bir bilgi 
açığını kapatmış 
oldu” dedi.
Kemal Akıt sunu 
munda, sektörün 
küresel rekabet 
ortamındaki yansı 
maları yansıttığını, 
dünya pazarların 
daki durumunu, 
Türkiye geneli ve 
Gemlik özelinin 
birçok açıdan 
ekonomik verileri 
nin ortaya konduğu 
nu, bundan sonraki 
süreçte ise sanayi, 
liman, Serbest 
Bölge, turizm 
konularında da ra
porlar hazırlanaca 
ğım belirtti.

Göreve yeni atanan Tnk. Albay Ahmet Tevfik Kuş görevine başladı.

ftsfceri Hara Komutanı değişti
Gemlik Askeri 
Veteriner Okulu ve 
Eğitim Merkezi 
Komutanlığına 
Tnk. Albay Ahmet 
Tevfik Kuş getirildi. 
2015 yılı Ağustos 
ayında Gemlik

Askeri Veteriner 
Okulu ve Eğitim 
Merkezi Komutan 
lığına atanan Kıd. 
Piyade Alb. Namık 
Kemal Çil’in 
Ankara’ya atanması 
üzerine, yine Anka

ra Destek Değerlen 
dirme Komutanlı 
ğından Tnk. Albay 
Ahmet Tevfik Kuş 
getirildi. Geçtiğimiz 
hafta içinde 
görevine başlayan 
Alb. Ahmet Tevfik

Kuş, göreve 
başladıktan sonra 
eski meslekdaşı 
Namık Kemal Çil ile 
birlikte Gemlik 
Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş’u 
ziyaret etti.

GEMLİK NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALDIĞIM NÜFUS 
CÜZDANIMI 25 ARALIK 2016 GÜNÜ KAYBETTİM. YENİSİNİ 

ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR. 
BERKAY ÇAMDEVİREN

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 20351 - ZUöUU 
SIRA NUMARALI 3 CİLT SEVK İRSALİYESİ İLE 

SERİ A (15101-15150) VE SERİ A (15201-15500) SIRA NUMARALI 
6 CİLT PERAKENDE SATIŞ FİŞİ CİLTLERİMİZ KAYBOLDU. HÜKÜM

SÜZDÜR. CEMAL ÇIRAK (BERKAY HALI ÇEYİZ)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KAYNAŞLI MESLEK YÜKSEK OKULU DIŞ 
TİCARET BÖLÜMÜNDEN 2013 YILINDA ALDIĞIM GEÇİCİ MEZUNİYET 

BELGEMİ KAYBETTİM. HÜKÜMSÜZDÜR.
EBRU YILDIRIM

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ameliyat besileri "Bursa îpeği"vle dikilecek
Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Mühendislik 
Fakültesi Tekstil 
Mühendisliği Bolü 
münde yürütülen 
TÜBİTAK destekli bir 
projede, Bursa 
ipeğinden ameliyat 
ipliği geliştirildi. 
Projenin yürütücüsü 
Prof. Dr. Esra 
Karaca, yaptığı 
açıklamada, Prof. Dr. 
Sunay ömeroğlu, 
Prof. Dr. Aslı Hock- 
enberger ve tekstil 
yüksek mühendisi 
Gökçe Coşkun ile bir 
yıl önce başladıkları 
projede önemli 
mesafe katettiklerini 
söyledi.
Karaca, ameliyat 
ipliğinin tıbbi teks 
tiller pazarında çok 
önemli bir paya 
sahip olduğunu vur
gulayarak, projenin 
amacının yerli ola 
naklar ve ipek kulla
narak ameliyat ipliği 
üretmek olduğunu 
ifade etti.
Karaca, ameliyat 
ipliği pazarının 
önemli bir büyük

lükte olduğuna Işa 
ret ederek, ameliyat 
ipliklerinin Türki 
ye'ye, bütün 
işlemleri tamamlan 
mış kullanıma hazır 
paketli halde veya 
son işlemleri burada 
yapılacak şekilde 
yarı mamul olarak 
ithal edildiğini 
aktardı.
Türkiye'de ameliyat 
İpliği pazarının yılda 
70 milyon dolar 
civarında olduğunu, 
bunun 6 milyon 
dolarını da ipekten 
yapılanların 
oluşturduğunu be
lirten Karaca, ipek 
olanlarının tamamı 
mn ithal edildiğini, 
Türkiye'de henüz 
üretiminin yapılama 
dığını söyledi. 
Projelerinde 
ameliyat ipliği üreti
minde Bursa ve 
Türkiye için tarihi ve 
kültürel öneme sahip 
tekstil malzemesi 
olan ipeği tercih et
tiklerini ifade eden 
Karaca, şu değer 
lendirmede bulundu:

"Ne yazık ki, 
Türkiye'de üretilen 
kozalardan ipek 
çekimi yok denecek 
kadar az. Üretilen 
kozaların tamamına 
yakını yurt dışına 
ihraç ediliyor. Bu da 
önemli bir katma 
değer kaybı demek. 
Böyle bir projeyle 
hem ülkemizdeki 
ipekçiliğin canlandı 
rılmasını, hem de 
yerli kozalarımızın 
katma değeri yüksek 
bir alanda ameliyat 
ipliği olarak 
değerlendirilmesini, 
hedefliyoruz. Ayrıca 
önemli bir dış alım 
maliyetini ortadan 
kaldırılarak ülkemize 
kazandırılmasını 
amaçlıyoruz." 
Karaca, ipek ameli 
yat ipliği üretimini 

belirli prosesler 
uygulayarak gerçek 
leştirildiklerini 
anlattı.
Yerli kaliteli kozalar
dan ipek çekimi 
gerçekleştirdiklerini 
ve ham ipek üretimi 
yaptıklarını dile ge
tiren Karaca, şunları 
aktardı: "Arkasından 
ürettiğimiz ipek iplik
lerini belirli sayılarda 
katlayıp büküm 
işleminden geçiri 
yoruz. Daha sonra 
ipeğin yapısında bu
lunan 'serisin' de
nilen bir maddenin 
giderilmesi amacıyla 
pişirme işleminden 
geçiriyoruz ve pişi 
rilmiş ipek haline 
dönüştürüyoruz.
İpliği son formuna 
ulaştırmak üzere 
ipek ameliyat iplik

lerini 'braid' dediği 
miz bir formda elde 
etmek için özel bir 
makine kullanıyoruz. 
Üretimleri de tama
men kendi bünye 
mizde gerçekleştin 
yoruz. Daha sonra 
üretilmiş olan ipek 
ameliyat ipliklerini 
doğal bir boyar 
madde ile siyah 
renge boyayarak si
likonla kaplama işle 
mi uygulayacağız." 
Karaca, ipliğin braid 
formuna getirilmesi 
üzerinde çalıştıkla 
rina değinerek, pro
jeyi bir yıl içinde 
tamamlamayı amaç 
Sadıklarını söyledi. 
10 milyon dolar 
civarında kazanç 
Karaca, üretim 
aşamasından sonra 
ürünün bazı testler
den de geçirilmesi 
gerektiğine işaret 
ederek, bunun 
laboratuvar ve deney 
hayvanları üzerinde 
yapılacağını dile 
getirdi.
Proje ile Türkiye'de 
ameliyat ipliği üreti

minin yapılabile 
ceğini vurgulayan 
Karaca, "Bu proje 
daha sonraki 
çalışmaların da 
önünü açacaktır 
diye düşünüyorum. 
Ülkemizde üreti 
len bazı tekstil 
malzemeleri de var 
mesela poliester 
gibi. Poliesterden 
de neden ameliyat 
ipliği üretilmesin. 
Bunun da öncüsü 
olacak bu proje. 
Projenin başarılması 
halinde önemli 
bir dış alım 
maliyetinin ortadan 
kalkacağını ve 
ipekböcekçili ğinin 
de eski canlılı ğına 
kavuşacağını 
umuyoruz." dedi. 
Karaca, proje 
başarıyla tamamlan 
dığında ve ipek 
ameliyat ipliği 
piyasada kullanıl 
maya başlandığında 
Türkiye'nin 
10 milyon dolara 
yakın bir kazanç 
sağlayacağını 
sözlerine ekledi.

6000/Ff4H 
İIRELLI

PEŞİN 
FİYATINA 
KREDİ 

KARTINA

ftSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

«EK <
& < / J

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

RjffillTllöTgi abone oldunuz mu?
■SmSiJS ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

o st arm axx’

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.coin

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

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

http://www.gemlikkorfezgazetesi.coin
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Mıi wı ihracat raiamlan acıilanflı
Türkiye’nin aralık ayı 
ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 9,3 artarak 12 
milyar 817 milyon 
dolara ulaştı. 
Türkiye’nin aralık ayı 
ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre 
yüzde 9,3 artarak 12 
milyar 817 milyon 
dolara ulaştı. 2016 
yılı ihracatı ise bir 
önceki seneye 
kıyasla yüzde 0,8 
gerileyerek 142 mil
yar 610 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 
Türkiye ihracatçılar 
Meclisi (TİM) veriler
ine göre aralık 
ayında kilogram 
bazında yüzde 4,7 
artış gösteren 
ihracatın lokomotif 
ilk üç sektörü oto
motiv, hazır giyim- 
konfeksiyon ve 
kimyevi maddeler 
oldu. TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi: 
“Geçen yıl parite, 
emtia-petrol 
fiyatlarındaki düşüş 
ve Rusya, Irak,

Suriye, Libya’daki 
sorunlar nedeniyle 
toplamda 8,7 milyar 
dolar kayıp yaşadık. 
Bunlar olmasaydı 
ihracat yüzde 5 
artışla 150,8 milyar 
dolar olacaktı.
Ancak gururla 
söyleyebiliriz ki 
geçen yıl dünya 
ticaretinden aldığı 
mız payı yüzde 
0,89’a çıkararak 
rekor kırdık. AB’nin 
ithalatından alınan 
pay da yüzde 1,28’e 
ulaşarak yine rekor 
kırdı.”
Büyükekşi: “2017’yi 
atılım yılı ilan ettik.

Yıl sonunda 
ihracatın 155 milyar 
dolara yükseleceğini 
öngörüyoruz. 
Bakanımızın 
öncülüğünde OVP 
hedefimiz olan 153,3 
milyar doları geride 
bırakacağız. Petrol 
ve emtia fiyatların 
daki düşüşün son 
bulması, petrol 
ihracatçısı ülkelerin 
toparlanacak olması 
ve reform paketleri 
gibi gelişmelerle 
ihracatımız artışa 
geçecek. Rusya ile 
yaşanan ihracat 
kayıpları azalarak or
tadan kalkacak.”

Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), 
geçen aralık ayı ve 
2016 yılının 
tamamına ilişkin 
ihracat rakam 
lan ile 2017 yılı 
hedeflerini başkent 
Ankara’da düzen 
lenen toplantıda 
açıkladı. TİM 
Başkanı Mehmet 
Büyükekşi’nin 
ihracat verilerini 
paylaştığı toplantıya, 
Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci de 
katılarak 2016 
yılına ilişkin 
değerlendirmelerde 
bulundu.

apolet Bakanlığı 
810 personel alacak

Adalet Bakanlığı 
personel alımı ilanı 
yayınlandı. Adalet 
Bakanlığı personel 
alımı ile 2017 yılında 
810 yeni personeli 
bünyesine dahil 
edecek
Adalet Bakanlığı 
personel alımı 2017 
yılında sürüyor. De
vlet kuramlarında 
görev yapmak iste 
yenler bu kapsam 
da yapılacak alım 
lara ilgi gösteriyor. 
Yayımlanan ilana 
göre Adalet 
Bakanlığı personel 
alımı ile 810 yeni 
personel göreve 
başlayacak. Bu per
soneller icra katibi 
olarak istihdam 

edilecekler. Adalet 
Bakanlığı memur 
alımı kapsamında 
başvu ru yapacak 
adaylar 
başvuruların nasıl 
yapılacağını merak 
ediyor. Ayrıca 
başvuru formu ve 
tarihleri de 
başvuru 
yapacakların en 
fazla merak 
ettikleri konular 
arasında yer alıyor. 
Adalet Bakanlığı 
icra katibi alımı için 
başvurular 2 Ocak 
2017'de başladı. 
Adaylar başvuru 
işlemlerine 16 
Ocak 2017'ye 
kadar devam ede
bilecekler.
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SGK, vapılanıiırma ödeme süresini uzattı
SGK, yeniden 
yapılandırma 
kapsamına giren 
alacakların ilk taksit 
ödemelerini 6 
Ocak'a kadar uzattı. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) İl 
Müdürü Hacı Ali 
Hasgül, kuruma 
borcu olanların, bu 
borçlarını yapılan 
dırmalarına olanak 
sağlayan kanundan 
yararlanmak 
isteyenlerin taksit 
ya da diğer ödem 
elerini yapacakları 
son tarih olarak 2 
Ocak 2017 
Pazartesi gününün 
bildirildiğini, ancak

yaşanan olumsu
zluklar nedeniyle 
bu tarihin 6 Ocak 
olarak yeniden 
düzenlendiğini 
kaydetti.
İl Müdürü Hasgül, 
"Kamuoyunun 

malumu olduğu 
üzere 6736 Sayılı 
Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılandırıl 
masına İlişkin 
Kanun uyarınca Ku
runtumuza borcu 
olan ve bu borcu 

yapılandıran 
vatandaşlarımız için 
yapılandırma taksit 
ve diğer ödemelerin 
son ödeme tarihi 
02.01.2017 olarak 
belirlenmiştir.
Kurum bilgi iletişim 

sistemlerinin 
yoğunluğu ve 
Ulusal internet sis
teminde yaşanan 
aksaklıklar net
icesinde, ülkemizin 
genelinde banka 
ödeme sistem
lerinde sıkıntılar 
oluşmuş, bu olum
suz durum 
vatandaşlarımızın 
taksit ödeme edi
mini yerine getire
memesine yol 
açmıştır. Gerek 
5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortasının 
100. maddesinin 4. 
fıkrası gerekse 
Sosyal Sigorta

İşlemleri 
Yönetmeliğinin 5. 
maddesinin ikinci 
fıkrası uyarınca, 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Başkanlığımız son 
ödeme tarihi 
02.01.2017 olan 
Sosyal Güvenlik 
Prim ve Prime 
ilişkin ödemeler ile 
Prim Borçlarının 
Yapılandırılması 
hakkındaki Kanun 
uyarınca ödenecek 
prim borçları taksit
lerinin son ödeme 
tarihini 06.01.2017 
tarihi olarak 
düzenlemiştir" 
dedi.

Kargolara terör takibi gelecek!
Hükümet, kargo 
taşımacılığına yeni 
bir düzenleme ge
tirdi. Getirilen yeni 
düzenlemeyle yasak 
madde göndermek 
isteyenlerin önüne 
geçilmesi 
hedefleniyor.
Kargonun bomba ve 
uyuşturucu gönderi
minde kullanılacağı 
istihbaratıyla 
harekete geçen 
hükümet, posta 
hizmetlerine terör 
ayan getirdi. Posta 
gönderiminde kimlik 
zorunlu olacak ve 
kargolar kontrol 
edildikten sonra 
alınacak.
Söz konusu tedbir
lerin kargo hizmet
lerinin uyuşturucu 
ya da bomba 
taşınmasında 
kullanabileceğini 

öngören istihbarat 
birimleri ile yapılan 
çalışmalar net
icesinde getirildiği 
öğrenildi. İstanbul'da 
işadamı Osman 
Kurdaş'a oğlu 
tarafından kargo 
paketiyle bırakılan 
bombalı saldırı 
sonrasında sis
temdeki açık fark 
edilirken, bundan 
sonra haberleşme 
gönderileri hariç tüm 
kargo paketlerinin 
açılarak kontrol 
edilmesi 
kararlaştırıldı. Yeni 
uygulamayla kargo 
taşımacılığının terör 
ve uyuşturucu gibi 
yasadışı yöntemler 
için kullanılma 
olasılığının ortadan 
kaldırması 
amaçlıyor.

KİMLİK İBRAZI 
ZORUNLU

Yapılan yeni çalışma 
çerçevesinde bun
dan böyle posta 
gönderilerinin kab
ulü ve teslimi 
aşamasında gön
derici ve alıcıdan 
kimlik ibraz etmesi 
talep edilecek. Kim
lik ibraz etmeyen 
vatandaşların gön
derilerini posta 
hizmeti sağlayan 

şirketler kabul veya 
karşı tarafa teslim et
meyecekler. Özellikle 
mahalle aralarında 
bulunan kargo 
firmalarında x-ray 
cihazı dahi 
bulunmadığı için 
kargolar gönderici 
tarafından paketle 
nerek firmaya teslim 
ediliyordu. X-ray 
cihazından geçir
ilmeyen paketlerin 
içerisinde ne olduğu 
bilinemiyordu.

Bunun da önüne 
geçilmesi için mek
tup gibi haberleşme 
gönderileri hariç 
diğer bireysel gön
derilerin gönderici 
huzurunda kontrol 
edilerek kabul 
edilmesi şartı getir
ildi. Kargo içeriği 
kargoyu gönderenin 
huzurunda yetkililer 
tarafından açılarak 
kontrol edilecek.

KAMERA SİSTEMİ 
KURULACAK

Posta kabul 
merkezlerine kamera 
sistemi kurulması da 
zorunlu hale 
getirildi. Ayrıca 
vatandaşın kargo 
firmaları hakkında 
bilgi sahibi ola
bilmesi için posta 
hizmetinde 

kullanılan araçlarda, 
işyerlerinde veya 
personelin 
kıyafetlerinde hizmet 
sağlayıcının markası 
veya logosunun 
olması da şart 
koşuldu.

EMNİYETLE ANLIK 
PAYLAŞILACAK

Kargo şirketleri, bu 
sayede taşınması 
yasak madde gön
dermek isteyenleri 
engelleyeceği gibi, 
olası bir şüpheli 
durumu da anında 
Emniyet birimleri 
ile paylaşacak. 
Şüpheli tavırları 
olanlar veya kimlik 
ibraz etmekten 
kaçınan kişilerin 
görüntüleri Emniyet 
ve istihbarat birim
lerine verilecek.

G 
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M 
1 
I 
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E 
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E 
R 
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GEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİBELEB DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 51310 55
Polis Karakolu 51318 79
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK

ULAŞIM

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

HASTANELEB
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Heat. 513 23 29
Mer.Sa9.Oeağı 513 10 66
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
Gemi I k Ta kal 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
O rm. Böl. Şef. 513 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. 51310 92
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
rıaiK tzgııım muu. aıo ıo
İŞ-KUR _____ 513 71 66

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

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 -FEBİBOT
Yalova (226)) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 6S5 60 31

OTOBÜS__________

Şehirlerarası Oto 261 5400
büs Terminali (18 Hat)

DAMITICILAR________

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 80 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol S13 1O 79
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Körfez
OEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZtTtlI_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5669 

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 
Istikiaf Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar gönleri yayınlanmaz)

tEiılırlııııiııOi
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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TEOG sonuçları açıklandı
TEOG sınavı 
sonuçları öğrenci 
lerin erişimine açıldı. 
Binlerce öğrencinin 
istedikleri liseye 
gidebilmek için 
girdikleri sonuçların 
bu kadar erken bir 
tarihte açıklanması 
büyük bir sürpriz 
oldu. TEOG sonuç 
larını merak eden 
adaylar, büyük bir 
heyecanla MEB’in 
resmi sitesini 
adeta işgal etti. 
TEOG sınav 
sonuçları açıklama 
sı, dün Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) 
yetkilileri tarafından 
öğrencilerin erişi 
mine açıldı. 23-24 
Kasım tarihlerinde 
gerçekleş tirilen 
TEOG 1.dönem 
sınavı, sonuçları ile 
MEB Internet 
sayfasında yayım 
landı. Sınav sonu
cunda hata olduğu 
nu düşünen adaylar, 
sonuçlara itiraz ede
bilecek. İtirazlarla il
gili yapılması gere 
kenleri listeleyen

MEB, sonuçlara 
yapılacak itirazların, 
yayınlanma tarihi 
itibariyle en geç 5 
gün içerisinde elek
tronik ortamlardan 
yapılmasıgerektiğini 
duyurdu. İtirazın 
gerçekleştirilmesini 
n ardından incele
menin başlatılması, 
T.C. Ziraat Bankası, 
Vakıflar Bankası ve 
Halk Bankası şube 
lerine "Kurumsal 
Tahsilat Programı" 
adıyla 20 TL'nin 
yatırılmasıyla 
gerçekleşecek.
2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Ka- 
nunu’nun 20/B mad

desi uyarınca, 
sonuçlara yapılacak 
itirazlar, sonuçların 
e-Okul Sistemi ve 
http://www.meb.gov. 
tr internet adresinde 
yayımlanmasından 
itibaren başlayan 10 
(on) günlük dava 
açma süresini dur 
durmamaktadır. 
Her dönem yapılan 
ortak sınavlarda 
ağırhklandırılmış 
puanların hesaplan 
masında; Türkçe, 
matematik, fen ve 
teknoloji dersleri 
için dört, T.C. inkılâp 
tarihi ve Atatürk 
çülük, yabancı dil ve 
din kültürü ve ahlâk 

bilgisi için iki 
katsayısı esas alınır. 
O dersin puanı ile 
çarpılarak her bir 
dersin ağırlıktan 
dirilmiş ortak sınav 
puanı hesaplana 
çaktır. Bu puanlar 
toplanarak her 
öğrenci için 
700 tam puan 
üzerinden AOSP 
hesaplana cak 
TEOG 2. DÖNEM 
SINAVLARI NE 
ZAMAN?
Bir yandan sonuçları 
araştıran diğer 
yandan sınava 
hazırlanmaya devam 
eden öğrenciler, bir 
yandan da TEOG 
2. dönem sınav ta 
rihlerini sorgula
maya başladı. Peki, 
2. dönem sınavları 
ne zaman yapıla 
cak? TEOG 2. dö 
nem sınavları 26 
Nisan - 27 Nisan 
2016 tarihinde yapı 
lacak. Mazeret sınav 
lan ise 20 Mayıs - 
21 Mayıs 2016 
tarihlerinde 
gerçekleşecek.

Uludağ'da otopark 
sorunu çözüldü

Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve BUR- 
BAK iş birliğiyle 
Uludağ'da otopark 
meselesi çözüme 
kavuşurken, oto 
parkları inceleyen 
Bursa Valisi 
İzzettin Küçük, 
çalışmalarından 
dolayı BURBAK 
yetkililerini 
tebrik etti.
Yeni yılın ilk 
gününde Uludağ'ı 
ziyaret eden Bursa 
Valisi izzettin 
Küçük, otopark
larla ilgili BURBAK 
Genel Müdürü 
Kasım Şahin ve 
İşletmeler Müdürü 
Salih Şimşek'ten 
bilgiler aldı. 1. ve 2. 

oteller bölgesinde 
bin 400 araçlık 3 
otoparkı faaliyete 
geçirdiklerini ifade 
eden Genel Müdür 
Kasım Şahin, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile bir
likte başarılı bir işe 
imza attıklarının 
altını çizdi. Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe'nin 
de buradaki 
otoparkları ziyaret 
ettiğini belirten 
Kasım Şahin, tüm 
eksiklerin belediye 
işbirliği ile titizlikle 
belirlenip 
çalışmaların bun
lara göre oluşturul 
duğunu belirtti.

nYİĞİT İNŞAAT
"1 987

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

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

www.manastiremlakgemlik.com

. ia&FA)C(l2245173310 CEM W 33 83
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Kaymakam Gürbüz Karakuş’a ‘Hoşgeldin’ demek isteyenler sırada

Kaymakama nyareiler siiriiyor
Erkan Giindoğdu adlı esnaf, 

kazandığı ihaleden sonra yerlerin 
kendine verilmediğini söyledi

İlçemiz Kaymakam 
lığına atanan 
Gürbüz Karakuş’a 
ziyaretler sürüyor. 
Gemlik Kaymakam
lığına Erzurum 
Palanköken Kayma 
kamlığı’ndan atanan 
Gürbüz Karakuş, 
göreve başladığın 
dan 2 hafta 
geçmesine 
karşın ziyaretleri 
devam ediyor. 
Haberi sayfa 2’de

IlIlMlIlllllf
Gemlik
Belediyesi’nin 
geçtiğimiz ay 
ihaleye çıkardığı 
Kapalı Pazar 
Yeri’n de açık 
arttırmaya 
katılarak yer 
sahibi olan 
Erhan Gün 
doğdu adlı 
vatandaş, 
yerin kendisine 
verilmemesi 
nedeniyle 
Gemlik Belediyesi Ş?y'ea.'- , 
hakkında dava Haberı saYfa 2 de

açacağını

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Huzura kurşun...
Türkiye zor günlerden geçiyor.
Yol geçen hanına dönen ülkemiz, OsmanlI 

nın son döneminde olduğu gibi birçok cephe 
de savaşıyor.

Bu savaşların en sonuncusu Suriye’ye 
asker göndermemiz ve Fırat Kalkanı adı ve 
rilen operasyon ile IŞİD’i sınırlarımızdan 
uzaklaştırmaya çalışıyoruz.

Şimdilik bir noktaya kadar ilerledik.
Savaş bu.
Karşındaki armut toplamıyor, bu nedenle 

şehitler veriyoruz.
Yarının ne olacağı meçhul. Dev. Sayf. 4’de

Umurbev’de 
ara sokaklardaki 

karlar 
temizleniyor

Umurbey Mahallesin 
deki ara sokaklardaki 
karların temizlenmesi 
ni isteyen yayınlarımız 
üzerine Gemlik Beledi 
yesi Fen İşleri ekipleri 
ara sokaklardaki kar 
lan temizleyerek, tuz 
lama çalışmaları 
başlattı.

Yüksek yerlerde buz 
lanmalar ve kar yığın 
lan yüzünden servfs 
araçları öğrencileri 
evlerinin önlerinden 
atamıyorlardı.

llulMstlilııMtsıt milli 
tMmi itli nImiIi Mim
GEMPORT Gemlik 
Anadolu Lisesi bahçe 
sinde bulunan Atatürk 
Büstü kaidesini ye
nileyen Gemlik Lions 
Külübü'ne teşekkür 
belgesi verdi. 
Ana kapının karşışına 
yaptırılan Atatürk büstü, 
okulun GEMPORT A.Ş. 
tarafından yeniden 
yapılmasından 
sonra yeni binanın 
önüne taşındı. 
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Kaymakam Gürbüz Karakuş’a ‘Hoşgeldin’ demek isteyenler sırada

Kaymakama ziyaretler sürüyor

f
ıurbuz Karakuş _ 

| ;Gazi Okulu minik öğrencileriyle
Marmarabirlik Yön etim T^ûrûTü
Başkanı Hidamet Asa ziyarette

İlçemiz Kaymakam 
lığına atanan 
Gürbüz Karakuş’a 
ziyaretler sürüyor. 
Gemlik Kaymakam
lığına Erzurum 
Palanköken 
Kaymakamlığından 
atanan Gürbüz 
Karakuş, göreve 
başladığından 2 

hafta geçmesine 
karşın ziyaretleri 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz günlerde 
Ticaret ve Sanayi 
Odası Gazi 
İlköğretim Okulu’nun 
minik öğrencileri 
Kaymakam 
Gürbüz Karakuş’u 
makamında

ziyaret etti.
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, GTSO Gazi 
İlköğretim Okulu 
Müdür Yardımcısı 
Soner Karasu ve 
okulun sınıf 
öğretmenleri ve 
minik öğrenciler 
ile birlikte Kay

makam Karakuş’a 
hoşgeldiniz 
ziyaretinde 
bulundular.
Minik öğrenciler 
ve öğretmenlerini
Kaymakamlık 
Toplantı Salonunda 
kabul eden Kayma 
kam Gürbüz Kara 
kuş, onlarla bir süre 

görüştü. 
Ote yandan 
Kaymakam Karakuş, 
göreve başladıktan 
sonra daire müdür
leri ardından 
geçtiğimiz günlerde 
de İlçemiz 
okullarının müdür
leriyle biraraya 
geldi.

Kaymakam 
Karakuş 
ilçemizdeki sivil 
toplum kuruluşları 
yanında kurum, 
kuruluş ve 
firmaların 
yöneticileri de 
“Hoşgeldiniz” 
ziyaretlerini 
sürdürüyorlar.

Erkan Gündoğdu adlı esnaf, kazandığı ihaleden sonra yerlerin kendine verilmediğini söyledi

Pazanıeri uerilmeııen esna! Belediyelıe Jaııa acıyor
Gemlik Belediye- 
si’nin geçtiğimiz ay 
ihaleye çıkardığı 
Kapalı Pazar Yeri’n 
de açık arttırmaya 
katılarak yer sahibi 
olan Erhan Gündoğ 
du adlı vatandaş, 
yerin kendisine veril 
memesi nedeniyle 
Gemlik Belediyesi 
hakkında dava 
açacağını söyledi. 
Gazetemizi ziyaret 
eden Erhan 
Gündoğdu, Aralık 
ayında Gemlik 
Belediyesi tarafın 
dan salı günleri 
Kapalı Pazar Yerinde 
açılacak sebze ve 
meyve tezgahları 
için ihaleye girdiğini 
ve açık arttırmada 
ihaleyi kazanmasına

karşın, belediyeden 
gönderilen yazı ile 
hak ettiği yerin 
kendisine verilme 
diğini iddia etti. 
Erhan Gündoğdu, 
sebze ve meyve 

bölümünde açık 
arttırmada 53 ve 54 
nolu işyerlerini satın 
aldığını, ancak 27 
Aralık tarihli 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir

Erol imzalı bir yazı 
da “kurulan Salı 
pazarında öteden 
beri fiilen pazarcılık 
yapamadığınız için 
ihale şartnamesinin 
3 ve 5. maddelerinin 

(a) bendinde yer 
alan ’’sebze ve 
meyve yada 
Belediyece izin veri 
len diğer gıda ve 
ihtiyaç maddelerinin 
satışı ile iştigal 

ediyor olmak şartını 
sağlamamanız sebe
biyle, DİK 31. mad
desine istinaden ve 
şartnamenin 3. ve 5. 
maddesine göre 
Belediye Başkanı 
(ita amiri) tarafından 
iptal edilmiştir” de
nilerek, hak ettiği 
yerlerin kendine ve 
rilmediğini söyledi. 
Gündoğdu, 
belediyeden aldığı 
esnaflık belgesi İle 
pazarlara çıktığını 
gösteren makbuzla 
rina karşın, 40 bin 
lira bedelle aldığı 
yerlerinin kendisine 
verilmemesi konu 
sunda yaptığı görüş 
melerden sonuç ala 
madiğini ve yargıya 
gideceğini söyledi.

GEMPORT Gemlik 
Anadolu Lisesi 
bahçesinde bulunan 
Atatürk Büstü 
kaidesini yenileyen 
Gemlik Lions Külübü 
‘ne teşekkür 
belgesi verdi. 
Gemlik Lisesi’nin 
kurulduğundan 
sonra, ana kapının 
karşışına yaptırılan 
Atatürk büstü, oku

lun GEMPORT A.Ş. 
tarafından yeniden 
yapılmasından 
sonra yeni binanın 
önüne taşındı. 
Gemlik Lisesi 
Mezunları Derneği 
Kurucu Başkanı 
Uludağ Üniversitesi 
eski Dekanı ve 
Rektör Yardımcıla 
rından Prof. Dr. Müfit 
Parlak, kaideyi ye

nileyen Gemlik Lions 
Kulübünden destek 
istedi. Lions Kulübü 
kaideyi yeniledi 
Atatürk Büstü ve 
müzik odasını alınan 
müzik aletleri için 
yapılan törende, 
Gemlik Lions Külübü 
adına Dursun 
Özbey’e düzenlenen 
törenle Prof. Dr.
Müfit Parlak 

tarafından teşekkür 
belgesi verildi.
Ayrıca, yine 
Gemlik Lisesi 
mezunları okulun 
müzik odasına 
orkestra davulu, 
elektro gitar 
ve ölen bir 
Gemlik Lisesi 
mezunu adına 
çocukl arı piyano 
hediye etti.
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Bıırsa'ıla hiiıiilı opeıasıon! tok sayma Bünimar
Bursa merkezli 27 
ilde, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması'na (FETÖ/ 
PDY) yönelik ope 
rasyon kapsamında 
haklarında yakala 
ma kararı çıkarılan, 
aralarında teğmen, 
asteğmen ve 
astsubayların da 
bulunduğu 46 mu
vazzaf askerden 
22'si gözaltına 
alındı.

Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı tara 
fından yürütülen 
soruşturma 
çerçevesinde, Em
niyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
Bursa'daki FETÖ/ 
PDY*nin insan 
kaynakları yapılan 
masına yönelik 
operasyonda ele 
geçirilen dijital 
materyalleri incele* 
meye aldı.

Ekipler, şifrelerini 
çözdükleri bazı bel
gelerde, 46 kişinin 
ismine ulaştı. Bu 
isimleri araştıran 
ekipler, söz konusu 
kişilerin Türk Silahlı 
Kuvvetlerinde teğ 
men, asteğmen, 
astsubay gibi 
görevlerde bulun 
duklarını tespit etti. 
Bunun üzerine, 
Bursa merkezli 27 
ilde 46 muvazzaf 
asker hakkında

yakalama 
kararı çıkarıldı. 
Harekete geçen 
polis ekipleri Bursa, 
Ankara, İstanbul, 
İzmir, Kayseri, 
Şırnak, Erzincan, 
Balıkesir, Mardin, 
Şanlıurfa, Bingöl, 
Amasya, Eskişehir, 
Kocaeli, Çorum, 
Adana, Kars, 
Sakarya, 
Kahramanmaraş, 
Malatya, Hakkari, 
Karabük, Hatay,

Tokat, Sivas, Sinop 
ve Manisa'daki 
adreslere eş 
zamanlı operasyon 
düzenledi. 
Operasyonda şu 
ana kadar, 
22 asker 
gözaltına alındı. 
Diğer şüphelilerin 
arama çalışmaları 
sürüyor.
Bu arada, şüpheliler 
sadece birinin 
örgütün şifreli 
haberleşme

uygulaması 
"Bylock"u 
kullandığı, diğer 
şüphelilerin 
isimlerinin ise 
FETÖ/PDY ile 
bağlantısı 
soruşturma ile 
ortaya çıkarıldı. 
Söz konusu 
şüphelilerin 
örgütün "kripto" 
elemanları 
olarak 
değerlendirildiği 
öğrenildi.

Kamyonette sıkışan 
sürücüyü itfaiye kurlardı

Başını iıaııuzun dınıarına çarpan 
komiser yardımcısı öldü

Bursa'nın merkez 
Nilüfer ilçesinde, 
bariyerlere çarpan 
kamyonette sıkışan 
sürücüyü itfaiye 
ekipleri çıkardı. 
İzmir karayolunda 
seyir halindeki 16 
BSJ 86 plakalı 
kamyonetin 
sürücüsü Ufuk A, 
direksiyon 
hakimiyetini kay
betmesi sonucu 
kontrolden çıkan 
aracıyla önce önün
deki bir otomobile, 
ardından da Fatih 
Sultan Mehmet 
Bulvarı girişindeki 
refüje çarptı. 
ARAÇTA SIKIŞIP

KALDI 
Çarpmanın 
şiddetiyle kamyo
nette sıkışan Ufuk 
A, vatandaşların 
bildirmesiyle kaza 
yerine gelen itfaiye 
ve 112 acil servis 
ekiplerince 
çıkarılarak, Çekirge 

Devlet Hastane 
sine kaldırıldı. 
Kaza nedeniyle bir 
süre trafiğe ka
panan bulvar 
girişi, kamyonetin 
çekiciyle 
kaldırılmasının 
ardından yeniden 
ulaşıma açıldı.

BURSA Emniyet 
Müdürlüğü Özel 
Hareket Şubesi 
Komiser Yardımcısı 
29 yaşındaki Cenk 
Dorken, bir spor 
merkezinin 
havuzunda baygın 
halde bulundu. 
Cenk Dorken has
taneye kaldırılırken 
yolda yaşamını yi
tirdi. Başında yarık 
bulunan Dorken'in 
havuza atlarken 
veya havuza girme
den önce düşerek 
başını vurmuş 
olabileceği öne 
sürüldü.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Özel

Harekat Şubesi'nde 
Komiser Yardımcısı 
olarak görev yapan 
Cenk Dorken, dün 
akşam saatlerinde 
merkez Osmangazi 
İlçesinde bulunan 
bir AVM'nin spor 
merkezinin 
havuzuna gitti. 
Görevliler bir süre 
sonra havuzda 
yüzen Dorken'u 
suda baygın du
rumda buldu. 
Başında yarık 
bulunan Cenk 
Dorken, çağrılan 
ambulans ile 
hastaneye 
kaldırılırken, yolda 
yaşamını yitirdi.

Cesedi, kesin ölüm 
nedenin belirlen
mesi için Adli Tıp 
Kurumu morguna 
kaldırılan evli olan 
Cenk Dorken'in, 
havuza atlarken 
veya havuza gir
erken dengesini 
kaybedip düşerek 
başını kenarına 
çarpmış olabile 
ceği öne sürüldü. 
Olayla ilgili 
soruşturmaya 
Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı'nca 
başlandı. Talihsiz 
polisin ölüm haberi 
ailesini ve 
meslektaşlarını 
yasa boğdu.

M meflyada terör prononandasma 6 söıaiu
BURSA'da 
sosyal medya 
hesapları 
üzerinden terör 
örgütü PKK/KCK 
propagandası 
yaptıkları iddia 
edilen 6 kişi 
gözaltına alındı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Terörle Mücadele

Şubesi'ne 
bağlı ekipler, 
sosyal medya 
hesapları üzerin 
den terör örgütü 
PKK/KCK'yı 
öven ve propa
ganda yapan 
kişileri tespit etti. 
Paylaşımları ile 
terör örgütüne 
destek verdiği

tespit edilen 
6 kişi, sabaha 
karşı yapılan 
operasyon ile 
evlerinde 
gözaltına alındı. 
Sorgulamalarına 
başlanan şüp 
heliler ifadeleri 
alındıktan sonra 
adi iyeye sevk 
edilecek

KflŞ€D€ B€KL€M€K YOK
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Huzura kurşun...
Dışta sıcak savaş içinde olan askerimizin 

başarılı olması istiyoruz.
Ortadoğu batağına diktepe atlayan

Türkiye, 6 yıldır uyguladığı yanlış politikalar 
nedeniyle ülkenin huzurunun kaçmasına 
neden oldu.

Osmanlıcılık sevdasına kapılan AKP ikti 
dan Türkiye ye bedel ödetiyor.

40 yıldır süren PKK terörünü sona erdir 
mek için uyguladıkları politikaların hatalı 
olduğu söyleyenlere hep kulak tıkandı.

2-3 yıl PKK ile adeta birlikte terörü sona 
erdirmek için yaptıkları ilişkilerin yanlışlı 
ğını çok geç anladılar.

Bunun bedelini Güney Doğu Anadolu da 
terörün güçlenmesiyle yaşadık.

Diyarbakır’ın Sur kentini 105 günde temiz 
leyebildik.

Sonra sözde barış politikaları birden 360 
derece değişti.

Bence bunun nedeni, 7 Haziran seçimlerin 
de HDP’nin gücünü arttırmasıdır.

HDP’nin Türkiye’nin partisi olduğunu san 
maları karşısında HDP’ye yönelik politikala 
rı da değişti.

HDP’li vekillerin cezaevlerine tıkılması bu 
nedenledir.

Oysa, birlikte ‘Demokratik Açılım’ yapan 
onlardı, Imrah’daki bebek katili ile ilişki kur
duran yine onlardı.

Bugün, hem içte terör belasıyla uğraşıyo 
ruz, hem dışta.

Terörist kalleştir, vicdansızdır, canidir 
Allahsızdır.

Masum insanlan öldürerek bir amaca ulaş 
manın mümkün olmadığını bilmelerine 
karşın, toplumu sindirmek ve korku yarat
mak için huzurumuza kurşun sıkıyorlar.

Ard, arda yaşanan bombalı ve silahlı saldı 
nlarla kaybettiğimiz canlar, bizim canları - 
mız.

Kardeşimiz, arkadaşımız, ağabeyimiz, 
oğlumuz, kızımız...

Bu kan ne zaman duracak.
Önümüzdeki bu beladan kurtulmanın yolu 

birlik beraberliktir diyorlar.
Ama böylesi bir ortamda ülkeyi tek başına 

yönetmek için Anayasa değişikliğine götür 
meyi de bir fırsat olarak görüyorlar.

Hükümet olarak önce ülkeyi bir terör bela 
sından kurtaracaksın.

İstihbarat zafiyetlerini giderecek, terörün 
nerede, ne yapacağını izleyip önleyeceksin.

Bu yaşananlar gelişmiş bir ülkede olsa ne 
bakanlar kalırdı, ne hükümet

Terör huzurumuza kurşun sıkıyor.
Nerede nasıl öleceğimiz belli değil.
Ülkenin geleceği belli değil.
Böyle günlerde umutsuzluğa kapılmak ye

nilmektir.
2. istiklal Savaşı başlatalım denerek bir 

yere vanlmaz.
Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşında mil

leti ile tek vücut oldu.
Bunu sizler başarabiliyor musunuz?
Başaramıyorsunuz. Önce bunu başarın.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız son olayları değerlendirdi

Yıldız, “Sallın, tans Catalan 
sabote etmek için namlılı"

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 
haftalık gündem 
deki olayları 
değer lendirdi.
Yıldız, Cumartesi 
gecesi İstanbul’da 
gerçekleşen menfur 
terörist saldırısını 
lanetledi.
Yıldız, "İstanbul’da 
yaşa nan bu alçak 
saldırı aziz mil
letimizi bir kez 
daha derinden 
sarsmış ve yürek 
terimize acı 
düşürmüştür. 
Kimden gelirse 
gelsin, kimi 
hedef alırsa alsın, 
nerede yaşanırsa 
yaşansın terör 
hepimizin ortak 
acısıdır. Milletimizin 
başı sağolsun. 
Saadet Partisi 
olarak bu alçak

saldırıda hayatını 
kaybeden kardeşleri 
m ize Allah’tan rah
met, yaralılara acil 
şifalar diliyorum. ” 
dedi.
Rus büyükelçisi 
Karlov’a yönelik 
karanlık suikastın 
hemen ardından 
gerçekleşen bu hain 
saldırının hem 
yapılış tarzı hem de

zamanlama olarak 
dikkat çekici olduğu 
nu kaydeden Yıldız, 
‘‘Herkesin malumu 
olduğu üzere, son 
dönemde Türkiye, 
Iran ve Rusya 
öncülüğünde 
yürütülen çalışmalar 
Suriye’de barışa 
yönelik umutlan 
arttırmıştır.
Böyle bir

ortamda 
gerçekleştirilen bu 
saldırının en önemli 
hedeflerinden biri 
nin de bu barış çaba 
larını sabote etmek 
olduğu açıktır. Bu 
tür tehdit ve alçakça 
provokasyonlara 
karşı verilecek en 
güzel cevap, barışa 
yönelik çabaların 
tavizsiz ve kararlı 
bir şekilde sürdürül 
mesi olacaktır’’ 
şeklinde konuştu. 
Yıldız, Ortado 
ğu’yu dizayn etme 
çabaları çerçe 
vesin de Türkiye’nin 
bütün küresel 
terör örgütlerinin 
hedefi haline 
getirildiğini be
lirterek, asgari 
ücretin yaşam 
sınırlarının altında 
belirlenmesini de 
eleştirdi.

Emekliler Derneği yöneticileri yeni Kaymakamla tanıştılar

Emekliler sorunlarını anlattılar
Emekliler Derneği Gemlik Şubesi yöneticileri Kaymakam Gürbüz Karakuş’u 

makamında ziyaret ederek, derneklerinin yaptığı hizmetleri anlattı. 
Dernek Başkanı Ömer Şimşek, “Kaymakamımız Gürbüz Karakuş tecrübeli bir dev 

let adamı. İlçemize güzel hizmetler yapacağını umuyoruz” dedi.
Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi 
yönetim kurulu 
üyeleri, Gemlik 
Kaymakamlığı 
görevine yeni 
başlayan Gürbüz 
Karakuş’u 
makamında ziyaret 
ederek, hem 
‘Hoşgeldiniz’ 
dediler, hem de 
emeklilerin sorunla 
rını anlattılar.
Önceki gün, Kay 
makam Gürbüz 
Karakuş’u maka 
mında ziyaret eden 
Emekliler Derneği 
Gemlik Şubesi 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer 
Şimşek ve yönetim 
kurulu üyeleri, 
Kaymakam Kara 
kuş ile tanıştılar. 
Dernek adına

Kaymakam Gürbüz 
Karakuş’a 
“Hoşgeldiriiz” aiyen 
Dernek Başkanı 
Ömer Şimşek başarı 
dileklerini sundu. 
Ömer Şimşek, Gem
lik Emekliler Derne 
ği hakkında Kayma 
kam Gürbüz Kara 
kuş’a çalışmaları 
hakkında bilgiler

verdikten sonra 
Türkiye de emekli 
sorunlarını anlattı. 
Emeklilerin promos 
yon konusundan 
devletten ilgi bekle 
diklerini söyledi. 
Ömer Şimşek, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, Kay
makam Karakuş’un 
tecrübeli bir devlet

adamı olduğunu, 
ilçemizde yararlı 
ve güzel hizmetler 
yapacağını 
kanısının kendi
lerinde uyandığını 
belirterek, 
“Kaymakamımızın 
Gemlik’imize yararlı 
hizmetler getire 
ceğini umuyoruz” 
dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Bursa'da şehir içine teleterik geliyor!
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Gökdere Teferrüç 
teleferik hattının 
gerekli izin ve 
onayları aldığını 
ihale aşamasında 
olduğunu, Kültür- 
park Pınarbaşı 
Alacahırka hat 
tının ise Anıtlar 
Kurulu'ndan onay 
beklediğini söyledi. 
Başkan Altepe, 
inşaata kısa sürede 
başlayacaklarını, 
metro ile entegre 
olan sistem 
sayesinde trafiğin 
rahatlamasına katkı 
sağlayacaklarını 
ifade etti.
Uludağ ile şehir 
merkezi arasında 
ulaşım köprüsü 
alternatiflerini 
arttırmaya devam 
eden Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi, Kuştepe, 
İvaz Paşa ve 
Alacahırka gibi 
semtlerden de

kent merkezine 
ulaşımı kolaylaş 
tıracak projenin 
anıtlar kurulundan 
çıkmasını bekliyor. 
Yapılan çalışmalarda 
son noktaya 
gelindiğini ifade 
eden Bursa 
Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
"Uludağ'a çıkan 
teleferik projesiyle 
BursaRay'ı entegre 

ederken, Setbaşı, 
Gökdere ve Zafer 
Parkına inecek 
şekilde projesi 
planladık.
Bizim hedefimiz 
insanların Uludağ'a 
çıkmak için 
Teleferik semtine 
gitmeden, 
herhangi bir 
metro istasyonun
dan Gökdere 
istasyonundan 
ulaşımını 

sağlamak. Bu proje 
şu anda ihaleye 
çıktı. İnşallah 
hedefimiz bunu bir 
yıl içinde bitire
bilmek. Şu anda 
proje için Anıtlar 
Kurulu'ndan onay 
alındı, ihale tarihini 
almak için 
çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.
Ocak ayı içerisinde 
ihale çalışmasını 
başlatmayı 

düşünüyoruz" 
dedi.
Diğer teleferik 
projesinin ise Os- 
mangazi ilçesindeki 
dağ eteklerinde 
gerçekleştirileceğini 
belirten Altepe, 
"Bu projeyle 
Kuştepe, İvaz Paşa 
ve Alacahırka gibi 
semtlerden kent 
merkezine ulaşım 
kolaylaşacak. 
Projeye göre Bur- 
saRay Kültürpark 
Istasyonu'nda inen 
vatandaşlarımız 
teleferikle, 
Kültürpark'ın 
üzerinden geçerek 
Pınarbaşı Parkı 'na 
kadar gidebilecekler, 
Pınarbaşı Istas 
yonu'ndan şehir 
merkezi ve Hisar 
bölgesine 
ulaşabilecek. 
Pınarbaşı'ndan 
devam eden 
yolcularımız Kuş 
tepe Istasyonu'nda 
üçe ayrılan hatla, 
batıda Demirkapı 

üzeri ve Alacahırka' 
ya, doğuda İvaz 
Paşa ve Maksem'e 
ve üçüncü kolda da 
Yiğitali yaylasına 
çıkabilecek.
Bu proje hem 
turizme büyük 
değer katacak hem 
de tüm dağ eteklerini 
Kültürpark Istas 
yonu'na bağlayacak. 
Bursa'nın ulaşımına 
nefes aldıracak.
Bu da şu anda 
Anıtlar Kurulu'nda 
onay aşamasında. 
Bittiği gibi ihaleyi 
çıkaracağız. 
Çünkü havayı 
kullanmak ulaşım 
için çok önemli" 
diye konuştu. 
Bir yıl içerisinde 
bu iki projenin de 
inşaatına birlikte 
temel atmayı 
hedeflediklerini 
belirten Altepe, 
Bursa'yı met 
royla ulaşılabilir 
bir kent haline 
getireceklerini 
söyledi.

GOODYEAR

İIRELLI

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA

ki i At
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Intemet reklamlanna "hız" anarı
internet reklam 
larında tüketicilerin 
doğru bilgilendiril 
meşine yönelik bir 
dizi düzenlemeye 
gidildi.
Elektronik haber 
leşme hizmetlerine 
ilişkin reklamlarda, 
test veya laboratu- 
var koşullarında 
geçerli olan internet 
hızlarına, tüm tüketi
cilerin ulaşabileceği 
algısı oluşturula 
mayacak. Bu koşul 
larda elde edilen 
hızların, reklama 
konu edilmesi 
halinde, test veya 
laboratuvar 
koşullarında geçerli 
olduğu bilgisi dış 
ses veya durağan 
yazı olarak ana 
vaatte belirtilecek. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığının, "Ticari 
Reklam ve Haksız 
Ticari Uygulamalar 
Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Yönetmeli 
ği", Resmi Gazete' 
de yayımlanarak

yürürlüğe girdi. 
Buna göre,jdoğru 
dan karşılaştırmalı 
reklamlarda her
hangi bir kişi veya 
kurumun tanıklığına 
yer verilemeyecek. 
Gıda reklamlarında 
sağlık beyanı kapsa 
mına giren hususlar 
karşılaş tırmaya 
konu edilemeyecek. 
Karşılaştırmalı 
reklamlarda, rakip 
iere ait isim, marka, 
logo veya diğer 
ayırt edici şekil veya 
ifadelerle ticaret 
unvanı veya işletme 
adları, 1 Ocak

2018'den itibaren 
gereken koşulları 
sağlaması halinde 
kullanılabilecek. 
Elektronik haberleş 
me hizmetlerine 
ilişkin reklamlarda, 
test veya laboratu- 
var koşullarında 
geçerli olan internet 
hızlarına, tüm tüketi
cilerin ulaşabileceği 
algısı oluşturula 
mayacak. Bu 
koşullarda elde 
edilen hızların, 
reklama konu 
edilmesi halinde, 
test veya laboratu- 
var koşullarında 

geçerli olduğu 
bilgisi dış ses veya 
durağan yazı 
olarak ana vaat 
te belirtilecek. 
Internet hızının veya 
kapsama alanının 
belirtilmesi duru
munda, vaat edilen 
hızın veya kapsama 
alanının altyapı, 
coğrafi şartlar, 
şebeke yoğunluğu, 
kullanılan cihaz, 
bina konumu gibi 
etkenlere bağlı 
olarak değişebile 
ceği bilgisi ortalama 
tüketicinin algılaya 
bileceği süre ve 
biçimde verilecek. 
Sunulan hizmette 
adil kullanım kotası, 
hız kotası ve 
benzeri sınırlama 
ların bulunması du
rumunda bu husus 
açıkça belirtilecek. 
Öte yandan, reklam 
verenler, ticari 
reklamlarında yer 
alan iddiaların 
doğruluğunu 
ispatla yükümlü 
olacak.

Personel alınacak!
Diploma sanı yok
Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu, 
Ulusal Siber Olay
lara Müdahale 
Merkezinde görev 
lendirilmek üzere 
personel alacak. 
Bilgi Teknolojileri 
ve iletişim Kurumu 
(BTK), Ulusal Siber 
Olaylara Müdahale 
Merkezinde (USOM) 
görevlendirilmek 
üzere personel ala
cak. Düzenlenecek 
yarışmayla alınacak 
personelde, mezu
niyet ve tecrübe 
şartı aranmayacak. 
Ulusal Siber Güven
lik Stratejisi ve 
Eylem Planı 
kapsamında BTK 
bünyesinde faaliyet 
gösteren USOM, 
ülkenin siber 
güvenliğine karşı 
siber ortamda or
taya çıkan tehdit
lerin belirlenmesi, 
muhtemel saldırı ve 
olayların etkilerinin 
zayıflatılması 
veya ortadan 
kaldırılmasına yöne

lik Önlemlerin 
geliştirilmesi ve 
İlgili aktörlerle 
paylaşılmasına 
yönelik hizmet 
veriyor.
Siber ortamda 
ortaya çıkan 
tehditlerle 
ilgili ihbarları 
değerlendiren 
merkez, tehditlerin 
tespit ve bertaraf 
edilmesi için kamu 
kurumlan, 
kuruluşlar ve 
özel kişilerle 
koordinasyonun 
sağlanması için 7 
gün 24 saat esasına 
göre görev yapıyor. 
Mezuniyet şartı 
veya çalışma 
tecrübesi aran 
maksızın, bilgi ve 
yeteneklerin 
yarışmayla 
ölçülmesi yön
temiyle belirle 
necek personel, 
Kurumun imkan 
ve ihtiyaçları 
çerçevesinde 
USOM’da istihdam 
edilecek.
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Yürürlüğe girdi! Vatandaşa nakit öüenecek
Sosyal Güvenlik 
Kurumu, 1 Ocak 
2017 itibariyle özel 
hastanelerle sözleş 
me şartlarında 
değişikliğe gitti 
Yeni sözleşmeye 
göre 
vatandaşlardan 
fazla para tahsil 
eden hastaneye, 
ilgilinin şikayet 
etmesi halinde 
ceza kesilecek.
Fazla ücret ödemek 
zorunda kalanlar 
Alo 170’e ihbarda

bulunabilecek. Yeni 
sözleşmeye göre 
fazla para alan has

tane geri ödemeyi 
nakit olarak ya
pacak.

HASTANEYE 10
KAT CEZA
SGK da hastaneye

5 kat ceza kesecek. 
Ödeme zamanında 
yapılmazsa ceza 10 
katına çıkacak. Özel 
hastaneler derneği 
5 kat cezanın fazla 
olduğu görüşünde. 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu yeni uygu
lamada herkesin 
hangi hastaneden 
ne kadar kesinti 
yapabileceğini de 
halka mesajla 
bildirecek.
TC kimlik numarası 
girilerek hastanede

kayıt açıldığı anda 
vatandaşın telefo
nuna, “Sizin adınıza 
hastaneye şu mik
tarda para ödedik” 
diye mesaj 
gönderilecek. 
Böylece hasta ne 
kadar ödemesi 
gerektiğini 
bilecek. Şayet has
tane belirtilen 
rakamdan yüksek 
ücret almışsa bunu 
hastaneden geri 
isteyebilecek.

Tıbbi cihaz tanıtımına para cezası yolda
Reklam Kurulu, 
yönetmeliğe aykırı 
şekilde bazı tıbbi 
cihazların tanıtımının 
yapılması duru
munda, idari 
para cezası da 
uygulayacak 
Reklam Kurulu, varis 
çorabı, şeker ölçüm 
cihazı ve numaralı 
gözlük camlarının 
aralarında bulundu 
ğu bazı tıbbi 
cihazların, yönetme 
liğe aykırı tanıtımın 
da idari para cezası 
uygulama karan 
aldı.
Bilgiye göre Kurula, 

geçen yıl tıbbi cihaz 
tanıtımlarına ilişkin 
tüketicilerden 80 
şikayet geldi. 
Tüketici şikayetleri 
üzerine inceleme 
başlatan Kurul, inter
net sitelerini tespit 
ederek söz konusu 
reklamlarla ilgili dur
durma cezası 
uyguladı.
Kurul, yönetmeliğe 
aykırı tıbbi cihaz 
tanıtımı önlemek için 
"durdurma" 
cezasının yanı sıra 
"idari para cezası"m 
da etkin olarak uygu
lama kararı aldı.

Tıbbi Cihaz Satış, 
Reklam ve Tanıtım 
Yönetmeliği'ne göre, 
sağlık meslek 
mensuplarının 
kullanması gereken 
ve geri ödeme 
kapsamında bulunan 

tıbbi cihazların 
reklamının yapılması 
yasaklanıyor, 
bunların dışında 
kalan cihazların 
reklamına ilgili 
mevzuata uygun 
olmak koşuluyla

izin veriliyor.
Söz konusu yönet
melik kapsamında, 
diş macunu, diş pro
tez bakım ürünleri, 
hasta altı bezi, yara 
bandı, pamuk, ağız 
çalkalama suyu ve 
nefes açıcı burun 
bantlarının da 
aralarında 
bulunduğu 10 tıbbi 
malzemenin 
dışındakilerin, 
gazete, radyo, tele
vizyon, telefon ve in
ternet aracılığıyla 
veya kapıdan satışı 
yapılamıyor.
Kurul, piyasaya arz

edilen varis 
çorabı, ev tipi 
nebulizatör (buhar 
cihazı), kan şekeri 
ölçüm cihazı, 
numaralı gözlük 
camı, kontakt lens 
ve gözlük 
çerçevelerinin de 
aralarında 
bulunduğu tıbbi 
cihazların, gazete, 
radyo, televizyon, 
telefon ve internet 
aracılığıyla veya 
kapıdan 
tanıtılmasına ve 
satılmasına idari 
para cezası 
uygulayacak.

MlwaiMiiftiitiBlaM
İTO 2016 Aralık 
ayında fiyatı en çok 
artan ve azalan ürün
leri açıkladı. Yeşil 

soğan 2016 yılı 
Aralık ayı itibariyle 
yüzde 43.12 ile fiyatı 
en fazla artış

gösteren ürün oldu. 
ITO 2016 Aralık 
ayında fiyatı en çok 
artan ve azalan ürün

leri açıkladı. İstanbul 
Ticaret Odası (İTO), 
piyasaların 
şeffaflığını sağlamak 

ve kamuoyunu 
bilgilendirmek 
amacıyla, geçen 
Aralık ayında İstan
bul'da perakende 
fiyatı en fazla artan 
ve azalan ürünleri, 
fiyatları ve değişim 
oranlarıyla birlikte 
açıkladı.

2016 yılı Aralık 
ayında ITO'nun İs
tanbul Ücretliler 
Geçinme İndeksi'nde 
yer alan 242 ürünün 
94'ünün perakende 
fiyatı artarken, 21 
ürünün fiyatı 
düştü, 127 ürünün 
fiyatı ise değişmedi.
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu 
Gar. Kom.

155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
Orm.Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

186
513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMI IK 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. 
İlçe Seç. Md. 
Halk Eğitim Müd 
İŞ-KUR

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

ULAŞIM 513 15 07
Pamuktu !•
DENİZ UÇAĞI
Pagasu* A km i a Sayahat
METRO
Aydın Turizm
SOzar Turizm
Kanberoglu-Eaaday
Anıtur
Kamil Koç

612 DO 26

613 12 12
813 20 77
812 1O 72

812 O1 83

513 14 14
513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

I. 513 18 46
513 71 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE_________

Mor.Bağ.Ocağı 
To m okay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

TAKSİLER_________ BUSKİ 51457 96
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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 2325 
513 45 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DEMİZ OTObUsIT
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (2261 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR-FEBİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (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
Milangaz 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 813 1O 79
MAR-PET 813 30 33
Tuncay Otogaz 813 16 46
Beyza Petrol 513 Q1 03

Gemlik Karfez
gemiIk’İn İlk günlük »ItaiI gazetesi

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5670 

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 

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

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

IEIIİISİIEIİGMO
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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Meteorolojiden Bursa
için Kar yanışı uyarısı

Bursaspor'da dev
telelon hattı projesi

Sibirya'dan gelen 
soğuk hava dalgası 
Türkiye'nin Batı 
kesiminde etkili ola
cak. Bursa'da üç 
gün sürecek kar 
yağışının başlaması 
bekleniyor. Kentte 
en yüksek hava 
sıcaklığının 2 derece 
olması beklenirken, 
Türkiye'nin büyük 
bölümünde kar 
yağışı görülecek. 
Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre, ülke genelinin 
parçalı, güney 
kesimlerinin yer yer 
çok bulutlu, Doğu 
Anadolu'nun 
güney ve batısı, 
Güneydoğu Anadolu 
ile Kahramanmaraş, 
Hatay ve Osmaniye 
çevrelerinin yağışlı 
geçeceği tahmin 
ediliyor. Yağışların; 
Doğu Akdeniz ile 
Güneydoğu 
Anadolu' nun

batısında yağmur ve 
sağanak, yağış alan 
diğer yerlerde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde 
olması bekleniyor. 
Rüzgarın; Mar
mara'da güney 
yönlerden kuvvet 
lice (30-50 km/sa) 
eseceği tahmin 
ediliyor. Ülkenin iç 
ve doğu kesim
lerinde kuvvetli 
olmak üzere 
buzlanma ve don 
olayı ile birlikte yer 

yer sis ve pus 
hadisesi görüleceği 
tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
alınan tahminlere 
göre, hava 
sıcaklığının batı 
bölgelerde.1 ila 3 
derece artacağı, 
diğer bölgelerde 
önemli bir değişiklik 
olmayacağı tahmin 
ediliyor. 
Rüzgarın genellikle 
güney yönlerden 
hafif, ara sıra orta 

kuvvette, Mar
mara'da yer yer 
kuvvetlice 
(30-50 km/sa) 
eseceği tahmin 
ediliyor.
Meteoroloji 
yetkililerinden 
edinilen bilgiye göre 
Bursa'da dün hava 
çok bulutlu sıcaklık 
5 derece oldu. 
Bugün yağmurlu 
havanın etkisini 
göstereceği Bur
sa'da sıcaklıklar 
6 derece birden 
artarak 11 derece 
civarında 
seyredecek. 
Cuma günü 
yoğun kar yağışının 
beklendiği Bursa'da, 
cumartesi ve pazar 
günleri kar yağışı 
etkili olmaya 
devam edecek, 
sıcaklıklar ise 
ortalama -2 
derece civarında 
olacak.

Bursaspor telefon 
hattı projesi için 
telekomünikasyon 
şirketi kuruyor. 
Telefon hatları 516 
ile başlayacak 16 
ile devam edecek. 
BTK hatların 
lisansını çıkardık 
tan sonra şirket 
GSM operatör
leriyle ihale için 
masaya oturacak. 
Bursaspor'da kalıcı 
gelir hamleleri 
arasında yer alan 
telefon hattı pro
jesinde somut 
adımlar atılmaya 
başlandı. 
Bürokratik 
işlemlerin büyük 
bir bölümünü halle
den Yeşil Beyazlı 
kulüp ilk olarak 
telekomünikasyon 
şirketi kurmak için 
kolları sıvadı. Bu 
konuda Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu'na 
(BTK) başvuruda 
bulunan Bursaspor 
Kulübü gerekli 

prosedürleri yerine 
getirdi. Buna göre 
Bursaspor ilk 
olarak 516 ile 
başlayan ve 16 ile 
devam eden 
toplam 99 bin 999 
adet hattın sahibi 
olacak. Bu hatların 
BTK'dan lisansla 
rının çıkmasının 
ardından da 
Türkiye'de faaliyet 
gösteren tüm GSM 
kuruluşlarıyla 
masaya oturulacak. 
Bu aşamada ihale 
süreci başlayacak. 
99 bin 999 adet 
hattın hangi opera 
töre geçeceği ile 
ilgili Bursaspor 
Kulübü kuracağı 
telekomünikasyon 
şirketi üzerinden 
ihale açacak. Bir 
süredir Başkent 
Ankara'da adeta 
üs kuran Yeşil 
Beyazlılar konuyu 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu'na iletti.

YİĞİT inşaat
-| 987

O

www.yigitinsaatgemlik.com

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

VITRIFIYE & BANYO DOLAPLARI & LAMINAT 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

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

www.manastiremlakgemlik.com
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CHP ve MHP ilçe başkanları ve belediye meclis üyeleri İdari Mahkemeye başvurdu 

IHIM Mj|l hisselerinin 
Wil illlli w lill Milli

Gemlik Belediyesi’nin 
GEMPORT A.Ş. deki 
yüzde 13,4 lük hissesinin 
Aralık ayında yapılan 
ihale ile büyük hissedar 
YILPORT A.Ş. ye 
103 milyon 322 bin liraya 
satılması üzerine CHP 
ve MHP ilçe başkanları

ile bazı belediye meclis 
üyeleri, Bursa İdari M ah 
kemesi’ne ihale işlemi 
nin iptali ve yürütmenin 
durdurulması için dün 
dava açtı. Mu halefteki 
2 ilçe başkanı ile 16 
belediye meclis üyesinin 
davacı olduğu başvuru

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

GEMPORT’taki hisse 
satışı yargıda

Gemlik Belediyesi’nin en değerli varlığı 
olan GEMPORT hisseleri geçtiğimiz ay 
AKP’li meclis üyelerinin aldığı kararla 
satıldı.

Belediye’nin neyi var, neyi yok satılıyor.
En son satılan Belediye varlığı GEMPORT 

hisseleriydi.
Hisselerin satılması kararını Belediye 

Başkanı Refik Yılmaz meclise getirdi ve 
yapılan yoğun tartışmalar sonrası, muhale
fetin ısrarla zamansız satış eleştirilerine kar 
şın hisselerin satış kararı alındı. Dev. 4’de 

dilekçesinde, Gemlik 
Belediyesi’nin tüm mal 
varlıklarından daha değerli 
olan GEMPORT hissesinin 
ortada hiçbir zaruriyet 
yokken acele, zamansız ve 
özensiz, değerinin çok 
altında satıldığı belirtildi. 
Haberi sayfa 4’de

GTSO ve Kent
Konseyinden 
birlik çağrış»

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret 
eden Kent Konseyi üyeleri birlikte birlik ve 
beraberlik mesajı verdiler. Sayfa 2 de

Izmir Adliyesi C Kapısı önünde bombalı 
araç patlatıldı, patlamanın ardından 
çatışma çıktı. Saldırıda bir polis ile bir adli 
ye çalışanı şehit oldu. Aralarında polisle 
rinde olduğu 5 kişi yaralandı, çıkan çatış 
mada iki terörist öldürüldü.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız yaptığı ilk açıkla 
mada elde olan verilerin PKK olarak değer 
lendirildiğini açıkladı.
2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇTİ
Teröristlerden 2'si olay yerinde ölü ele ge 
çerken, kaçan terörist ile polisler arasında 
çatışma bir süre daha devam etti.
Saldırıda yaralanan 11 kişi ambulanslarla 
çevredeki hastanelere götürülürken, adliye 
içinde de büyük panik çıktı. Adliyeye giriş 
ve çıkışlar durdurulurken, çevre güvenlik 
çemberine alındı. Olay yerinde ölü ele ge 
çen teröristlerin üzerinde bomba tuzak 
lanmış olabileceği ihtimali üzerine bomba 
imha uzmanları geldi. Uzmanlar köpekle 
rinle inceleme başlattı.
CANINI HİÇE SAYDI
İzmir'de bomba yüklü aracı polis memuru 
Fethi Sekin fark etti. Alçak saldırıda Sekin 
ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Teröristlerin 
erken fark edilmesi ise büyük bir katliamın 
önüne geçti.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Kent Konseyi yönetimi, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret eden Kent 
Konseyi üyeleri 
birlikte birlik ve 
beraberlik mesajı 
verdiler.
Gemlik TSO’yı zi
yaret eden Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim ve 
yönetim kurulu 
üyeleri, GTSO Yöne' 
tim Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir, yönetim 
kurulu başkanvekili 
Nurettin Hocaoğlu, 
muhasip üye Ergin 
Erenoğlu ve üyeler 
Mehmet Anar ve

Fikret Mete 
karşıladılar. 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, "Son 
dönemde yaşanan 
terör olaylarından 
dolayı toplumun 
her kesimi gibi iş 
dünyası da olumsuz 
etkileniyor. Ancak 
her ne olursa olsun 
bizler de yapılan 
terörle mücadelede 
ülkemizin, mil
letimizin ve devle
timizin yanında 
olduğumuzu bu bu 
kaotik ortamın en 
kısa zamanda sona 
ereceğini belirti 
yoruz. Görüyoruz ki 
bunlar son çırpı 

nışlar. 40 yıldır 
çeşitli vesilelerle bu 
memlekete zarar 
veren adı ne olursa 
olsun her türlü terör 
faaliyetini nefretle 
kınıyoruz" dedi.
Yönetim kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
şöyle devam etti: 
"Ülkemizdeki terör 
eylemlerinin tek 
bir amacı vardır.
Toplumsal huzuru
muzu bozmak, 
gelişen ekonomi 
mize engel olmak 
ve Türkiye’nin 
önünü kesmektir. 
Elbette ki hiçbir 
zaman amaçlarına 
ulaşamayacaklar.

Tarihte olduğu gibi 
Türkiye bu karanlık 
güçlere hiçbir zaman 
boyun eğmemiş, 
eğmeyecektir. Bu 
coğrafya binlerce yıl 
farklı görüşlere, 
farklı toplumlara 
ana yurtluk etmiştir. 
Yapılan bu terör 
eylemleri, binlerce 
yıldır bu topraklarda 
bir arada, kardeşçe, 
omuz omuza yaşa 
mış insanları elbette 
ki birbirinde ayırama 
yacak, bilakis daha 
güçlü bağlarla 
birbirine kenet 
leyecektir"
Gemlik Kent Konseyi 
Başkanı Mukaddes

Serim'de ziyarette 
yaptığı konuşmada 
ise "Bizler de Gemlik 
Kent Konseyi olarak 
her platformda 
teröre tepkimizi 
gösteriyoruz. Birlik 
ve beraberlik içinde 
yapılan çalışmaları 
bozmaya yok etmeye 
kimsenin gücünün 
yetmeyeceğine 
inanıyoruz. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’na 
bizlere yaptığımız 
faaliyetlerde vermiş 
olduğunuz destekler 
için sizin nezdinizde 
tüm yönetici, meclis 
üyeleri, çalışanları 
ve üyelerine teşek 

kür ediyoruz" dedi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis 
Başkanı Paşa 
Ağdemir'de yapılan 
çalışmalar için 
teşekkür ederek, 
“Kent Konseyi kurul 
duğu günden 
itibaren Gemlik'te 
farklı bir yeri 
olduğunu hep 
hissettirmiştir. 
Yararlı çalışmaları 
ile ön plana çıkan 
başarılı bir oluşum. 
Ben naçizane kent 
estetiği ile ilgili de 
çalışmalar yapmanızı 
ve bunu kamuoyu 
ile paylaşmanızı da 
isterim" dedi.

Gemlik Belediyesi ile Bem Bir-Sen arasında 15 maddelik taslak üzerinde uzlaşmaya çalışılıyor
II II II

Gemlik Belediyesi 
ile Bem Bir-Sen 
Sendikası arasında 
yürütülen Sosyal 
Denge Sözleşmesi 
görüşmeleri başladı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol ile Bem 
Bir-Sen Bursa Şube 
Başkanı Ali Alan bir 
araya gelerek, 15 
maddelik taslak üze 
rinde çalışmaları 
başlattılar. 
Bem Bir-Sen İşyeri 
Temsilcisi Zabıta 
Müdürü Abdullah 
Dönmez, İnsan 
Kaynakları Müdürü

Yunus Emre 
Yılmaz’ın da yer 
aldığı görüşmeler, 
107’si memur 14’ü 
sözleşmeli personel 
olmak üzere toplam 
121 çalışanı yakın 
dan ilgilendiriyor. 
2017 ve 2018’in yanı 
sıra 30 Mart 2019 
tarihine kadar geçer 
li olacak sosyal 
denge sözleşmesi 
görüşmelerinin 
hayırlı uğurlu 
olmasını dileyen 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, daha önceki 
görüşmelerde çıkan

uzlaşmanın bu yıl da 
gerçekleşeceğine 
inandığını belirterek, 
“İnsanı yaşat ki 
devlet yaşasın ilke 
miz sürüyor. Görüş 
meleri başlattık. 
Kısa sürede 
anlaşma sağlayaca 
ğımızı umuyorum. 
Sendika yetkilisi 
arkadaşlarımıza 
da teşekkür 
ediyorum" dedi. 
Bem Bir-Sen 
Bursa Şube 
Başkanı Ali Alan, 
sendika adına Kadir 
Erol’a duvar saati 
hediye etti.

KAŞCDC B€KL€M€K VOK
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
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Eşinle lamşan genç tadın elini hana ftulam
Bursa da, tartıştığı 
eşi Vural Tanrıku 
lu'na (25) İşlettiği 
büfesinde pompalı 
tüfekle ateş eden ve 
ve yanlışlıkla bu
radan alış veriş 
yapmakta olan Hak
tan Çete'nin (16) 
ölümüne neden 
olduğu iddiasıyla 
Yaprak Tanrıkulu 
(25) hakkında, ömür 
boyu hapis cezası 
İstemiyle dava 
açıldı.

Merkez Yıldırım 
İlçesi Anadolu Ma
hallesinde geçen 
ağustos ayında 
meydana gelen 
olayda Yaprak 
Tanrıkulu, 
kıskançlık yüzün
den eşi Vural 
Tanrıkulu ile önce 
evlerinde, daha 
sonra da çalıştırdığı 
büfeye giderek bu
rada tartıştı. Sinir
lenen Yaprak 
Tanrıkulu evine

gidip eşine ait 
pompalı tüfeği 
alarak büfeye 
dönüp ateş etti. 
Vural Tanrıkulu'nun 
yaralanmadığı 
olayda, o sırada 

alışveriş yapan 
Haktan Çete, 
saçmaların vücu 
duna isabet etmesi 
sonucu ağır 
yaralandı. Ambu
lans ile hastaneye 

kaldırılan talihsiz 
genç, yaşamını yi
tirdi. Olay sonrası 
gözaltına alınan 
Yaprak Tanrıkulu, 
görgü tanıklarının 
verdiği ifadelerin 
aksine, silahı ken
disinin değil, 
pompalıyı elinden 
almak isteyen 
eşinin ateşlediğini 
iddia etti. Mahkem
eye çıkartılan 1 
çocuk annesi 
tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı
Yaprak Tanrıkulu 
hakkındaki 
soruşturmayı 
tamamlandı. Yaprak 
Tanrıkulu hakkında, 
adam öldürmek 
suçundan dava 
açıldı. Ömür boyu 
hapis cezası iste
nen genç kadın 
Bursa 6'ncı Ağır 
Ceza Mahkeme
sinde hakim 
karşısına çıkacak.

Firari zanlı Bursa polisinden Alacakverecekdavasınria kanıklı
daha fazla kaçamadı

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, iki farklı 
zamanda meydana 
gelen olaylarda 4 
kişiyi silahla yarala
yarak kaçan zanlı, 
emniyet ekiplerince 
kıskıvrak yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, 18 Aralık 2016 
tarihinde Kalburt 
mevkiinde yaya 
olarak evlerine 
giden İlker Y. ve 
Mehmet Y.» 
uğradıkları silahlı 
saldın sonucunda 
yaralanmışlardı. 
Silahlı saldırıyı 
gerçekleştiren 
şahıs kayıplara 
kanşmıştı. İkinci

saldırı ise Yenice 
Mahallesi'nde mey
dana gelmişti. 
Mustafabey Cad
desi üzerinde 
yürüyen 26 yaşın 
daki Yunus Emre A. 
ve 21 yaşındaki 
Mehmet D., takip 
edildikleri şahıslar 
dan kaçarak 
sığındıkları moto
siklet tamircisinde 
silahlı saldırıya 

uğrayarak yaralan 
mıştı. İki ayrı 
silahlı saldırı 
olayında 4 kişi 
yaralanırken, 
yaralıların ifadeleri 
doğrultusunda 
harekete geçen em
niyet ekipleri firari 
zanlıyı yakalamak 
için geniş çaplı 
araştırma ve 
soruşturma 
başlattı.

Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 
alacak verecek 
meselesi yüzünden 
çıkan kavgada bir 
kişi hayatını 
kaybetti 
Aralarında alacak 
verecek meselesin
den husumet 
bulunduğu iddia 
edilen Cenaiz T. 
(48) ile Turgut K. 
(38), Keşlik Ma
hallesi'nde köy 
kahvesinde 
tartışmaya başladı. 
Tartışma kısa 
sürede kavgaya 
dönüştü. İddiaya 
göre, Cengiz T,

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yanında bulunan 
tabanca ile Turgut 
K.'ye kurşun 
yağdırdı. Ağır 
yaralana4 çocuk 
babası Turgut K., 
kaldırıldığı Kara

cabey Devlet Has
tanesinde 
kurtarılamadı. 
Şüpheli Cengiz P. 
gözaltına alınırken, 
olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Aynı dolandırıcıların tuzağına ikinci kez düştü
Kendisini polis ola 
rak tanıtan dolandın 
cılara parasını ve 
ziynet eşyalarını 
kaptıran yaşlı kadın, 
aynı çete üyelerince 
ikinci kez dolandırıl 
dığını duruşmada 
anladı. Bursa'da, 
kendisini telefonla 
arayıp polis olarak 
tanıtan dolandırıcı 
lara 34 bin lira para 
ve 10 bin liralık ziy 
net eşyasını kaptıran 
77 yaşındaki kadın, 
aynı çete üyelerince 
ikinci kez dolandırıl 
dığını duruşmada 
anladı. Mürüvvet S'yi 
geçen yıl Mayıs ayın 
da telefonla arayıp 
kendilerini polis 
olarak tanıtan dolan 

dincilik çetesi üyele 
ri, adına çeşitli ban 
kalardan terör örgü 
tü üyeleri tarafından 
sahte kimlik ve kredi 
kartı kullanılarak 
para çekildiğini be
lirterek, teröristlerin 
yakalan ması ve bu 
işten kur tutması için 
söyledik terini 
yapması gerek tiğini, 
aksi takdirde ken
disinin ve ailesi nin 
zarar görebile ceğini 
söyledi. Bunun üze 
rine telefondaki 
kişinin söylediklerini 
yerine getiren yaşlı 
kadın, 34 bin lira 
para ile 10 bin liralık 
ziynet eşyasını, evi 
ne gelerek kendisini 
polis olarak tanıtan

Halil Çarsak'a teslim 
etti. Olaydan bir gün 
sonra çete üyelerinin 
dolandır dığı farklı 
bir kişiden para 
alırken polis operas 
yonunda yakalanan 
Halil Çarsak, üzerin 
de bulunan 24 bin 
liranın ve altınların 
Mürüvvet S'ye ait 
olduğunu, yaşlı ka 
dından aldığı paranın 
10 bin lirasını kay 
bertiğini itiraf etti. 
Emniyetteki ifadesi 
nin ardından adli 
makamlara sevk 
edilen Çarsak tutuk 
tanırken, 24 bin lira . 
ve ziynet eşyası 
Mürüvvet S'ye teslim 
edildi. Yaşlı kadını 
arayıp para ve altın 

lan geri almışlar 
Olayın ardından Çar 
sak hakkında, iddi
aname hazırlanarak 
Bursa 15. Asliye 
Ceza Mahkemesinde 
dava açıldı. Davanın 
aralık ayında görülen 
ilk duruşmasında 
savunma yapan 
sanık Halil Çarsak, 
kendisinin kimseyi 
telefonla arayıp 
dolandırıcılık yapma 
dığını, görevinin 
para ve ziynet eşya 
larını teslim almak 
olduğunu iddia 
ederek, Mürüvvet 
S'ye iade edilmeyen 
10 bin liralık zararı 
karşıla yabileceğini 
söyledi.Bunun üze 
rine söz alan Mürüv 

vet S, kendisinden 
alınan 34 bin liranın 
ilk etapta 10 bin lira 
eksik teslim edildi 
ğini anlatarak,, şun 
lan kaydetti: "İlk 
dolandırıldı ğımda 
korktuğum için du
rumu polise anlata 
madım. Onlar beni 
buldular dolandırıl 
dığımı söylediler. 24 
bin lira ve 10 bin 
liralık ziynet eşyaları 
teslim edildikten iki 
gün sonra telefonla 
beni yine aradılar. 
Bana 'teslim edilen 
para ve altınları kara 
kolda güvenceye 
alalım* dediler, ben 
de polis olduklarına 
inandığım için parala 
rı kendisini polis 

olarak tanıtan kişiye 
verdim. Polisler 
tarafından teslim 
edilen altınlar ve 
ziynetler bu şekil de 
yeniden elimden çık 
tı. Benim, olay nede 
niyle 10 bin lira değil 
44 bin lira zararım 
var. Zararım hiç taz 
min edilmedi. Maddi 
zararımın tam olarak 
karşılanmasını istiyo 
rum." Mahkemenin, 
sanığa "Nitelikli 
dolandırıcılık" suçun 
dan 3 yıl 4 ay hapis 
ve 5 bin lira adli para 
cezası vermesine 
yapılan itiraz üzerine 
davanın ağır ceza 
mahkemelerinde 
görülmesine 
hükmedildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

GEMPORT’taki hisse 
satışı yargıda

Gemlik Belediyesinin GEMPORT hisseleri 
yüzde 13.4 oranında.

Belediyenin AKP kanadı bu hisseleri ve 
diğer tüm mal varlığını Gemlik Halkına 
hizmet edecekleri için sattığını söylüyor.

Aynı AKP’nin 1998-2009 tarihleri arasın 
daki Belediye Başkanı Mehmet Turgut 2 
dönem Gemlik Belediye Başkanlığı yaptı.

Turgut dönemi, Gemlik’te en çok yatırım 
yapıldığı döneme olarak biliniyor. Mehmet 
Turgut tasarrufçu bir belediye başkanlydı.

Öyle az buz tasarrufçu değil.
Bu nedenle Belediye’nin kuruluşunun bile 

hesabını yapıyordu.
Bu dönemde Sosyal Yaşam Merkezi arsa 

sı kamulaştırıldı, üzerine mevcut binalar 
yapıldı, (o güzel arsa içinde Ticaret Odası 
Binası, şimdi de mescit yaptıklarını unutma 
yalım)

AVM yapıldı, katlı otopark yapıldı.
Atatürk ve Emin Dalkıran Kordonları par 

ke döşendi. Tüm bunlar hiçbir mal satılma 
dan yapıldı unutmayın.

GEMPORT’un maddi değerinin belirlen
mesi için Belediye konusunda uzman olan 
bir değerlendirme kuruluşuna yaptırdığı bir 
incelemede bu kuruluş GEMPORT’un değe 
rini 471 milyon 766 bin lira olarak belirledi.

Rapor mecliste okundu.
O günkü kurdan GEMPORT’taki belediye 

nin 13.4 lük hissesi 63 milyon 216 bin 644 
dolardı.

Belediye 970 kişiye ev yapacağım diye, bu 
hisseleri 103 milyon 322 bin liraya YIL- 
PORT’a sattı.

208 konutun daha ihalesine hemen çıktı.
110 bin nüfuslu Gemlik’te GEMPORT 

hisselerinin her bir vatandaşın hakkı var, 
bu unutulmasın.

Bu hisseleri satarak, siz 970 kişiye ev 
yaparsanız vebali üzerinizde kalır.

Kendilerinin tuttuğu değerlendirme firma 
sının belediyenin hisselerinin 63 milyon 
216 bin 644 dolar olduğunu söylemelerine 
karşın, Belediye YILPORT’a bu hisseleri 
sadece 29 milyon dolara sanı.

63-29:34 milyon dolar daha düşük fiyatla 
satılmış oldu hisselerimiz.

Şimdi mecliste bu satışın yapılması gerek 
tiğini söyleyen MHP ve CHP’liler hisse satı 
şı ihalesini yargıya taşıdı.

Dün, CHP’li hukukçu Özgür Aksoy ve iki 
partinin meclis üyeleri Asliye Hukuk 
Mahkemesi’ne Bursa İdari Mahkemesine 
gönderilmek üzere dava dilekçesi verdiler.

Bugün gazetemizde bu iptal dilekçesi ile 
ilgili haberi okuyun.

Gemlik Belediyesi’nin daha önce Çimtaş 
A.Ş. ve Borçelik’e sattığı arsalar konusun 
da da muhalefet iktidardaki AKP’lileri 
uyarmıştı. Ama yargı satışı iptal etti.

Arsanın tapusunun geri alınması bir yıldır 
bekletiliyor.

Göreceksiniz bu dava da yargıda satış 
bozulacak.

Bu satışta Gemlik halkı zarara uğratılmış, 
yeterli rekabet oluşmamıştır.

Daha önce de alınan kararlarla ilgili açılan 
davalann tümünü Gemlik Belediyesi kay- 
betti unutmayın.

CHP ve MHP İlçe başkanları ve belediye meclis üyeleri İdari Mahkemeye dilekçe verdi

CHP ve MHP ilçe 
başkanları ile 
belediye meclis 
üyeleri, Gemlik 
Belediyesi’nin 
GEMPORT 
hisselerini 
YILPORT A.Ş. ye 
satma işleminin 
iptali ve yürütmenin 
durdurulması için 
Bursa İdari 
Mahkemesi’ne 
dava açtı.
Dün Gemlik 
Adliyesi’ne giden 
CHP ve MHP li 
meclis üyeleri, 
Asliye Hukuk 
Hakimliğine Gemlik 
Belediyesi’ne ait 
GEMPORT’taki 
yüzde 13,4 şirket 
hissesinin satışı ile 
ilgili ihale 
işleminin iptali ve 
durdurulması ile 
ilgili Bursa İdari 
Mahkemesi’ne gön
derilmek üzere 
dilekçe verdiler.

16 KİŞİ 
DAVACI OLDU

Cumhuriyet Halk 
Parti Belediye Mec 
iis Grup Sözcüsü 
Avukat Özgür 
Aksoy, konu ile 
ilgili gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
belediye meclisinde 
AKP li meclis 
üyelerinin oylarıyla 
GEMPORT’taki 
belediye hisseleri 
nin satış kararına 
grubumuz ve MHP 
grubu karşı çıkarak, 
bu hisselerin 
Gemlik Belediye
si’nin en değerli mal 
varlığı olduğunu ve 
hiçbir zorunluluk 
yokken hisselerin 
alel acele satılmama 
sim, değerini buldu 
ğunda gerekirse 
satılmasını söyle 
diklerini belirterek, 
“Belediye Başkanı 
Sayın Yılmaz ve 
AKP li meclis 
üyeleri, verdiğimiz 
tüm bilgilere karşın 
belediyenin en 
değerli hisselerini 
toplu konut yapmak 
amacıyla satma 
kararı aldılar ve 
bir tek büyük pay
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sahibi YILPORT A.Ş. 
nin katıldığı ihale ile 
bu değerli mülk 
103 milyon 322 bin 
liraya yaklaşık 29 
milyon dolara 
satıldı. Bu satış 
Gemlik halkının 
menfaatine değildir. 
Bu nedenle, iptali 
gerektiğine İnanmak 
tayız. Çünkü, YIL
PORT 2012 yılında 
İş bankası A.Ş. den 
GEMPORT’a yüzde 
54 lük hissesini 
221 milyon dolara 
satın almış.
O günkü koşullarda 
Gemlik Belediye
si’nin yüzde 
13,4 lük hissesinin 
karşılığı 54 milyon 
dolar ederken, bu 
satışta 29 milyon 
dolara satılarak, 
Gemlik halkının 
biricik mal varlığı 
25 milyon dolar 
değer yiti 
rerek satılmıştır. 
Ayrıca, belediye 
nin Gemlik 
Liman Şirketindeki 
hisselerin değerini 
tespit etmek için 
tuttuğu lisanslı 
değerlendirme kuru 
luşuna yaptırdığı 
incelemede GEM
PORT Şirketinin 
değeri 471 milyon

766 bin lira olarak 
tespit edilmiştir. Bu 
veriden hareketle 
belediyemizin yüzde 
13,4 lük hissesinin 
değeri 63 milyon 
216 bin 644 dolar 
yapmaktadır. 
Sattıkları fiyat ise 
29 milyon dolardır. 
Aradaki fark 
34 milyon dolardır. 
Yapılan ihalenin 
rekabet koşulları da 
oluşmamıştır.” dedi 
Bursa İdari 
Mahkemesine açılan 
iptal ve yürütmenin 
durdurulması 
istemine CHP ilçe 
Başkanı Mehmet 
Uğur Sertaslan, 
MHP ilce Başkanı 
Osman Durdu, MHP 
li meclis üyeleri Adil 
Tepe, Cemal Kurt, 
Emrah Keskinden, 
Gökhan Küçük, 
Kenan Çakır, Mah
mut Solaksubaşı, 
Osman Doğan, CHP 
li meclis üyeleri 
Emir Birgün, Fatih 
Buluk, Galip Gür, 
Mert Dimili, Mustafa 
Kaynatma, Özgür 
Aksoy, Songül Şanlı 
davacı oldu.

DAVA DİLEKÇESİ 

CHP ve MHP’lilerin

Bursa idari Mahke 
meşine sunulmak 
üzere Gemlik Asliye 
Hukuk Mahkeme
sine açtığı ihalenin 
iptali ve yürütmenin 
durdurulması konu 
sunda şu görüşlere 
yer verildi: 
“Biz davacılar 
Gemlik Belediye 
Meclisinin CHP ve 
MHP li meclis 
üyeleriyiz. 
Davacılardan 
Mehmet Sertaslan, 
CHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu MHP 
İlçe Başkamdir. 
Davaya konu ihale 
işlemi ile beledi 
yem ize ait şirketleri 
103.322 bin TL ye 
yaklaşık 29 milyon 
dolara satılmıştır. 
Öncelikle belirtmek 
İsteriz ki GEMPORT 
şirketindeki 
belediyemize ait 
hisseler tartışmasız 
bir biçimde 
belediyemizin 
en değerli mal 
varlığıdır. Belediye 
mizin geriye kalan 
tüm varlıklarını 
toplarsınız bu 
şirket hisse 
değeri kadar 
etmeyeceği ke 
sindir. Bu nedenle 
belediyemiz için 
son derece hayati 
bir öneme sahip bu 
ihale işleminin or
tada satış için hiçbir 
zaruriyette yokken, 
bu kadar acele, 
zamansız, özensiz 
ve değerinin çok 
altında bir bedelle 
satılmış olması 
Gemlik halkı ve 
kamu vicdanı 
açısından son 
derece rahatsız 
edici olmuştur.
Bizi er de Gemlik 
Belediyesindeki 
temsil edilen muha 
lefet partilerinde 
görev yapan meclis 
üyeleri olarak, parti 
ayrımı olmaksızın, 
aynı dava dilekçe 
sinde ve aynı haklı 
davada birleşmeyi 
kendimiz İçin bir 
görev saymış ve 
bu davayı birlikte 
açmış bulun 
maktayız." denildi.
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Asil Çelik te Has area Kararı
DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası ile Asil Çelik A.Ş. arasında 7 Eylül 2016 

tarihinde başlayan toplu iş sözleşmesi ve Kasım ayındaki arabuculu sürecinden sonuç 
alınamayınca fabrika çalışanları ve sendika yöneticileri Asil Çelik'te grev kararı aldı.

Bursa'da faaliyet 
gösteren Asil Çelik 
firması yönetimi ile 
Birleşik Metal İş 
Sendikası arasında 
süren toplu sözleş 
me görüşmelerinde 
anlaşma sağlana 
maması üzerine, 
sendika 18 Ocak'ta 
greve gitme kararı 
aldı. Asil Çelik, grev 
kararını Kamuyu 
Aydınlatma Platfor
muna (KAP) bildirdi. 
DİSK'e bağlı Birleşik 
Metal işçileri 
Sendikası ile Asil 
Çelik A.Ş. arasında 7 
Eylül 2016 tarihinde 
başlayan toplu iş 
sözleşmesi ve Kasım 
ayındaki arabuculu 
sürecinden sonuç 
alınamayınca fabrika 
çalışanları ve 
sendika yöneticileri 
Asil Çelik'te grev 
kararı aldı. Bu karar

geçen 16 Aralık 
günü mesai saati 
sonrası Birleşik 
Metal iş Sendikası 
Genel Başkanı 
Adnan Serdaroğlu, 
Bursa Şube Başkanı

Ayhan Ekinci ve 
işçiler tarafından 
işyerine asıldı. Bu
rada konuşma yapan 
Serdaroğlu, fab
rikada 60 gün içinde 
greve 

gidilebileceğini 
açıkladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ
Bu karar şirket yöne
timi tarafından 
KAP'a bildirildi.

KAP'a gönderilen 
yazıda şöyle denildi: 
"Şirketimiz ile 
Birleşik Metal İş 
Sendikası arasında 
yürütülmekte olan 
Toplu iş Sözleşmesi 

sürecinde Birleşik 
Metal iş 
Sendikasının grev 
kararı alarak 16 
Aralık 2016 tarihinde 
işyerlerimizde ilan 
ettiği, 16.12.2016 tar
ihli Özel Durum 
Açıklaması ile ka
muoyunun bilgisine 
sunulmuştur. 
Birleşik Metal İş 
Sendikası, 
30.12.0216 tarih ve 
375 sayılı kararı ile 
işyerlerimizde 18 
Ocak 2017 tarihi 
itibariyle Grev 
kararının uygula
maya konulacağını 
ilan etmiştir. Yasal 
süreç devam etmek
tedir." 
Çelik sektörünün 
önemli 
fabrikalarından biri 
olan Asil Çelik'te 
bine yakın kişi 
çalışıyor.

6OOP/pE4fl 
İIRELLI

ostar/naxK9

PEŞİN 
FİYATINA 
KREDİ 

KARTINA 

8 
TAKSİT

GENLİK TRABZONLULAR KÜLTÜR VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ 
RAŞKANLIĞINDAN KONGRE İLANI

Demeğimizin olağan genel kurul toplantısı Eski Pazar 
Caddesindeki dernek lokalinde 21 Ocak 2017 günü saat 
20.00 de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 28 Ocak 
2017 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- Yoklama ve açılış
2- Divan kurulunun belirlenmesi
3- İstiklal Marşının söylenmesi ve saygı duruşu
4- Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması, 

görüşülmesi ve ibrası
5- Gelir gider bütçesinin görüşülmesi
6- 2017 gelir gider bütçesinin kabulu
7- Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8- Dilek ve temenniler
9- Kapanış.

ÜZKAYA
Tur. Nak. Taah. Ihr. 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 - İpek Astar 
Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 

IpeK Kurdele ve Urganze Kurdele 
Ncfaış numaş'Çeşftıeh ouıunur 

Hüseyin ŞEN düğmffi 
Demirsubaşı Mah. Şehit Mustafa Sok. No: 11 
Tel: 513 5733 GSM: 0 538 669 20 88 GEMLİK
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Sigara »asalı flenisletiliııor
Sigara yasağında 
önemli bir 
değişikliğe gidildi. 
Yasak genişletiliyor. 
2015-2018 Tütünle 
Mücadele Eylem 
Planı'na göre sigara 
içmek birçok alanda 
yasaklanmıştı. Hal 
böyle olunca bir çok 
restoran, pastane, 
lokanta gibi yerlerde 
ise alternatif yön
temlerle mekanlarda 
sigara içilebilir alan
lar oluşturmuştu. 
Ancak Sağlık 
Bakanlığının getirdi 
ği önemli bir değişik 
lik ile bu yasak 
genişliyor. Sağlık 
Bakanlığınca, tütün 
ve tütün ürünleriyle 
mücadele kapsamın 
da "açık alan" 
düzenlemesinde ye
nilik yapılarak 
restoran, kafe gibi 
mekanların açılabilir 
camlı kısımlarının 
bulunduğu yerlerde 
de sigara içilmesi 
yasaklanacak. 
Sağlık Bakanı 
Akdağ, "Lokanta,

pastane, restoran 
gibi yerlerin önünde 
kapalı yerler yapılı 
yor, 'Yanları açık* de
nilerek sigara içile 
biliyor. Üstü kapalı 
olan, tek bir tarafın 
da bile duvar bulu
nan yerleri kapalı 
alan sayacağız.
Materyalin ne 
olduğu önemli değil, 
cam dahi olsa burası 
da kapalı alan 
sayılacak. Sigara 
içme oranları yüzde 
31'den yüzde 26'lara 
düştü ancak 
gençlerde sigara 

içme oranlarında 
artış yaşandı" 
açıklamasında bu
lundu.
Sağlık Bakanı Recep 
Akdağ, tütünle mü
cadele kapsamında 
sigara içilmesine 
izin verilen ve açık 
alan olarak 
tanımlanan yerlere 
ilişkin yeni yasal 
düzenleme 
yapılacağını be
lirterek "Lokanta, 
pastane, restoran 
gibi yerlerin önünde 
kapalı yerler yapılı 
yor, 'Yanları açık' 

denilerek sigara 
içilebiliyor. Üstü 
kapalı olan, tek bir 
tarafında bile duvar 
bulunan yerleri 
kapalı alan saya 
cağız. Materyalin ne 
olduğu önemli değil, 
cam dahi olsa burası 
da kapalı alan 
sayılacak." dedi.

YENİ DÖNEM 
BAŞLIYOR 
Yürütülen program
lar sonrasında 
sigara içme oranının 
yüzde 31'den yüzde 
26'lara düştüğüne 
ancak gençlerde 
sigara içme 
oranında artış 
yaşandığına dikkati 
çeken Akdağ, medya 
kampanyalarına 
ağırlık vereceklerini 
vurguladı. Akdağ, 
kapalı alanlarda 
sigara yasağını çok 
daha sıkı bir şekilde 
takip ederek 
tütünle mücadelede 
yeni bir dönem 
başlatacaklarını 
söyledi.

Uladahaiıırimıcilerin 
günübirlikçi isyanı!
Güney Marmara 
Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği 
Derneği (GÜMTOB) 
Başkanı Haluk Be
ceren, Uludağ'da 
kış sezonunun 
başlamasıyla bir
likte boy gösteren 
günübirlikçi 
karışıklığına isyan 
etti. Uluağ'a gelen 
kayakçıyla günübir
likçinin ayrımının 
yapılması gerekti 
ğini vurgulayan Be
ceren,"Bir günde 50 
tane okul oto
büsünü getirirseniz, 
her birinin içinden 
inen 40 kişi direkt 
kayak pistine dalar 
sa burada karışıklık 
olur. Nitekim de 
oluyor” dedi.
Güney Marmara 
Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği 
Derneği (GÜMTOB) 
Başkanı Haluk Be
ceren Türkiye ve 
Bursa turizmi hak 
kında önemli bil
giler paylaştı.
Katıldığı bir tele

vizyon programında 
turizm hakkında 
değerlendirmelerde 
bulunan Beceren, 
"Önümüzdeki 
yıllarda turizm ner
eye gidecek? Bunu 
ancak hüküme
timizin aldığı tedbir
lerle aşabileceği 
mizi görüyoruz. 
Şahsi çabalarımız 
var buna da devam 
ediyoruz. Devletimi
zle birlikte topyekun 
bir çalışmayla 
aşabiliriz" şeklinde 
konuştu. Ruslann 
sadece güney kes
imlere değil, Uludağ 
başta olmak üzere, 
Erzurum, Erciyes'e 
de 6-7 yıldır kayak 
yapmaya gitmediği 
ni söyleyen Be
ceren, "Kendi böl
gelerinde kendi 
tesisleri var. Soc 
hi'de yapılan kış 
olimpiyatlarında bu
raya güzel tesisler 
kazandırdılar. Zaten 
vizesi olanlar da 
Avrupa'ya gidiyor" 
dedi.
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Sadece 5 nünde 2,2 milyon kişi katıldı
Bireysel Emeklilik 
Sistemi'ne 1 Ocak 
itibariyle 2,2 milyon 
kişinin katıldığı tah
min ediliyor.
Bireysel emeklilik 
sistemine otomatik 
katılım 1 Ocak 
2017'den İtibaren 
yürürlüğe girdi. 
Türkiye Sigorta 
Birliği Genel Sekre 
teri M. Akif Eroğlu, 
kademeli olarak 
katılımın sağlana 
cağı sisteme 1 Ocak 
itibariyle tahmini 
2,2 milyon kişinin 
katıldığını açıkladı.

1 Nisan 2017'de sis
teme katılacak 4 mi
lyon kişiyle birlikte 
rakam 4 ayda 6,2 
milyon kişiye 
ulaşacak.
Bireysel emeklilikte 
otomatik katılımı 
öngören sistem 
yeni yıldan itibaren 
yürürlüğe girdi. 
Çalışan sayısı bin 
ve üzerinde olan bir 
işverene bağlı 
olarak çalışan tah
mini 2,2 milyon 
kişinin 1 Ocak 2017 
itibariyle sisteme 
katıldığı bildirildi.

'Çalışanların 
İşverenleri Aracılı 
ğıyla Otomatik 
Olarak Emeklilik 
Planına Dahil 
Edilmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönet- 
melik”e göre 45 
yaşını doldurmamış 
5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Ka
nunun 4’üncü mad
desinin (a) ve (c) 
bentlerine göre 
çalışanların otoma 
tik katılıma kademe 
II olarak dahil

edileceği belirtildi. 
Bu bağlamda çalı 
şan sayısı ikiyüzelli 
ve üzerinde olan bir 
işverene bağlı 
olarak çalışanlar ile 
genel ve özel bütçe 
II kamu kurumla 
rında, Yükseköğre 
tim Kurulu, üniver
siteler ve yüksek 
teknoloji enstitü
lerinde, düzenleyici 
ve denetleyici ku
ramlarda ve sosyal 
güvenlik kurumla 
rında çalışan tah
mini 4 milyon kişi 1 
Nisan 2017 tari

hinde, çalışan 
sayısı yüz ve üzerin 
de olan bir işverene 
bağlı olarak çalışan 
tahmini 1,5 milyon 
kişi 1 Temmuz 2017 
tarihinde, çalışan 
sayısı elli ve üzerin 
de olarak çalışanlar 
ile diğer kamu idare 
lerinde çalışan 1,3 
milyon kişi 1 Ocak 
2018 tarihinde, 
çalışan sayısı on ve 
olan bir işverene 
bağlı olarak çalışan 
tahmini 2,7 milyon 
kişi 1 Temmuz 2018 
tarihinde, çalışan 

sayısı beş ve üz
erinde olan bir 
işverene bağlı 
olarak çalışan tah
mini 2,5 milyon kişi 
1 Ocak 2019 tari
hinde sisteme dahil 
edilecek. Buna ek 
olarak bu tarihlerde 
ve bu tarihler 
dışında sisteme 
dâhil olacak işve 
renlerde yeni işe 
başlayan çalışanlar 
da çalışma akdinin 
kurulmasıyla 
otomatik olarak sis
teme dahil 
edilecekler.

Açlık «e yoksulluk sınırını açıkladı
Memur-Sen Konfe 
derasyonu tarafın 
dan her ay düzenli 
olarak yapılan 
açhk-yoksulluk 
araştırması sonuçla 
rı açıklandı.
Memur-Sen tarafın 
dan her ay düzenli 
olarak yapılan 
*'açfık-yofcsufiuk'v 
araştırmasına göre 
Türkiye'deki 4 
kişilik bir ailenin 
açlık sınırı bin 546 
TL, yoksulluk sınırı 
İse 4 bin 369 TL 
olarak belirlendi. 
Araştırmaya göre 
Aralık ayında 
Türkiye'deki 4 
kişilik bir ailenin 
açlık sınırı bin 
546,794 TL, yoksul
luk sınırı ise 4 bin 
369,836 TL olarak 
tespit edildi.
Yapılan araştırmaya 
göre Aralık ayında 
Kasım ayına göre 
gıda madde 
fiyatlarında orta

lama yüzde 3,27'lik 
bir artış yaşandı. 
Aralık ayında en 
fazla artış yüzde 
60,01'le patlıcan, 
yüzde 53,14 artışla 
yumurta, yüzde 
34,71 artışla kabak, 
yüzde 28,29 artışla 
yeşil soğan, yüzde 
26,89 artışla sivri* 
biber, yüzde 22,03 
artışla salatalıkta 
yaşandı. Göze 
çarpan en büyük 
düşüşler ise yüzde 
16,64 azalışla por
takal, yüzde 7,93 
azalışla limon, 
yüzde 5,79 azalışla 
karnabahar, yüzde 
5,74 azalışla kivi 
madde fiyatlarında 
yaşandı. Aydınlan 
mada ise Aralık 
ayında Kasım ayına 
göre değişim 
olmadı. Ulaşım 
madde fiyatlarında 
yüzde 1,10'luk bir 
artış olduğu belir
lendi. Kasım ayına

göre en göze 
çarpan değişimin 
yüzde 6,06 artışla 
mazot, yüzde 5,41 
artışla benzin 
fiyatlarında olduğu 
gözlendi. Bununla 
birlikte ulaşım 
madde fiyatlarında 
yüzde 4,19 azalışla 
şehirlerarası oto
büs ücreti, yüzde 
0,1 azalışla şehir içi 
nakliye ücreti 
madde fiyatlarında 
düşüş olduğu tespit 
edildi.
Eğitim-kültür 
madde fiyatlarında 
yüzde 1,37'lik bir 
artış oldu. Eğitim- 
kültür madde

fiyatlarında Kasım 
ayına göre 
değişimin yüzde 
8,16 artışla umreye 
gidiş ücreti, yüzde 
6,26 artışla fotoğraf 
makinesi, yüzde 
5,11 artışla spor 
müsabakalarına 
giriş ücreti madde 
fiyatlarında olduğu 
gözlendi. Bununla 
birlikte eğitim- 
kültür madde 
fiyatlarında yüzde 
2,59 azalışla çocuk 
kitapları, yüzde 0,21 
azalışla edebi kita
plar madde fiyatla 
rında düşüş yaşan 
dı. Aralık ayında 
Kasım ayına göre 

haberleşme madde 
fiyatlarında orta
lama değişim yüzde 
0,10'luk bir artış 
olarak yansıdı. 
Haberleşme madde 
fiyatlarında Kasım 
ayına göre en göze 
çarpan değişimin 
yüzde 2,03 artışla 
fefefon yedek 
parçaları ücreti 
madde fiyatında 
olduğu gözlendi. 
Bununla birlikte 
haberleşme madde 
fiyatlarında Kasım 
ayına göre telefon 
ekipmanlarında 
yüzde 1,25 azalış 
oldu. Aralık ayında 
Kasım ayına göre 
giyim fiyatlarında 
ise ortalama yüzde 
1,85'lik bir düşüş 
gözlendi. Giyim 
madde fiyatlarında 
Kasım ayına göre 
en göze çarpan 
değişimler yüzde 
4,11 artışla iç 
çamaşırı, yüzde

3,81 artışla pa
muklu kumaş, 
yüzde 2,15 artışla 
karışım kumaşlar, 
yüzde 1,73 artışla 
kadın çizmesi 
madde fiyatlarında 
oldu. Bununla bir
likte giyim madde 
fiyatlarında Kasım 
ayına göre yüzde 
8,72 azalışla kadın 
gömleği, yüzde 7,56 
azalışla kadın 
ceketi, yüzde 7,37 
azalışla çocuk 
kazağı, yüzde 7,15 
azalışla hırka, 
yüzde 5,83 azalışla 
elbise fiyatlarında 
düşüş oldu. Aralık 
ayında Kasım ayına 
göre ısınma madde 
fiyatlarında orta
lama yüzde 0,39'luk 
bir artış, Aralık 
ayında Kasım ayına 
göre barınma 
madde fiyatlarında 
ortalama yüzde 
0,67'lik bir artış 
belirlendi.
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GEREKLİ TELEFONLAR

itfaiye 110
Polla 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
Pamukkale 012 OO 20
DENİZ UÇAÖI 013 66 1 3
Peçaaus A km la Seyahat 014 03 02
METRO
Aydın Turizm 013 20 77
Süzer Turizm 012 10 72
KanberoQlu-Eeadaş
Anıtur
Kamil Koç 012 Ol 03

HASTANELER
Devlet Hastanesi 817 34 00
Sahil Dav. Hast. 813 23 29
Mer.8ağ.Ocağı 813 10 88
Tomokay Tomografi 813 88 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Tsksl 
Manastır Taksi

RESMİ UAİBHEB DENİZ OTOBÜsIT

51318 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
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli Eğt. Md. 513 11 74
Halk Kütüphane 513 13 53
Askerlik Şb. 513 10 57
Karayollan 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 Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73
Halk Eğitim Müd. 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

BELEDİYE_________

Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

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-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

DAĞITICILAR

__________OTOBÜS_______

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

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 613 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
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogax
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Karfez
OtMLİK'İN İLK «ÛNLÛK SİYASİ OAZITSSİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5671 
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)

HiiilNAltt
VENÜS SİNEMASI
Çalgı çengi ikimiz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:00...
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Assassins creed: 
15:00-19:00-21:00 

Şeytanın oğlu: 
11:30-13:15-17:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Yılın en kuvvetli kar 
yanışı bugün geliyor
Bursa Valiliği, Cuma 
günü önce kuvvetli 
lodosla beraber 
hava sıcaklığının 
düşmesiyle yoğun 
kar yağışı beklendi 
ğini açıkladı.
Bursa Valiliği, Meteo 
roloji Genel 
Müdürlüğü Eskişehir 
Bölge Tahmin ve 
Erken Uyarı Merkez- 
i'nin uyarısı 
üzerine BursalIlara 
çağrı yaptı.
Valilikten yapılan 
açıklamada, 
"Bursa'da 5 Ocak 
Perşembe günü 
yağışlar görülmesi 
bekleniyor. Genel* 
likle karla karışık 
yağmur ve kar 
şeklinde görülmesi 
beklenen yağışların 
Bursa'nın batı kes
imlerinde kuvvetli 
olacağı tahmin 
ediliyor. Rüzgarın 
Perşembe günü 
bölge genelinde 
güneyli yönlerden 
kuvvetli esmesi bek

leniyor. 6 Ocak 
Cuma günü, önce 
kuvvetli lodosla be
raber Bursa ve Bile
cik il genelinde yer 
yer kuvvetli sağanak 
şeklinde görülecek 
yağışların akşam 
saatlerinden itibaren 
kuvvetli kuzeyli 
rüzgar ve hızlı 
sıcaklık düşüşleri ile 
yer yer yoğun olmak 
üzere kar yağışına 
dönüşeceği tahmin 
ediliyor. 7 Ocak 
Cumartesi günü 
bölge genelinin yer 
yer yoğun olmak 
üzere kar yağışlı 
geçmesi tahmin 
ediliyor. 8 Ocak

Pazar günü bölge 
genelinde hafif kar 
yağışlarının devam 
etmesi bekleniyor” 
denildi.
Vatandaşları uyaran 
Bursa Valiliği, şu 
ifadelere yer verdi: 
"Önümüzdeki gün
lerde meteorolojik 
açıdan kuvvetli hava 
olaylarının yaşanaca 
ğı, kuvvetli sağanak 
yağış, yoğun kar 
yağışı, önce güneyli 
sonra kuzeyli yön
lerden kuvvetli rüz
gar ve ani sıcaklık 
değişimleri, ekstrem 
düşük sıcaklıklar, 
kuvvetli buzlanma 
ve don beklen 

diğinden vatandaş 
ların tedbirli olması 
gerekmektedir" 
Türkiye mgm.gov.tr 
sitesinde yayınlanan 
son hava durumu 
uyarısına göre 
balkanlar üzerinden 
gelen yeni bir soğuk 
ve yağışlı havanın 
etkisine giriyor. 
Cuma günü Marma 
ra'yı etkilemesi bek
lenen kar yağışı, 
hafta sonuyla bir
likte İç Ege, İç 
Anadolu, Batı Karad
eniz ve Akdeniz'i 
etkisi altına alacak. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan bilgiye göre, 
çok bulutlu havanın 
hüküm sürdüğü 
Trakya'da bugünden 
itibaren sağanak 
ların etkili olacağı 
tahmin ediliyor. 6 
Ocak cuma günün
den itibaren ise 
balkanlardan gelen 
kar yağışı etkisini 
gösterecek.

Junloshow Fuarı 
Kamlarını Açıyor

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası 
(BTSO), TÜYAP ve 
BEKSİAD iş birli 
ğiyle düzenlenen 
Junioshow Fuarı, 
10-14 Ocak 2017 
tarihleri arasında 
kapılarını açıyor. 
Fuar öncesinde 
BTSO Altıparmak 
hizmet binasında 
gerçekleştirilen 
basın toplantısına 
BTSO Yönetim Ku
rulu Başkan Vekili 
İsmail Kuş, BEK
SİAD Başkanı Halil 
Atalay ve TÜYAP 
Bursa Fuarcılık A.Ş. 
Genel Müdürü Ilhan 
Ersözlü katıldı. 30 
bin metre kare alan 
da 200'e yakın üreti 
cinin katılımı ile 5 
ayrı salonda gerçek 
■eştirilecek fuar 
hakkında bilgi 
veren Ersözlü, "0

14 yaş arası bebe 
ve çocuk hazır gi 
yimine yönelik özel 
dekorlarıyla hazırla 
nıyoruz. 2017 
ilkbahar-yaz kon- 
septini Bursa'da 
gerçek (eştireceğiz. 
Türki ye'deki bebe 
konfeksiyonunun 
yüz de 80'ini 
sağlayan Bursa, her 
zaman son 
modaları sergi 
temektedir. Genç 
yeteneklerin sektör 
ile buluş masını 
hedefleyen öncü 
yarışmalardan biri 
olan genç tasarım 
cılar yarışması 
düzenlenecek. 
Ayrıca düzenlene 
cek junior defile ile 
firmalar yeni kolek
siyon larını minik 
man kenlerle tanıt 
ma fırsatı bulacak” 
dîye konuştu.
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Geçtiğimiz hafta 
cuma günü 
başlayan ve dün 
de zaman zaman 
devam eden kar 
yağışı nedeniyle, 
Bursa merkez ve 
ilçelerinde ilk, 
orta ve liseler, 
Valilik tarafından 
bir günlüğüne 
tatil edildi.
Bursa Valiliği, 
okullarda kar 
tatili ilgili açıkla 
masıyla bir günlük 
tatili duyururken,

kamu kurumlarında 
çalışan engelliler 
ve hamilelerin de 
bir gün idari izinli 
sayılacağını 
açıkladı.

Vali İzzettin Küçük 
paylaştığı tweet- 
lerinde ise şunları 
yazdı: 
"İlimiz genelinde 
tüm anaokulları, ilk

ve orta okullar 
ile liselerde 
9 Ocak 2017 
Pazartesi günü 
bir gün süre ile 
eğitim ve 
öğretime ara 
verilmesi uygun 
görülmüştür. 
Aynı gün kamu 
kurum ve kuruluş 
larında çalışan 
engelli personel 
ile hamile 
personel idari 
izinli sayıla 
caklardır."

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

OHAL AMACINI AŞTI
15 Temmuz darbe girişiminden sonra çıka 

rılan Olağan Üstü Hal Yasası ile terör ve 
darbe suçları konusunda hükümete meclis 
kanun çıkarma yetkisi verdi.

Burada amaç, darbe yapan FETÖ/PDY ve 
diğer terör örgütleriyle daha hızlı ve etkin 
mücadele için çıkarıldı OHAL yasası.

Parlamentoda HDP dışındaki AKP, CHP ve 
MHP bu yasanın çıkmasına evet dedi.

Bugün gelinen noktada, OHAL Yasası ama 
cı dışında kullanılmaya başladı.

Teröre karşı çıkarılan OHAL yasası her 
konuda yasa çıkarıyor. Devamı 4’de

Halk otobüsü
Karacaali’de
kaza wapti

Cumartesi günü yoğun kar yağışı ne
deniyle, Gemlik Karacaali hattında çalışan 
halk otobüsü kaza yaptı. Haberi 2’de

2009 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı 
seçilen, ancak 1.5 yıl görev yaptıktan sonra 
Cumhuriyet Savcılığının Belediyede başla t 
tığı yolsuzluk soruşturması ile İçişleri Ba 
kanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan 
eski Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler, 
görev süresince bir daha başkanlık koltuğu 
na oturtulmadı.
Güler, yaşadığı bu süreci, kendine kurulan 
kumpasları, hukuksuzlukları, verdiği müca 
de ley i, onur kavgasını yazdığı; “Başkan 
Düşürüldü” adlı kitapta anlattı. Siyah Beyaz 
Yayınları tarafından çıkan kitap hafta so
nunda kitapçılarda satışa sunuldu.
Güler, ‘Başkan Düşürüldü’ adlı kitabının ön 
sözünde şu görüşlere yer verdi:
“Bugüne kadar başkalarının anlattıkları ile 
suçlandım. Yargısız infaza maruz kaldım. 
Kendimi anlatma şansı dahi bulamadım. 
Yaşananlara benim gözümden bakmak iste 
yenler için yazmalıydım. Çünkü; güzel gün
lere gebe olan gelecek, zorla kürtaj edildi. 
Çünkü; 17 Mart 2011 tarihinde Gemlik’te 
darbe yapıldı. Demokrasinin ırzına geçile 
rek, tecavüz edilerek, namusu kirletildi. Bu 
tecavüzü onlarca kişi gerçekleştirdi. Binler 
ce kişi yardım etti. Bu ahlaksız ve gayrı 
meşru ilişkilerin sonucunda da 29 Mart 
2014 tarihinde yeni bir belediye yönetimi 
doğdu”

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cumartesi günü 
yoğun kar yağışı 
nedeniyle, Gemlik 
Karacaali hattında 
çalışan halk 
otobüsü kaza yaptı. 
Gemlik’ten yolcu 

alarak Küçük Kumla, 
Büyük Kumla’ya 
uğradıktan sonra bir 
yolcusunu Karaca 
ali Mahallesi’ne 
götüren 636 
numaralı halk oto

büsü, Armutlu 
yolundan Karacaali 
Mahallesi’ne 
inerken, yolun 
buzlanması 
nedeniyle direksiyon 
hakimiyetini 

kaybetti. 
Bariyerlere çarpan 
halk otobüsü yolun 
yanındaki zeytinlik
lere doğru devrildi. 
Kazada, araç şoförü 
başından hafif

yaralanırken, 
yolcuya ise 
birşey olmadığı 
öğrenildi.
Kaza yapan araç 
daha sonra kurtarı 
cıyla çekilerek

onanma alındı. 
Kaza sırasında 
devrilen halk 
otobüsü elektrik 
direğinin de 
devrilmesine 
neden oldu

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri karla mücadeleyi sürdürüyor

Karla kapalı olan yollar açıldı
Gemlik'te de etkisini 
gösteren kar yağışı, 
özellikle köyden 
mahalleye dönüşen 
yerlerde kapanan 
yollar açıldı.
İki gün boyunca 
aralıksız yağan kar, 
hafta sonu ulaşımı 
olumsuz etkiledi. 
Gemlik Belediyesi 
ekiplerinin yoğun 
çalışması sonucu 
köy yolları yeniden 
ulaşıma açıldı.
Şehir içinde cadde 
ve sokaklarda kar 
küreme ve tuzlama 
çalışması yapan 
ekipler, Fen İşleri 
Müdürlüğü öncülü 
ğünde de mahalle 
statüsüne dönüşen

köy yollarında da 
çalıştılar.
Adliye, Güvenli, 
Muratoba, KatırlO 
Hamidiye, Fevziye ve 
Fındıcak Mahalleleri 
nin yollarını çok 

sayıda araç ve ekip
man ile ulaşıma açan 
ekipler, Şahinyurdu 
yolunda da trafiği 
rahatlattılar. 
Buzlanmaya karşı 
tuzlama çalışmasını 

da gerçekleştiren 
ekipler, oluşabilecek 
sağlık sorunlarına 
karşın gerekli 
önlemi aldılar.
Öte yandan besicilik 
yapan vatandaşların 

da yardımına 
Gemlik Belediyesi 
ekipleri koştu.
Mahsur kalan 
hayvanlara da yem 
ve su takviyesi için 
Fen işleri ve Sağlık 
Müdürlüğü ekipleri 
çalıştılar.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 24 saat 
boyunca teyakkuzda 
olduklarını hatırlata 
rak, nüfus yoğun 
luğu bakımından 
büyük köylerden 
başlayarak, yol açma 
çalışmalarını tamam 
ladıklarını söyledi. 
Gemlik Merkezde de 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi ve 
Sağlık Ocakları ana 

arterlerinin 
temiz ve açık olması 
için çaba gösterdik
lerini ifade eden 
Yılmaz, besicilik 
yapan vatandaşlar 
için de yem ve 
su takviyesi 
yaptıklarını bildirdi. 
Refik Yılmaz, 
çalışmaların hafta 
boyunca da devam 
edeceğini vurgula
yarak, üst düzeyde 
gerekli önlemlerin 
alındığını söyledi. 
Umurbey mahal 
leşindeki kar kaplı 
ara yolların da 
açılması için 
mahallle halkı 
belediyeden ilgi 
bekliyor.

Kar yağışı zeytin ağaçlarının dallarını Kınlı
Bölgemizde 
geçtiğimiz hafta 
başlayan ve devam 
eden kar yağışı 
zeytin ağaçlarında 
hasara neden 
oldu.
Şiddetli kar 
yağışlarının Gemlik 
ve çevresinde de bu 
yıl etkili olması 
değişik yerlerde dal 
kırılmalarına neden 
olurken, hasarla 
ilgili çalışmaların 
başlatılacağı

öğrenildi.
Yüksek mahallelerde 
bulunan zeytinliklere 
düşen karın zeytin 
ağaçlarının 
dallarında yaptığı 
ağırlık nedeniyle 
birçok zeytinlikte 
dal kırıklıkları 
meydana geldi. 
Don olayından 
korkan zeytin üreti
cisi, geçtiğimiz 
yıllarda yaşanan 
hasarların bu yıl da 
yaşanmasından

çekinirken, Ziraat 
Odası ve İlçe Tarım 
Müdürlüğü’nün 
muhtarlardan mey
dana gelen hasar
larla ilgili bilgi 
alması bekleniyor. 
Kar yağışının 
zeytin ağaçlarına 
verdiği zararın 
yanında bilhassa 
çam ağaçlarında da 
dal kırıklıklarına 
neden olduğu 
görüldü.
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0WI santiyesinıfe terör operasyonu: 3 gözaltı
Istanbul-Izmir oto 
yolu şantiyesinde, 
jandarma tarafından 
düzenlenen op
erasyonda terör 
örgütü PKK'nın 
propagandası

yaptığı tespit edilen 
3 işçi gözaltına 
alındı.
Bursa İl Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, yapımı devam 
eden Istanbul-Izmir

otoyolunda 3 
işçinin PKK 
propagandası 
yaptığını tespit etti. 
Orhangazi ilçesi 
Gedelek Mahallesi 
ile Gemlik Kurtul

Tüneli altındaki 
şantiyelere bomba 
uzmanı köpeklerle 
operasyon yapan 
ekipler M.K., 
O.K. ve S.A.'yı 
gözaltına aldı

Metro hanına düsen 
hir kişi ölümden döndü

Saiitepolistenhiiüükvurgun
Bursa'da cep tele
fonuyla konuştuğu 
sırada metro 
hattına düşen bir 
kişi ölümden 
döndü. Trenin 
altında kalmaktan 
son anda kurtulan 
genç adam için 
metroda bekleyen 
yolcular ve güven- 
likçiler seferber 
oldu. O anlar 
ise güvenlik 
kamerasına saniye 
saniye yansıdı. 
İKİ VAGON 
ARASINDA KALDI 
Edinilen bilgiye 
göre, olay Bursa'da 
şehir içi ulaşımın 
en önemli yolcu 
taşıma aracı olan 
Bursaray'ın Kültür- 
park istaşyonunda 
yaşandı. İddiaya 
göre, ismi belirle

nemeyen bir kişi 
telefonla il
gilenirken park 
halindeki metroya 
bineceğini zanne 
derek iki vagon 
arasındaki boşluğa 
düştü. Bu sırada 
vatandaşlar raylar
daki adamı fark etti. 
Trenin iki vagonu 
arasında kalan 
genç adam şans 
eseri yara almadı.

GÜVENLİK 
KAMERALARINA 
YANSIDI
Metroda bulunanlar 

kazanın ardından 
dışarıya çıktı. Yol
cular ve görevliler 
tarafından raylar
dan çıkarılan 
şahıs olay yerine 
çağrılan 112 
ambulansıyla has
taneye kaldırıldı. 
O anlar ise met 
roda bulunan 
Engin Güven isimli 
yolcu tara fından 
kaydedildi. 
Olay anı güvenlik 
kameralarına da 
yansıdı.
Kazayla ilgili 
tahkikat başlatıldı.

Bursa'da kendisini 
polis olarak tanıtan 
dolandırıcılara 
inanan bir kişi, 
yüklü miktarda 
parasını ve ziynet 
eşyasını kendi el
leriyle teslim etti.
Edinilen bilgiye 
göre, Mudanya 
ilçesinde ikamet 
eden T.M.'yi bir kişi 
arayarak kendisini 
polis olarak tanıttı.
Şüpheli, T.M.'ye, 
"Bir operasyon 
yapıldı ve bilgilerin 
başkasının eline 
geçti. Evde 
bulunan para 
lar ile altınları 
karşılaştıracağız.
Söylediğimiz 
adrese getir" dedi. 
Bunun üzerine 
paniğe kapılan 
T.M., evdeki 30 bin 
lira, 6 bin 100 Euro, 
bin 100 dolar ile 
çok sayıda ziynet

eşyasını poşete 
koyup, 
dolandırıcıların 
verdiği adrese 
bıraktı. Bir süre 
sonra şüphelilerin 
telefonuna 
ulaşamayan T.M., 
dolandırıldığını an
layarak polise 
müracaat etti.
Merkez Osmangazi 
ilçesi Alacahırka

Mahallesi'nde 
ikamet eden R.A., 
kendisini polis 
olarak tanıtan 
şahsa inandı. FETÖ 
soruşturması 
kapsamında kredi 
çekildiğini iddia 
eden sahte polis, 
R.A.'yı dolandırdı. 
Polisin, her iki 
olayla alakalı 
tahkikatı sürüyor.

Arkadaşını domuz sanıp öldürmüştü!
Bursa'da domuz 
avında yanlışlıkla 
arkadaşının ölümüne 
sebebiyet verdiği 
iddia edilen sanık 
1 yıl 8 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. 
Olay, 3 Ocak 2016 
Pazar günü 
Ovaakça'nın Kurt- 
tepe mevkiinde mey
dana geldi. 10 kişilik 
avcı grubu, 
köpekleriyle birlikte 
domuz avına çıktı. 
Çalılıkların arasında 
yürüyen yürümeye 
başlayan Mümin 
Mutluyu (44), Lütfi S.

(41) domuz zannetti. 
Lütfi S.'nin 
çalılıkların arasına 
ateş etmesi sonucu 
Mutlu vuruldu. 112 
ekipleri tarafından 
Bursa Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırılan 
Mutlu, yapılan tüm 
müdahalelere 
rağmen hayatını kay
betti. Olayın 
ardından tutuklanan 
Lütfi S. bir süre 
sonra tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.
Lütfi S., hakkında 17. 
Asliye Ceza

Mahkemesi'nde 'tak
sirle ölüme sebe
biyet vermek'

suçundan 15 yıla 
kadar hapis cezası 
talebiyle dava açıldı.

Son kez hakim 
karşısına çıkan 
sanık, "Haber verme

den çalılıkların 
arasına girmiş. 
Çıkardığı sesten 
dolayı domuz sa
narak âteş ettim. 
Çalılıkların arasına 
gittiğimde Mümin'i 
vurduğumu gördüm. 
Bize çalılıkların 
arasında olduğunu 
söylemedi" dedi. 
Mahkeme heyeti 
sanığı 1 yıl 8 ay 
hapse mahkum etti. 
Daha sonra 
mahkeme, sanığa 
hükmün geri 
bırakılması mad
desini uyguladı.

KAŞCDC B€KL€AA€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

OSAATTE TESLİM EDİLİR

IV1ATBZVACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 

Tel : (0,224) 513 96 83 GEMLİK
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Güne Bakış MSOt;‘41 Otffi DİHim tElSEM 
yiHE IWUIUHUI1IHESEE61N1 SEÇERİM'« Kadri GÜLER 

kadri_guler@hotmail.com

OHAL AMACINI AŞTI
Geçtiğimiz günlerde OHAL Yasasına daya 

narak alınan yeni kararlar yasaya karşı suç 
işlemektir.

Hükümet OHAL yasasını fırsat bilerek, göre 
vini kötüye kullanmaktadır.

Tüm bunlar Anayasal suçtur.
Türk Silahlı Küvetlerindeki atamalarla ilgili 

olarak alınan kararda, parlemento dışlana 
rak, TSK’daki atamalarda Genel Kurmay 
Başkanlığı devre dışı bırakıldı.

Önce polis teşkilatını TBK’ya karşı örgütle 
yen ve yapılandıran AKP, bu kez TSK’yı ge
lenek ve göreneklerinden, ayırarak gelecekte 
kurmak istedikleri başkanlık sisteminde de 
iktidara bağlı bir silahlı kuvvet yaratacaklar.

Aynı 15 yıllık iktidarları döneminde FETÖ’ 
cüleri devletin herkurumuna yerleştirdikleri 
gibi.

“Ne istediler de vermedik” sözü unutulma 
dı.

Her yere yerleştirdikleri cemaatcılar, sonun 
da kendilerine darbe yaparak, iktidarı ele 
geçirmeye çabaladılar.

Şimdi ise cemaat ve diğer terör örgütlerine 
karşı yapılan mücadeleye İstiklal Savaşı di 
yorlar.

Bu ulus, Kurtuluş Savaşı’nı yurdunu işgal 
etmiş olan dış mikraklara karşı gerçekleştir

Üniversitelerde akademisyenlerin işlerine 
OHAL yasası ile son verııaı.

Ne ilgisi var akademisyenlerin görevlerin 
den atılmasında OHAL Yasasının..

AKP ile başkanlık sisteminin kurulması için 
Anayasa değişikliği için ortak çalışan MHP 
olanlara ses çıkarmıyor.

Neden diye hiç düşündünüz mü?
Devlet Bahçeli’nin daha önce bu konuda 

verdiği demeçler ortadayken, neden MHP 
yine AKP’ye koltuk değneği oluyor.

Çünkü AKP İslamcı siyasetinin terk etmiş 
görünerek, PKK ya karşı ve HDP’ye karşı 
MHP’nin elindeki kozu aldı.

Daha önce açılım politikaları unutuldu, 
Imralı ile yapılan görüşmeler hiç yaşamamış 
gibi es geçildi.

MHP içinde Genel Merkez ve Devlet Bahçe 
li’ye karşı yaşanan olumsuz gelişmeler ile 
koltukları elden gideceği anlaşılınca, AKP 
MHP gerici işbirliği gerçekleştirildi.

Türkiye yeni bir anayasa değişikliği ile tek 
adamın emrinde gerici ve faşist bir 
yapılanma ile parlemento etkisizleştirilirken, 
bu gidişe MHP de ortaklık yapıyor.

MHP içinde sağ duyulu, vatansever, geliş 
meleri doğru analiz eden yurtseverler yok 
mu?

Onların sesleri duyuluyor.
Sanırım aynı değerlendirilmeleri yapan AKP 

içinde de duyarlı milletvekilleri vardır.
Bunu daha önce Irak’a ABD askerlerinin 

Türkiye üzerinden kuvvet çıkarması için mec 
liste yapılan tezkere oylamasında, bu karara 
oy vermeyen milletvekilerinde görmüştük.

Bugün başlayacak olan Anayasa değişik 
ligi konusunda meclisteki görüşmeler sert 
geçecek.

Bu ülke bir kişinin diktatoryasına bırakıl 
maması için herkes üzerine düşeni yapmalı, 
kenetlenmelidir.

Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi 
Meslek Tanıtım 
Kulübü'nün öğren 
çilere yönelik 
Meslek Tanıtım 
toplantıları 
devam ediyor. 
Okulun bu ay ki 
konuğu Gemlik Lise 
si Mezunu Avukat 
Özgür Aksoy oldu. 
GEMPORT Gemlik 
Anadolu Lisesi kon
ferans salonunda 
düzenlenen etkin 
liğe katılan arala 
rmda okul yönetici 
ve öğretmenlerin de 
bulunduğu 200'ü 
aşkın öğrenciyle bir 
araya gelen Avukat 
Özgür Aksoy, 
avukatlık mesleği ve 
Hukuk Fakültesi 
mezunlarının yapa 
bileceği işler hakkın 
da dinleyicilere 
bilgiler sundu. 
Öğrencilere özgeç 
mişini ve öğrencilik 
yıllarındaki hedefleri 
ne ait anılarını anla 
tarak konuşmasına 
başlayan Avukat 
Özgür Aksoy, daha 
sonra öğrencilere 
avukatlık mesleğini

IIIİIIBİINl8lllMffl
Gemlik Belediyesi, 
kış aylarının olum
suz koşullarında 
sokaktaki dostla 
rımız hayvanları 
unutmadı.
Kedi-Köpek gibi 
sokak hayvanlarının 
yanı sıra kuşlar için 
de gıda seferberliği 
başlatan Gemlik 
Belediyesi, ilçenin 
birçok bölgesine 
kuru, sulu gıda ve 
ekmeklerin yanı 
sıra, yemek 
artıklarını bıraktı. 

ve bir avukatın dava 
sahibi ve dosya ile 
ilgili girdiği süreci 
anlattı.
Avukatlık yapacak 
kişinin sözel tarafı 
nın nispeten güçlü 
olmasının mesleki 
anlamda küçükte 
olsa bazı avantajları 
beraberin de 
getirdiğini kaydeden 
Aksoy, bir avukatın 
önüne gelen her 
dosyayı kabul etme 
gibi bir durumunun 
bulunmadığını, 
ancak hakimlerin 
böyle bir şansı 
olmadığını söyledi. 
Aksoy şöyle 
konuştu: “Biravu 
kat, farklı mahkeme 
lere çeşitli konularla 
ilgili davalar açabilir 
veya müvekkilinin 
aleyhine açılan 
davaları takip eder. 
Avukat, herhangi bir 
dava ile ilgili olarak 
mutlaka geniş araş 
tırma ve inceleme 
lerde bulunur. Söz 
konusu herhangi bir 
davayla ilgili tanıkla 
rı mahkeme 
heyetine dinletir ki; 
heyette savcı ve 

Gemlik Belediye 
Başkam Refik 
Yılmaz, HAYTAP 
Konfederasyonu

Gemlik Temsilcisi 
Ümran Akyavaş, 
Belediye Sağlık 
İşleri Müdürü Sabri

hakimlerden söz 
ediyorum. Mahkeme 
sonuçlanıp, karar 
açıklanmadan önce 
kararın müvekkilinin 
lehine sonuçlanma 
sini sağlamak için 
azami bir çabanın 
içerisinde olur. 
İlgili mahkemeden 
beklenmeyen bir 
karar çıktığı taktirde 
ise bu kararı bir üst 
mahkemeye itiraz 
ederek, aldığı dava 
nın sürecini ve 
takibini böylece 
sürdürür” dedi. 
Aksoy, “Avukatlık 
bürosu açma 
ruhsatınızı aldıktan 
sonra bağımsız 
olarak ya da birkaç 
arkadaşınız ile bir
likte büro açıp 
çalışabilirsiniz. Bu 
mesleğin artı ve ek
sileri vardır. Mahke
meye ve müvekki 
linize karşı bağım 
sızsınızdır. Ancak, 
sorumluluklarınız 
büyüktür. Yanlış ya 
parsan, binleri zarar 
görür diye düşünür 
sünüz. Sürekli oku
mak zorundasınız. 
Toplumun sorunla 

rından uzak kalamaz 
siniz. Genel kültürü 
nüzün iyi olması 
gerekir. Avukatların 
sabit kazancı yoktur. 
Türkiye’de avukat 
sayısı sürekliartıyor. 
Kendinizi iyi yetişti 
remezseniz büro 
açtıktan bir kaç yıl 
sonra büronuzu ka
patmak zorunda bile 
kalabilirsiniz. Onun 
için kendinizi bir 
alanda geliştirmeniz 
gerekiyor. Hukuk 
Fakülteleri insanla 
nn ufkunu açıyor. 
Avukatlık stresli bir 
iştir, zor bir iştir ama 
zevkli bir meslektir. ” 
dedi.
Söyleşi sırasında 
öğrencilerden gelen 
meslekle ilgili çok 
sayıda sorularını da 
cevaplayan Avukat 
Aksoy, gelen güzel, 
ilginç ve yerinde 
sorulması gereken 
sorular üzerine;
“Ben de Gemlik 
Lisesi öğrencile 
rinden böylesi 
sorular sormalannı 
bekliyordum.
Bütün öğrencileri 
kutluyorum” dedi.

Emre ve Özel Kalem 
Müdürü Halil İbra 
him Atış ile çok 
sayıda hayvan 
sever, kar-tipi deme
den ilçenin dağlık 
kesimlerine, sahil 
bölgelerine, park ve 
bahçelerinin yanı 
sıra birçok cadde ve 
sokağına hayvan 
maması bıraktı. 
Sağlık İşleri Müdürü 
Sabri Emre ve ekibi 
ne ilçedeki hayvan 
sever vatandaşlar 
da eşlik ettiler.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

Karate uzak doğu 
sporlarından olup 
savunma amaçlı 
yapılan bir spor 
dalıdır. Dünyada 
örgütlenmesini tam 
olarak 
tamamlayamadığı 
için henüz olimpiyat 
sporuna dahil 
edilmemiştir.

Çok yakın gele* 
çekte olimpiyatlarda 
yerini alacaktır.

Karate ülkemizde

KARATE DO
çok sevilen bir spor 
çeşitidir.

Son zamanlarda 
uluslararası 
yarışlarda başarılı 
sporcular çıkartmak 
tayız. Filmlere konu 
olan karate dünyada 
bu şekilde çok 
tanınmıştır.

Gemliğimizde de 
karate sporuna ilgi 
oldukça fazladır.

Ona yakın spor 
kulüplerimizin çok 

değerli hocaları 
sayesinde hatırı 
sayılır bir sporcu 
potansiyeli 
oluşmuştur. Takım 
ve sporcularımızın 
katıldıkları turnu
valardan madalyaları 
toplayarak geldikleri 
görülmektedir.

Gemlik Belediye 
sporunda spor 
branşlarından birisi 
karatedir. Daha evvel 
sadece Manastır

Kültür Merkezinde 
hizmet veren 
branşımız istek 
üzerine kapalı spor 
salonumuzda da 
hizmet vermeye 
başlamış 
bulunmaktadır.

Pazartesi- 
Çarşamba ve Cuma 
günleri 18.00 - 20.00 
saatleri arasından 
çalışmaları 
programlanmıştır. 
Sosyal Yaşam 
Merkezinde bulunan 
Gemlik Belediyespor 
Kulübüne kayıt 
yaptıran çocuk 
larımız isterlerse bu 
çalışmalara 
katılabilirler.

Türkiyemizin çok 
kıymetli 
hocalarından Kasım 
Demir Başhoca 
olarak çocuklarımızı 

eğitmektedir. 
Hocamız aynı za
manda Türkiye ve 
Dünya Karate 
Federasyonunda 
eğitmen olarak 
görev yapmaktadır. 
Yurt içi ve yurt dışı 
karate seminer
lerinde karate 
hocalarına eğitim 
vermektedir.

Gemlik Belediyesi 
Amatör Kulüpler 
Birliği ve Gemlik 
Belediyesporun dav
etlisi olarak 
Gemliğimizi ziyaret 
eden Filistin Karate 
takımına Kasım 
Demir Hocamız 
nezaret etmiştir.

Ziyaretten çok 
memnun kalan dost 
Filistinli Karateci 
kardeşlerimiz aynı 
zamanda 

takımlarımızla da 
çalışma ortamı 
oluşturmuşlardır.

Gemlik ve 
çevresinden beş ve 
Filistin takımıyla bir
likte ilçe Kapalı Spor 
Salonunda yapılan 
karate turnuvası 
büyük ilgi 
görmüştür.

Sporcular birbir- 
leriyle kıyasıya 
yarışırken maç sonu 
hep sarılmışlardır. 
Karate işte böyle bir 
spor dalıdır.

Gemlik’te görev 
yapan tüm karate 
takımlarımıza, 
idarecilerine, 
eğitmenlerine ve 
sporcularına 
bundan sonraki 
çalışmalarında 
üstün başarılar 
diliyorum.

Ekmekte

GOODYEAR

ÖÖ1

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA

Tarık TANIŞ
En Çokta Düşeceksin 

Sanıyorum
silinmiş hayalin ardındaki yasım izdir 
kalemi sakladığımız avuçlarımızdaki 
oyuklarda yansımalar

soluksuz nihavent masaldır
gelincik sigarasının külünden dökülen 
patiskalara
o makam öyle değildi öyle dertli 
son yudumda titrerken bemoller
sarhoştu belki de 
çalakalem şiirler

■MICHELIN

^>starmaxx

ah unuttuğum
unuttuğun
tüm sözcükler sökülürken avurtlarımda

TAKSİT memleket gibi düşünce hafızama 
sevda ve hatıra

ÜZKAYA özlediğim tüm lisanlar 
ve şarkılar yorulunca şKiımaa

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

sen 
koşuyorsun ya 
düşe kalka

kanayacaksın diye 
korkuyorum

zam 
kanma!

Fantazi Düğme - Çorap 
ödemiş İpliği - İpek Astar 

Boya ve Tüm Tuhafiye Çeşitleri 
ipek Kurdele ve'organze* Kurdele 

Nakış Kumaş çeşitleri bulunur

ALTIN DUGME

en çokta 
düşeceksin sanıyorum 
o zaman denen siyahi çukura...

Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu , 
Başkanı Halil İbra 
him Balcı, un fiyat 
larına müdahale 
olmadığı takdirde 
ekmeğe zam gele 
ceğinı açıkladı. 
Türkiye Fırıncılar 
Federasyonu 
Başkanı Halil 
İbrahim Balcı, 
"Ankara'da 1 li
raya satılan 250 
gram ekmeğin 
fiyatı, eğer un 
fiyatlarında 
iyileşme olursa 
yüzde 10 artar, bu 
da aynı ekmeğin 
fiyatının 1,10 lira 
olması anlamına 
gelir. Un fiyatları 
böyle devam 
ederse Anka 
ra'da 250 gram 
ekmeğin fiyatı 
1,25 liradan aşağı 
olmaz. Bakanlı 
ğın en kısa süre 
içinde, 15-20 gün 
içinde müdahale 
ederek bu suni 
artışın önüne 
geçmesini bekli 
yoruz " dedi.

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

İMİ

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

0 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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HliSlt ireni Ilı tow baston!

ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ömer Demir, 
Akademik Perso 
nel ve Lisansüstü 
Eğitimi Giriş 
Sınavı'nın (ALES) 
11 Şubat'ta ilk kez 
elektronik ortamda 
yapılacağını belirtti. 
ÖSYM Başkanı Prof. 
Dr. Ömer Demir, 
"Adayların sisteme 
aşinalık kazanması 
amacıyla 28 Ocak'ta 
'e-ALES Deneme 
Sınavı' yapacağız" 
dedi.
Demir, 11 Şubat'ta

ALES'in ilk kez e- 
sınav ortamında 
gerçekleştirileceği 
hatırlattı.
Adayların sisteme 
aşinalık kazanması 
amacıyla 28 Ocak 
2017'de Ankara'da 
Esenboğa e-Sınav 
Merkezi'nde "e- 
ALES Deneme Sına 
vı"nın uygulana 
cağını belirten 
Demir, şöyle 
konuştu: "Aynı za
manda kendini dene
mek isteyen adaylar 
için bir imkan oluştu 

ruyoruz. ÖSYM'nin 
bir sınav için den
eme yaptığı ilk uygu
lama olacak. Dene 
me sınavı sonuçları, 
hiçbir amaçla 
kullanılamayacak. 
Sınav sonuçlarının, 
11 Şubat 2017 tari
hinde gerçekleşecek 
olan e-ALES'e bir 
etkisi olmayacak. 
2017 e-ALES 
Deneme Sınavı'na 
başvuran adaylar, 
aynı zamanda 
e-ALES ve diğer e- 
YDS'lere başvuruda 

bulunabilecek." 
"e-ALES Deneme 
Sınavı"na başvuru 
ların 18 Ocak 
2017'ye kadar 
yapılabileceğinin 
altını çizen Demir, 
sınav ücretinin 20 
lira olarak belir 
lendiğini kaydetti. 
Ömer Demir, 
başvuruların 
ÖSYM'nin 
yayımlanacak 
duyurusunda yer 
alan internet adre
sine yapılacağını 
aktardı.

IIM«İW

Bursa Deniz Oto
büslerinin (BUDO) 
bazı seferleri, 
olumsuz hava 
koşulları nede 
niyle iptal edildi. 
BUDO'nun internet 
sitesinden yapılan 
duyuruya göre, 
İstanbul (Em- 
inönü/Sirkeci) - 
Bursa (Mudanya) 
12.30 ve 14.30, 
Bursa (Mudanya) - 
İstanbul (Em- 
inönü/Sirkeci) 
13.30, İstanbul

(Eminönü/ 
Sirkeci) - 
Armutlu (Ihlas) 
Saat 14.30 ve 
Armutlu (ihlas) - 
Bursa (Mudanya) 
16.00 seferleri 
hava muhalefeti 
nedeniyle iptal 
edildi.
BUDO'nun 
saat 11.00 ve 
öncesindeki 
bazı seferleri de 
aynı gerekçeyle 
programdan 
kaldırmıştı.

TAKVİM - DUVAR SAATİ - AJANDA^negrnar

nW

İstiklal Cad. Bora Sok. No:5/A GEMLİK

KALEM - ÇAKMAK - SUMENE 
BLOKNOT - KÜLLÜK 

ÇEŞİTLERİMİZİ GÖRMEDEN 
KARAR VERMEYİN 

43 yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

Tel: 0 224 513 96 83
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0 sektöre özel destek geliyor!
Türkiye yazılım 
alanında atağa 
kalkıyor.
Uluslararası alanda 
rekabet gücünü 
arttırabilmek İçin 
sektöre özel destek 
mekanizmaları 
oluşturma kararı 
alındı.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
sanayide, yazılım 
temelli teknolojiler 
İçin hazırladığı 
takvim Türkiye

Yazılım Sektörü 
Stratejisi ve Eylem 
Planı ile ortaya 
konuldu. Planın 
en önemli 
başlıklarından birini 
yazılım alanında 
"uluslararası 
rekabet gücünün 
artırılması" 
oluşturuyor. 
Söz konusu he 
defe ulaşılabilmesi 
için Türkiye'nin 
uluslararası yazılım 
sektöründe önce

hazırlanacak.likli alanlar 
belirlenecek, bu 
alanlara yönelecek 
girişimcilere özel 
tematik destek 
programları

DÜŞÜK MALİYET, 
YÜKSEK KATMA
DEĞER HEDEFİ
Yazılım sektörü, 

düşük yatırım 
maliyeti, nitelikli ve 
sayıca yüksek istih
dam ve katma 
değeri yüksek ürün
ler ortaya 
koymasıyla büyük 
önem taşıyor. 
Yazılım, ayrıca diğer 
sektörlerde ver
imlilik ve katma 
değer artışına katkı 
sağlıyor. Dolayısıyla 
bu sektörü ileriye 
taşıyacak adımlar, 
ekonomi açısından 

ayrı önem taşıyor. 
Yeni sanayi devrimi 
olarak da 
adlandırılan 
Endüstri 4.0; yapay 
zeka, robotik 
teknolojiler, akıllı 
üretim sistemleri, 3 
boyutlu yazıcılar, 
nesnelerin interneti, 
büyük veri ve bulut 
bilişim gibi kavram 
ve uygulamalar, 
yazılım temelli 
teknolojilere 
dayanıyor.

Yumurtada tarihi rekor kınldı!
Yumurta Üreticileri 
Merkez Birliği 
Başkanı Konya, 
"Türkiye, yumurta 
ihracatında 
dünyada 3. sırada 
ancak birinci olmak 
için gayret sarf 
ediyoruz" dedi. 
Türkiye'nin 2016 yılı 
yumurta ihracatının 
geçen seneye göre 
yüzde 5,8 artarak, 
290 milyon 190 bin 
dolara ulaştığı 
bildirildi.
Yumurta Üreticileri 
Merkez Birliği 
Başkanı Hasan 
Konya, yaptığı 
açıklamada, 
Türkiye'nin yumurta 
ihracatında 2015 
yılına göre çok

daha iyi bir perfor
mans gösterdiğini 
söyledi.
Yumurta ihracatının 
kilogram olarak 
yüzde 32,5 arttığına 
dikkati çeken 
Konya, 2015 yılında 
219 milyon 656 bin 
kilogram yumurtayı 
274 milyon 889 bin 
ablara, zuib yıı'ıhaa 
ise 291 milyon 237 
bin kilogram 
yumurtayı 290 mi- ’ 
İyon 190 bin dolara 
sattıklarını belirtti. 
KİLOGRAM 
BAŞINA FİYAT 
DÜŞTÜ 
Yumurta ihracatının 
yüzde 5,8 arttığını 
anlatan Konya, 
"2015 yılı bizim için 

kötü bir sezondu 
ama 2015 yılında 
yumurtanın kilo
gram fiyatı 1,25 
dolar iken, 2016 
yılında 1 doların 
altına geriledi. Bu 
da üreticilerimiz 
için ciddi bir 
zarardır." diye 
konuştu.
urtad'öğu, Körfez . 
ülkeleri, Azerbay
can ve Gürcistan 
gibi ülkelere ihracat 
yaptıklarını dile ge
tiren Konya, şöyle 
devam etti: 
"Toplamda 20 kadar 
ülkeye ihracatımız 
var. Komşu ülkel
erdeki kargaşalar 
bittiği ve her şey 
normale döndüğü 

zaman Ortadoğu ve 
körfezdeki her ülk
eye çok daha rahat 
bir şekilde yumurta 
satabileceğimizi 
düşünüyoruz.
Görüşmelerimiz 
devam ediyor. Hatta 
Afrika ülkelerine 
kadar satış yapa
bilecek potansi 
yeı'ımız var " 
"AFRİKAYA'DA
YUMURTA 
SATABİLİRİZ" 
Yumurta sek
törünün Afrika 
ülkelerine de satış 
yapabilecek potan
siyeli olduğunu an
latan Konya, 
sözlerini şöyle 
sürdürdü: 
"Devletimizin

gayretli çalışmaları 
ve bizlere vermiş 
olduğu destekler ile 
potansiyelimizi 
Afrika'ya çevirmek 
istiyoruz. Türkiye, 
yumurta ihraca 
tında dünyada 3. 
sırada ancak birinci 
olmak için gayret 
sarf ediyoruz. Yu
murta üretiminde 
ise dünyada 10.
sıradayız. Bunu da 
üst sıralara taşımak 
istiyoruz. 2016 
yılında 19 milyar 
adet yumurta 
üretildi. Bunun 

yaklaşık yüzde 
30'luk kısmını ihraç 
ediyoruz. İhracatta 
rekabetçi bir ülke 
konumundayız. 
2017 hedefimiz 400 
milyon doların 
üzerinde ihracat 
gerçekleştirmektir." 
Konya, yumurta 
ihracatını artırmak 
ve daha rekabetçi 
bir konuma gelmek 
için, yem gibi bazı 
girdilerin devlet 
tarafından 
sübvanse 
edilmesini istedik
lerini ifade etti.

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN BYEGM

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.

^Gemlik Körfez’ ? www.gemlikkorfezgazetesi,com
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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

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcıhğı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28

ULAŞIM —
Pımukkılt 812 OO 26
DENİZ UÇAâl 513 68 13
Pagasua Akınla Sayahat «3 e 2
METRO »13 12 12
Aydın Turizm 813 20 77
SOıar Turizm 012 1O 72
Kanbarofilu-Eaaday 014 46 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay Tomografi 513 65 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

Telefon Anza 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

BELEDİYE

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

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

RESMİ DAİRELER DENİZ OTORÜSU
Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212)516 12 12
Yalova (2261811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

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

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

DAĞITICILAR

GEM D AŞ 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 Likilg|az 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 013 1O 79
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz
Beyza Petrol 013 O1 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ_________

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 5672 

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)

lEllllillHiMİ
VENÜS SİNEMASI
Çalgı çengi ikimiz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:00...
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Assassins creed: 
15:00-19:00-21:00

Şeytanın oğlu: 
11:30-13:15-17:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com


9 Ocak 2017 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 8

I I VI ı

iaıliiMttMMiiMt
Gemlikspor Basket
bol A Takımı EBBL 
7. Guruptaki liderli 
ğini sürdürdü. İlk 
yarısını lider bitirdi 
gi ve Orhangazi 
deplasmanında ik
inci yarının ilk 
maçında rakibini 
farklı mağlup eden 
12 dev adam rakip
lerine gözdağı verdi. 
Sezona iddialı başla 
yan ve her geçen 
gün performansı ar
tarak devam eden 
Gemlikspor Basket
bol takımı maça 
Kaptan Olcay, Enes, 
Can, Cem ve Adnan 
beşiyle başladı. İlk 
periyotta etkili 
savunma ve hızlı 
hücumlar ile oyuna 
ağırlığını koyan tem
silcimiz bu periyodu 
7-31 önde 
tamamladı. Periyo
dun sonlarına doğru 
kaptan Olcay, rakibi 
ile girdiği ikili mü
cadele sonucunda 
sol dizinden sakatla
narak oyundan çıktı. 
Kaptan Olcay bu 
dakikadan sonra 
dizindeki morarma 
nedeniyle, tedbir 
amaçlı oyuna 
girmedi.

İkinci periyota 
Kamer ile başlayan 
Gemlikspor, 
etkili savunmasına 
devam ederek farkı 
açmaya başladı, 
iki periyotta Cem 
HAN'ın 7 de 7 üç 
sayılık şut isabetiyle 
fark daha da arttı ve 
ilk yarı 22-59 Gem- 
likspor'un üstünlü 
ğü ile tamamlandı. 
Üçüncü periyotta 
genç oyunculardan 
oluşan kadro ile mü
cadelesine devam 
eden temsilcimiz bu 
periyodu da 45-91 
önde tamamladı. 
Final periyodunda 
da üstünlüğünü 
devam ettiren Gem- 
likspor'lu basket- 
bolcu larımız maçı , 
da 60-117 kazanarak 
liderliğini devam 
ettirdi. Maçta Cem 
HAN 35 sayı, 12 
ribaunt, 6 asist ile 
yıldızlaşırken tüm 

oyuncuların sayı 
bulması da takım 
oyununun ve rota
syonun önemini or
taya çıkardı. Ligin 
7.naftasında 14 
Ocak Cumartesi 
günü saat 17:00 de 
sahasında ligin ikin- 
cisi olan Gemlik 
Basketbol ile liderlik 
için karşılaşacak 
olan Gemlikspor 
maçın hazırlıklarına 
hiç ara vermeden 
devam ediyor. Kısıtlı 
bütçesi ve kısıtlı 
oyuncu kadrosu ile 
gurubunda onur 
mücadelesi veren 
Gemlikspor'lu 12 
dev adama Gemlik 
Esnafının ve Gemlik 
halkının sahip 
çıkması ve bu 
destekler ile yoluna 
devam etmesi bas
ketbol otoritelerince 
ve kamuoyunda 
büyük yankı 
uyandırıyor.

Gemlik Basketbol 
Nilüfer Belediye 
Şahinkaya ‘yı 90-82 
Mağlup etti. 
Gemlik ilçe spor 
salonunda oynanan 
müsabakaya Gemlik 
temsilcisi önde 
başlamasına 
rağmen 1 periyot 
sonuna 19-22 
Nilüfer Belediyesi 
Şahinkaya 
üstünlüğünde bitti. 
Gemlik temsilcisi 
2.periyotta Melih ‘le 
bulduğu sayılar ile 
skor üstünlüğünü 
eline aldı. Periyotun 
son saniyesinde 
topla buluşan 
Özer orta sahadan 
bulduğu 3’lük ile 
devre arasına Gem
lik Basketbolün 5 
sayı fark ile 
girmesini sağladı. 
3.periyota 38-33 
önde başlayan 
Gemlik ekibi aradaki 
farkı 15 sayıya kadar

__

taşıyarak peri 
yotu 70:55 önde 
tamamladı. Maçın 
son çeyreğinde 
başa baş gecen 
mücadeleyi Nilüfer 
Belediye Şahin 
kaya 20-27 önde 
tamamlamasına 
rağmen müs
abakadan 90-82 
mağlup ayrıldı.
1. Periyot 19-22 
Nilüfer Belediye 
Şahinkaya 
2. Periyot 19-11 
Gemlik Basketbol 
3.Periyot 32-22

Gemlik Basketbol 
4.Periyot 20-27 
Nilüfer Belediye 
Şahinkaya 
Müsabakanın En 
skorer isimleri 
Gemlik Basketbol’- 
dan 20 sayı ile 
Levent ALTAN 
Olurken Nilüfer 
Belediye 
Şahinkaya’da Emin 
Akyiğit 17 sayı ile 
oynadı.
Gemlik Basketbol 
elde ettiği galibiyet 
ile maç fazlası ile 
lider oldu.

YİĞİT İNŞAAT
“1 987

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

B18
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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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http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Danışma Hattı 444 6880

DOGA PARK
KONUTLARI

Yaşam Alanları Tasarlar...

Yuvanıza Giden Yol

KAVLAK
İNŞAAT

GEMLIK’IN ILK GÜNLÜK GİTASgUAZETEEI]
10 Ocak 2017 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemllk.com

TELEFAX' 0224 5173310 CEP 0532 7U 33 83 E«manaslmto©xttta
manastirernlak.sali)inden.a)m-ıwıdan.ajn.faasMak ^4

Pazarcı esnafı cadde ve sokaklarda açıkta satış yapamayacak 

Kapalı Pazar Yeri 
bugün hizmete giriyor
Gemlik Belediyesi 
tarafından 10 bin 
metrekare alanda 
24 milyon liraya yap 
tınlan Kapalı Pazar 
Yeri ilk kez bugün 
kapılarını vatandaş 
lara açacak. 
Belediye meclisi 
kararı ile cadde ve 
sokaklarda pazar 
kurdurulmayacağı 
bildirildi. Sayfa 2’de

tursa Valisine tweet yağıyor. 
“Dünya fani, ölüm ani, tatil 

yapsan ne olur yani”

Öğrenciler Maliden 
kar tatili istiyor

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

KAR...
Beyaz örtü son günlerde her yeri kapladı.
Nereye baksam bembeyaz.
Çirkinlikleri örttüğü için seviyorum karı.
Ama sonrası var.
Soğuğu, trafiği alt üst edişi, buzlanmalar 

nedeniyle kaymalar, düşmeler, el, kol kırıl 
maları, burkulmalar...

Bu karın kötü yanı.
Erimeden sonra ortaya çıkan çirkinlikler...
Kar bir yandan da eğitim öğretim kurumla 

rina darbe vuruyor.
Dün bir günlük tatil vardı. Öğrenciler 

Bursa Valisinin bir gün daha okulları tatil 
yapmasını istiyor. Devamı sayfa 4’de

Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu 
terfi ile Emniyet Müdür Yardımcısı oldu 

Bmsa Emniyetimle 
atama lırtınası

Bursa’da yeni 
terfilerle birlikte 
şube müdürleri ve 
Emniyet Müdür 
Yardımcılarının 
yeni görev yerleri 
belli oldu. Gemlik 
İlçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu’nun 
2. sınıf müdür , 
yardımcılığına 
terfi ettiği, Gemlik 
İlçe Emniyet Mü 
dürlüğü görevine

devam edeceği 
öğrenildi. 2’de

Hava koşulları ne
deniyle Bursa ilinde 
ilk, orta ve lise 
eğitim kurumlarının 
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük tarafından 
bir günlüğüne 
tatil edilmesinden 
sonra, dün de kar

yağışının devam 
etmesi ancak, 
okulların tatil 
edilme mesi üze 
rine, öğrencileri 
Vali İzzettin
Küçük’ü tweet 
yağmuruna tuttular.
Haberi sayfa 2’de

Meıeorololl Miidürlliflii 
denizcileri uyardı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden 
yapılan yazılı açıklamada, bugün günün ilk 
saatlerinden itibaren Marmara denizinde 
kuzey ve güneydoğu yönlerinden 6 ile 8 
kuvvetinde (saatte 50-70 km.) kuvvetinde 
poyraz fırtınası esmesi beklenildiğini 
duyurdu. Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemllk.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Pazarcı esnafı cadde ve sokaklarda açıkta satış yapamayacak

Kapalı Pazar Yeri bugün hizmete giriyor
Gemlik Belediyesi 
tarafından 24 milyon 
liraya yaptırılan 
Kapalı Pazar Yeri 
ilk kez bugün 
kapılarını vatan 
daşlara açacak. 
Hamidiye Mahalle 
sinde 10 bin 
metrekare alanda 
yaptırılan Kapalı 
Pazar yerinde Salı 
günleri tezgah 
açacak 400 esnaf 
için 10 yıl süresi 
kira ihalesi 
Aralık ve Ocak 
ayının ilk günlerinde 
yapılarak yer 
sahipleri tezgah 
açacakları yerlerini 
kavuşmuşlardı. 
Gemlik Belediyesin
den dün yapılan 
duyuruda Kapalı 
Pazar Yerinin bugün

hizmete açılacağı 
duyuruldu.
Belediye tarafından 
yapılan duyuru 
şöyle:
“10 Ocak Sah günü

Gemlik Kapalı Pazar 
Yeri hizmete gire
cektir. Belediye 
meclisi kararı ile 
cadde ve sokaklarda 
pazar

kurdurulmayacaktır. 
Vatandaşlarımız Salı 
Pazarı alışverişlerini 
Kapalı Pazar Yerinde 
yapabileceklerdir. 
Cadde ve sokak

larda açık pazar ku
rulmayacak olup, 
vatandaşlarım 
araçlarını park ede
bilirler.
Pazarcı esnafımıza 

ve tüm halkımıza 
duyurulur.” 
öte yandan, Gemlik 
Belediye Meclisi 
kararıyla Kapalı 
Pazar yerinde 
cumartesi günleri de 
pazar kurulması için 
pazarcı esnafına 
ihale duyurusu 
yapıldı. 
Cumartesi 
pazarından yer 
edinmek isteyen 
pazarcı esnafı 18 
Ocak 2017 günü 
yapılacak ihaleye 
girebilmek için 
ihale şartnamesine 
uygun olarak 
hareket ederek 
gerekli teminattan 
yatıracaklar ve 
açık arttırmaya gire
bileceklerdir.

II Bursa Valisine tweet yağıyor. “Dünya fani, ölüm ani, tatil yapsan ne olur yani”

Öğrenciler validen kar tatili istiyor
Hava koşulları ne
deniyle Bursa ilinde 
ilk, orta ve lise 
eğitim kuramlarının 
Bursa Valisi İzzettin 
Küçük tarafından bir 
günlüğüne tatil 
edilmesinden sonra, 
dün de kar yağışının 
devam etmesi ancak, 
okulların tatil edilme 
mesi üzerine, öğren 
çileri Vali izzettin 
Küçük’ü tweet 
yağmuruna tuttular. 
Bir günlük daha kar 
tatili bekleyen 
öğrenciler, yaptıkları 
sosyal paylaşımlarla 
okulların bugün de 
tatil yapılmasını 
isteyerek Vali İzzettin 
Küçük’e mesajlar 
gönderdiler.
İlginç mesajlardan

bazıları şöyle : 
“Vali Bey amca bize 
bir güncük tatili çok 
mu görüyorsun. 
Bir gün daha 
yapıver tatil.” 
“Abim, amcam, 

nolur tatil yap Sah’yı 
da. 4 sınavım var 
onlara çalışacağım 
nolur canım valim” 
“Ara sokaklar hep 
buz. Okul yollara 
genelde bayır ve

Eminegül_1905@tabbo456 3dk.
rrjra @izzettinkucuk vali bey amca bize 1 güncük tatili cokmu goruyorsun 1 gun 

daha yapıver beya tatil

«K tl W 1 •••
quinzel-Sa @untiildawn - 3 dk.

KmH @izzettinkucuk 1 gün tatil yapsn ölmezsin

4» ti V
4% izzettin Küçük adlı kişiye yanıt olarak

nkar @kar18037758 - 3 dk.
@izzettinkucuk abim amcam nolur tatil yap salıda bak seni çok sevdik 4 
sınavım var onlara çalışıyım nolunr canım valim

______ Jb______ti
fo uzla n ma var. Bursa 
Valiliği Salı günü I 
okulları tatil etmezse 
büyük hata eder.” 
“Karda penguen 
yürüyüşü bile işe 
yaramıyor, kayıp 
yapışıyoruz yere 
artık verin şu tatili

o______ ■»■_____
vali bey amca. “ 
“Bir gün tatil yapsan 
ölmezsin vali bey 
amca” 
“Dünya fani, ölüm 
ani, tatil yapsan ne 
olur yani” 
“Sayın İstanbul 
valisi Bursa valisine 

söylese de 
tatil yapsa” 
“Kendisi küçük 
yüreği büyük adam. 
Sadece Bursa’nın 
değil, yüreğimizin de 
valisi. Artık bi 
haber son dakika. 
Beklemekteyiz.”

Meteorololi Müdürlüğü denizcileri uyardı
Meteoroloji 3. Bölge 
Müdürlüğünden 
yapılan yazılı 
açıklamada, bugün 
günün ilk saat
lerinden itibaren 
Marmara denizinde 
kuzey ve güneydoğu 
yönlerinden 6 ile 8 

kuvvetinde (saatte 
50-70 km.) 
kuvvetinde poyraz 
fırtınası esmesi 
beklenildiğini 
duyurdu.
Meteoroloji 3. bölge 
Müdürlüğünün dün 
yaptığı uyarısı şöyle:

“METEOROLOJİ 
3.BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
GELEN 13 NOLU 
UYARI İLE; MAR
MARA DENİZİNDE 
RÜZGARIN 
10.01.2017 (SALI) 
YARIN İLK

SAATLERİNDEN 
İTİBAREN KUZEY 
VE KUZEYDOĞU 
(POYRAZ) YÖNLER
DEN 6 İLA 8 
(50-75 KM/SA) 
KUVVETİNDE 
FIRTINA ŞEKLİNDE 
ESMESİ BEKLEN-

MEKTEDİR.FIRTI- 
NANIN;10.01.2017 
SALI GÜNÜ AKŞAM 
SAATLERİNDEN 
İTİBAREN ETKİSİNİ 
KAYBEDECEĞİ TAH
MİN EDİLMEKTEDİR. 
METEOROJİK DEY
İMLE "TAM FIRTI-

NA"OLARAK 
TABİR EDİLEN 
HADİSENİN 
ULAŞIMDA 
AKSAMALARA 
NEDEN 
OLABİLECEĞİ 
DEĞERLEN 
DİRİLMEKTEDİR”
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Buzda düşen genç kız hastanelik oldu
Bursa'da kar ve 
soğuk hava hayatı 
olumsuz etkilemeye 
devam ediyor.
Kar kalınlığının 40 
santimetreye 
ulaştığı kent 
merkezinde yollar 
buz pistine döndü. 
Kaldırımlarda 
yeterli temizlik 
yapılmadığı için

buzda düşen genç 
kız, 112 ekipleri 
tarafından hastan
eye kaldırıldı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Doğanbey Ma
hallesi Haşimişcan 
Caddesi üzerinde 
meydana gelen 
olayda Duygu T. 
isimli bayan 
Şehreküstü Metro İstasyonu 

yakınlarında
yürürken buz 
tutmuş kaldırımda

yere düştü. Yerden 
kalkamayan 
bayanın yardımına 
çevredeki esnaf 
yetişti, ihbar üze 
rine olay yerine 
gelen 112 ekipleri 
Duygu T.'nin ilk 
müdahalesini olay 
yerinde yaptıktan 
sonra hastaneye 
kaldırdı.

Acıdan 
gözyaşlarına 
boğulan genç 
bayan böbrek 
hastası olduğunu 
tek böbrek ile 
yaşadığını 
belirtip "Ne olur 
böbreğime bir 
şey olmasın" 
diyerek gözyaşı 
döktü.

iamHaiaMM
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde bir kişi, 
karları temizlemek 
için çıktığı çatıdan 
düştü.
Edinilen bilgiye 
göre, İnegöl ilçesi 
Akhisar Mahallesi 
Vezir Sokak'taki tek 
katlı müstakil 
evinin çatısındaki 
karları temizlemek 
isteyen 38 
yaşındaki Murat Aş, 
dengesini kaybed
erek çatıdan düştü. 
Yaklaşık 4 metre 
yükseklikten

düşerek yaralanan 
Murat Aş'a ilk 
müdahaleyi 
akrabalarının haber 
vermesi üzerine 
olay yerine gelen 
112 ekipleri yaptı.

Ambulansla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi Acil 
Servisi'ne 
kaldırılan yaralı, 
burada tedavi 
altına alındı.

Bursa'da bunalıma 
giren 35 yaşındaki 
Cahit Gündoğdu, 
kendini evlerinde 
doğalgaz borusuna 
asarak yaşamına 
son verdi.
Gündoğdu bıraktığı 
notta, ev kredisi 
borcunu ödeyeme 
diği için intihar 
ettiğini yazdı.
Merkez Osmangazi 
İlçesi Duplupınar 
Mahallesi'nde otu
ran 4 çocuk babası 
Cahit Gündoğdu, 
aldığı ev kre- 
disininin taksitlerini 
ödeyemeyince 
bunalıma girdi. 
İnşaatlarda usta 

olarak çalışan ve 
borcu nedeniyle 
evine icra gelen 
Cahit Gündoğdu, 
dün gece oğlunun 
odasında yataca 
ğını söylediği eşine 
saat 23.00'de cep 
telefonu ile SMS 
gönderip, İntihar 
edeceğini yazdı. 
Gündoğdu daha 
sonra oğluyla 
kaldığı odada ken
dini iple doğalgaz 
borusuna asarak 
yaşamına son 
verdi.
Olay, sabah kalkan 
oğlunun babasının 
cesedi ile karşılaş 
ması ile ortaya 

çıktı. Gün 
doğdu'nun cesedi, 
cumhuriyet savcı 
sının talimatı ile 
otopsi için ere 
Bursa Adli Tıp Ku
rumu Morgu'na 
kaldırıldı.
Bıraktığı notta, 
"Ev kredisi aldım. 
Borcumu öde 
meyince bunalıma 
girdim. O yüzden 
intihar ediyorum.
Kimseyi 
suçlamıyorum" 
diye yazan 
Cahit 
Gündoğdu'nun 
ölümüyle ilgili 
soruşturmaya 
başlandı.

SIT alanındaki kaçak kazıya 2 tutuklama
Bursa'da SİT 
alanında kaçak kazı 
yapan 2 kardeş 
tutuklandı.
Bursa İl Jandarma ve 
İznik İlçe Jandarma 
Komutanlığı ekipleri, 
yaptıkları istihbarat 
çalışmaları net
icesinde İznik ilçesi 
Hisardere Mahalle
si'nde SİT alanında 
kaçak kazı yapıldığı 
istihbaratına ulaştı. 
Bunun üzerine saat 
02.00 sıralarında 
olay yerine giden 
ekipler, kaçak kazı

yapan 2 şahsı 
gözaltına aldı. 
Yapılan incelemel
erde 2 adet,dedektör, 
kazma, yer altında 
malzeme olup 
olmadığını kontrol 
etmek için kullanılan 
2 adet şişleme aleti 
ele geçirildi. 2 
kardeşin üzerinde 
yapılan aramada ise 
izinsiz kazı sonucu 
elde edecekleri tarihi 
eseri İstanbul'da 
satacakları şahsın 
malzemenin gerçek 
olup olmadığından

emin olmak için resim çektirilmesini üzerine yazılmış 
malzemenin önünde istediği kağıt ve para çeşitli şifrelerin yazılı

olduğu notlar ele 
geçirildi. Şahısların 
bu şifreleri o bölge 
de lahit olduğunu 
ispatlamak için ve 
satıcıya yerinde 
satmak için 
kullandıkları belir
lendi. Kağıda 
yazılan şifreler 
sayesinde alıcının 
lahidin olduğuna 
inandığı ve satışın 
sonra yapıldığı 
öğrenildi. 2 kardeş 
sevk edildiği adli 
mercilerce 
tutuklandı.

Q A h O Bursa'da banyoda ze-OUIIC1 hirlenen yaşlı kadın
■ _ m ■■ ■■ hayatını kaybetti.Kovasınla KestennErdoğanköy Mahalle- hOnUftUH si'nde meydana geldi.Hamili VII Rafiye Karakuzu (62),----------—_ soğuk olan banyoyu 
IQltQII U41CİI ısıtmak için soba IOIICIII ytlyll kovasında ateş yaktı.

Uzun müddet ban gadm oldu ttçz&ini

elindeki baltayla camı 
kırıp banyoya girdi. 
Kayınvalidesinin yerde 
hareketsiz yattığını 
gören gelini 112'ye 
haber verdi. Yapılan 
kontrollerde kadının 
öldüğü tespit edildi. 
Refiye Karakuzu'nun 
cesedi otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırıldı. Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.
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nlH Güne Bakış
Gemlik İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu terfi ile Emniyet Müdür Yardımcısı oldu

KAR...
Dün akşama doğru telefonlarınız susmadı. 
Okullar tatil edildi mi diye soran sorana. 
Hatta bazı okul müdürleri bile aradı.
Biz de araştırdık.
Valilik sitelerine girdik. Bursa İl MIHI Eğitim 

müdürlüğü sitesinde bir açıklama var mı diye 
baktık, Gemlik Belediyesi anonslannı oku 
duk, bugün için okulların tatil edilmesi ile İlgi 
II bir acılflama diyemedik.

Muzur çocuklar, Bursa Valisi İzzettin Küçük’ 
ün pazar günü attığı Tweetinin üzerinde 
oyunlar oynayarak, sanki birgün daha tatil 
yapıldı diye birbirlerine mesajlar atmışlar.

Oysa öyle bir şey yok.
Ancak, Vali İzzettin Küçük’e sosyal medya 

da öğrencilerden çok sayıda tatil tweetfen 
atıldığını gördük.

İçlerinden çok ilginç olanları da var.
Bu nedenle bu tweetler üzerine bir de haber 

yaptık.
Muzur bir öğrenci şöyle diyor valiye 

“Dünya fani, ölüm ani, tatil yapsan ne olur 
yani...”

Bir başkası ise tewetinde “Karda penguen 
yürüyüşü bile işe yaramıyor, kayıp 
yapışıyoruz yere.”

“Kendisi küçük, yüreği büyük adam.
Sadece Bursanın değil, yüreğimizin de valisi. 
Artık bir haber beklemedeyiz.

“Abim amcam, ne olur tatil yap salıyı da...” 
Mizah gibi değil mi?
Geleceğin Nasrettin hocalan bunlar.
Aslında Gemlik’te pek bir şey yok ama 

Bursa’nın birçok sokak ve caddeleri buz ve 
kar içinde.

Bizim oturduğumuz Umurbey sokakları da 
aynı durumda. Ben de aracımı Gemlik 
Umurbey yolunun en yakın bir kenarına 
bırakıyorum.

Karda yürüyerek araca gidiyorum.
İlk kar yağışlarında kayarak düştüm, sağ 

kolumu hala sağlıklı kullanamıyorum.
Allahtan kırılmamış.
Bugün ara sokaklara okul servislerinin 

girmesi imkansız.
Ancak, belediye geceden bu sokaklardaki 

karı temizler ve tuz dökülürse, araçlar girer, 
yalnız gece buzlanma olmazsa...

Yoksa çocuklar ana yola kadar yürümek 
zorunda kalacaklar.

Bu gidişlerinde kayıp düşmezlerse.
^Gemlik ile Umurbey de İklimi öylesine farklı

Yağan kar bile farklı.
İlçemizin yüksek yerleşim birimlerinde 

kann kalınlığı 50-60 santimi geçer.
Belediye ana yollan açtığını söylüyor ama, 

bir saatte açılan yollar yine kapanır.
Haydariye köyünde 4 yıl öğretmenlik 

yaptığım yıllarda bunu yaşadım gördüm. 
Gemllk’e doğru yürümek mümkün olmadığın 
dan köylüler ayaklarına kasnaklar takarlardı.

Kan sevelim ama fazlasını değil.
KUTLAMA
İlçe Emniyet Müdürümüz Cafer Gündoğdu 

2.sınıf Emniyet müdür yardımcılığına terfi 
etti.

Müdürümüz Bursa yerine Gemlik’teki 
görevi nl sürdürecek. Kendisini kutlarım.

Bursa’da yeni 
terfilerle birlikte 
şube müdürleri ve 
Emniyet Müdür 
Yardımcılarının 
yeni görev yerleri 
belli oldu.
Gemlik ilçe Emniyet 
Müdürü Cafer 
Gündoğdu, 2. sınıf 
müdür yardımcılı 
gına terfi ederken, 
Gemlik İlçe Emniyet 
Müdürlüğü görevine 
devam edecek. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğünde yeni 
terfilerle birlikte 
şube mûtfürfen ve 
Emniyet Müdür 
Yardımcılarının yeni 
görev yerleri belli 
olurken, Asayiş, 
Terör, Organize, 
Narkotik ve Siber 
Suçlar Şube Müdür- 
leri'nin yerleri 
değiştirildi.

GÜNDOĞDU 
TERFİ ETTİ 
GEMLİK’TE KALDI

Nilüfer Emniyet 
Müdürü Ali Altınsoy, 
Çevik Kuvvet Şube 
Müdürü Serdar 
Çalışkan, Gemlik 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu 
Emniyet Müdür

Harmankaya villan nda giipe gündüz girdiği villadan duvardan söktüğü televizyonu çaldı.

Geçtiğimiz günlerde 
ilçemizde ilginç bir 
hırsızlık olayı 
yaşandığı öğrenildi. 
Harmankaya 
Villalarında bulunan 
bir villaya giren 
hırsız, evin salonun
daki televizyonu 
sökerek fırladı ve 
aracının bulunduğu 
üst sokağa 
taşıyarak kayıplara 
karıştı.

GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN TESCİLLİ 
17160400EX000805 NOLU 5 OCAK 2017 TARİHLİ BEYANNAME 

HÜSHASI KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR 
UG GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Yardımcılığına 
getirildi.
Asayiş Şube Müdü 
rü Recep Gündüz 
ise Bölge Kriminal 
Polis Laboratuvarı 
Müdürü oldu. 
Tayin kararına göre, 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlar Şube 
Müdürü Tansel 
Orakoğlu Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürü, Siber 
Suçlar Şube Müdürü 
Hakan Uzundağ 
Asayiş Şube Müdü 
rü, Yıldırım Emniyet 
Müdürü Nevzat 
Uğurer Uyuşturucu 
ile Mücadele Şube 
Müdürü ve daha 
önce aynı şube 
yardımcı olan Yücel

İşyeri nedeniyle 
Akhisarda bulunan 
H.Deniz’e ait villaya 
gelen bir hırsız, eve 
girdikten sonra 
gözüne kestirdiği 
televizyonu duvar
dan sökerek sırtladı 
ve kapıdan çıkarak 
üst sokakta bıraktığı 
araca doğru gitti, 
öğrendiğimize göre, 
bu sırada okuldan 
dönen biri genç

Öktem'e Kaçakçılık 
ve Organize Suçlar 
Şube Müdürlüğü 
teslim edildi. 
Gökhan Eliaçık 
Siber Suçlar, 
Osman Küçüksey- 
men Bölge Trafik 
Denetleme, Rıdvan 
Sülün Silah ve 
Patlayıcı, Abdullah 
Atagün Pasaport, 
Özkan Gülaç Basın 
Protokol, Necati 
Ergür Bütçe, 
Mümtaz Ayçan 
Yabancılar, Ali 
Kırdağ Demir 
Personel, Uğur 
Toksoy Çevik 
Kuvvet, Hasan 
Turan Yıldırım, 
Hanifi Savur Hassas 
Bölgeler, Memduh 

adamdan şüphele 
nince durumu aile
sine bildirdi.
Ailesi ve komşuları 
H.Deniz’e ait boş 
olan villaya gittik
lerinde kapının açık 
olduğunu ve tele
vizyonun çalındığını 
görünce durumu 
155 polis hattına 
bildirdi.
Polis gelesiye kadar 
korkusuz hırsız

Pişkin Teknik, 
Seyfettin Soy 
Eğitim, Cem Bal 
özel Güvenlik, 
Murat Hüsnü 
Zeybek Nilüfer, 
Serdar Makineci 
Mudanya Deniz 
Liman, Setter özlen 
Ulaştırma, Abdullah 
Tomar İznik ve 
Sefer Serdar Kestel 
Emniyet Müdürü 
oldu.
Emniyet Müdür 
Yardımcılığına 
yükselen Ali Altun- 
soy Muhabere 
Elektronik, Serdar 
Çalış kan Çevik 
Kuvvetten sorumlu 
olurken, Gemlik 
Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu 
ise Gemlik’teki 
görevinde kaldı. 
İki müdür yardımcı 
sının da görev 
alanları değişti. 
Buna göre Tugay 
Dikmen Kaçakçılık 
ve Organize ve 
Organize Suçlar, 
Şahin Dizman 
Personel'e baka
cakken, Recep 
Gündüz Emniyet 
Genel Müdürlüğü'ne 
bağlı Bölge Krminal 
Polis Laboratuvarı 
Müdürü oldu.

sırtlayarak 
götürdüğü televiz 
yonu aracına 
koyarak kayıplara 
karıştı.
Durum ev 
sahibine bildirildi. 
Aynı evin 
daha önce de 
hırsızlar tarafından 
soyulduğu 
öğrenildi.
Polis hırsızı
arıyor.
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IDO, BUDO ve uçak seferleri iptal edildi
Bursa Deniz Oto
büslerinin (BUDO) 
seferlerinden 
bazıları olumsuz 
hava koşulları ne
deniyle iptal edildi. 
BUDO'nun İnternet 
sitesinden yapılan 
duyuruya göre, 
Bursa (Mudanya)- 
Istanbul (Em- 
İnönü/Sirkeci) 
09.00, Bursa (Mu- 
danya)-Armutlu 
(Ihlas) 09.00, Ar
mutlu (Ihlas)- 
Istanbul (Em- 
Inönü/SIrkeci) 
09.30. İstanbul 
(Büyükçekmece)- 
Bursa (Mudanya) 
10.30, İstanbul (Em- 
inönü/Sirkeci) - 
Bursa (Mudanya) 
10.45, seferleri 
hava muhalefeti ne
deniyle 
yapılamayacak. 
BUDO'nun saat 
07.00 ve 08.00'deki 
bazı seferleri de 
aynı gerekçeyle 
programdan 
Kaldırılmıştı. 
İDO'nun iptal edilen 
seferleri ise şöyle;

İstanbul Deniz Oto
büsleri AŞ'de (İDO), 
olumsuz hava 
koşulları nede 
niyle bazı seferle 
rini iptal etti.
İDO'nun internet 
sitesinde yer alan 
duyuruya göre, 
hava muhalefeti ne
deniyle saat 
07.30'da Beşiktaş- 
Kadıköy-Yenikapı- 
Bursa ve saat 
07.45'te Bandırma- 
Yenikapı-Bostancı 
deniz otobüsü 
seferleri 
gerçekleştirilemedi. 
Ayrıca saat 08.30'da 
Armutlu-Armutlu 
TK-Yenikapı- 
Kadıköy, saat 
08.30'da Bursa- 
Yenikapı-Kadıköy-

Beşiktaş ve saat 
09.30'da Beşiktaş- 
Kadıköy-Yenikapı- 
Bursa deniz 
otobüsü seferleri de 
yapılamayacak.
10.30 Bursa-
Yenikapı-Kadıköy 
ve 11.30 Beşiktaş- 
Kadıköy-Yenikapı- 
Bursa dış hat deniz 
otobüsü seferleri 
gerçekleştirilemeye 
cek.
Bu arada, 08.30 Ar
mutlu-Armutlu TK- 
Yenikapı-Kadıköy 
ile 08.30 Bursa- 
Yenikapı-Kadıköy- 
Beşiktaş ve 09.30 
Beşiktaş-Kadıköy- 
Yenikapı-Bursa 
deniz otobüsü 
seferleri de 
yapılamadı.

DO'nun tüm iç hat 
deniz otobüsü ve 
Harem-Sirkeci ile 
Eskihisar-Topçular 
araba vapuru sefer
leri ise sorunsuz 
şekilde yapılmaya 
devam ediyor.

İPTAL EDİLEN 
UÇAK SEFERLERİ 
YENİDEN
YAPILACAK 
Türk Hava Yolları, 
İstanbul'daki yoğun 
kar yağışı ve olum
suz hava şartları 
nedeniyle iptal 
edilen seferlerin 
yeniden yapılaca 
gını açıkladı. Geceyi 
havaalanında 
geçiren yolcular ise 
biletlerini değiştir 
mek için THY

gişelerinin önünde 
uzun kuyruklar 
oluşturdu.
Yoğun kar yağışı 
sonrası Türk Hava 
Yolları planlı 
seferlerini gerçek 
leştirmeye Başlıyor. 
THYden yapılan 
açıklamayla daha 
önce tamamı iptal 
edilen seferlerin 
yeniden yapılacağı 
belirtildi 
İstanbul'da etkili 
olan kar yağışı, 
Atatürk 
Havalimanında 
hava trafiğinde ak
samalara neden 
oldu. Olumsuz hava 
koşulları nedeniyle 
uçuşu ertelenen ya 
da iptal edilen 
yolcuların havali 

manındaki 
bekleyişi sürüyor 
Kontuarların önün 
de oluşan uzun 
kuyruklar, havalima 
nı içerisinde yaya 
trafiğini de zorlaştı 
rıyor. Bazı yolcular 
kontuarların kenar 
larında yere otu
rurken, bazıları 
da banklarda 
uyumayı tercih 
ediyor.
Türk Hava Yolları 
Genel Müdürü 
Bilal Ekşi, İstanbul 
Atatürk Havalima 
nı’ndan gidiş ve 
geliş olmak üzere 
toplam 381 sefer 
planlandığını 
açıkladı. Resmi 
Twitter adresinden 
yaptığı açıkamada 
Bilal Ekşi, 
"Bugün Atatürk 
Havalimam’n 
dan 172 çıkış, 209 
geliş seferi 
planlanmıştır. 
Havalimanı slot 
kapasitesine göre 
ilave seferler de 
planlanacaktır" 
dedi.
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Devlet Su İşleri 
(DSİ) Genel 
Müdürlüğü 
vasıtasıyla 
2003'den bu yana 
Bursa'da 2 adet 
içmesuyu tesisini 
tamamlayan 
Bakanlık, 2 milyon 
195 bin kişiye 
içmesuyu temin 
etti. 15 adet baraj 
ve 15 adet göleti 
tamamlayarak 
hizmete sunan 
Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı bu 
tesislerle 491,2 
milyon metreküp 
suyu depolamaya 
başladı.
Çiftçilerin daha 
ürün elde ederek 
daha çok kazanç 
sağlamaları ile su
lama tesislerine 
önem veren 
Bakanlık, Bursa'da 
zirai arazilerin 
suya kavuştu 
rulması için 
27 adet sulama 
tesisini tamamla
yarak 346.160 
dekar zirai alanı 
sulamaya açtı. 
Böylece çiftçilere 
yılda 301 milyon

TL zirai gelir 
artışı sağlandı. 
Ayrıca 2003 
yılından bugüne 
kadar 17 adet 
derenin ıslah 
edildiği Bursa'da 11 
adet yerleşim yeri 
ile 47 bin 153 dekar 
alan taşkın zararın 
dan korundu. 
Orman ve Su İşleri 
Bakanı Prof. Dr. 
Veysel Eroğlu 2003 
yılından bu yana 
baraj, gölet, sulama 
ve taşkın koruma 
tesisleri için şehre 
1 milyar 900 milyon 
TL tutarında yatırım 
yaptıklarına 
değinerek şunları 
söyledi: "Bursa'ya 
son yıllarda muaz
zam yatırımlar 
yaptık ve inşa

ettiğimiz tesisleri 
halkımızın hiz 
metine sunduk. 
2019 yılı sonuna 
kadar 4 adet 
içmesuyu tesisini 
daha tamamla 
yarak toplamda 
ilave 473.000 
kişiye içmesuyu 
temin edeceğiz. 
Bursa'da 12 adet 
baraj, 13 adet gölet, 
28 adet sulama 
tesisi ile 3 dere 
nin ıslahını da 
2019 yılı sonuna 
kadar tamam 
layarak halkı 
mızın hizmetine 
sunacağız. 
Aziz BursalIlar 
Orman ve Su 
İşleri Bakanlığını 

izlemeye devam 
etsinler."
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680 sayılı KHK’nin 
83. maddesine göre, 
kamuda çalışanlar 
(işçiler dahil), Türk 
ordusunun gönder* 
ilmesine karar ver
ilen ülkelerde geçici 
olarak görevlendin 
lebilecek.
Böylece 
Mehmetçik’in gittiği 
Suriye, Irak, Afgan
istan, Somali gibi 
ülkelerde sadece 
Türk Silahlı Kuvvet
leri bünyesindeki 
sivil memurlar 
değil; ihtiyaca göre 
diğer tüm kamu 
kuruluşlarında 
çalışan kamu 
görevlileri de 
gidecek.
Bu kişilere sınır 
ötesi görevde 
kaldıkları süreye 
göre aylık yaklaşık 2 
bin 800 lira civan 
tazminat ödenecek. 
1989 yılında 
çıkarılan düzenleme 
askerle birlikte sınır 
dışı göreve sadece 
Milli Savunma 
Bakanlığında çalışan 
sivil memur ve

işçilerin gönde 
rilmesine olanak 
veriyordu. Yeni 
düzenlemeyle diğer 
bütün kamu kurum 
ve kuruluşlarındaki 
memur ve işçilerin 
geçici olarak 
görevlendirilmesi ve 
tazminat ödenmesi 
sağlandı. KHK ile 
Milli Piyango idaresi 
tarafından oynatılan 
şans oyunlarından 
Piyango, Hemen- 
Kazan, Sayısal Loto, 
Şans Topu, On Nu
mara ve Süper Loto 

lisans yetkisi 49 
yıllığına Türkiye 
Varlık Fonu’na de
vredildi.
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığı bünye 
sindeki at yarışları 
düzenleme yetkisi 
de 1 Ocak 2018 tar
ihi itibariyle Fon'a 
devredildi. Böylece 
hem şans oyunları 
hem at yarışları 
lisans satışından 
elde edilecek 
gelirler fon ka 
sasına girecek.

TSK, ilkokul mezunu uzman 
çavuş ve onbaşı alacak
ilkokul mezunu 
uzman çavuş ve 
uzman onbaşı alımı 
konusunda çıkarılan 
yeni Kanun Hük
münde Kararname, 
birçok vatandaş için 
umut kapısı oldu. 
İlkokul mezunu 
uzman çavuş ve 
onbaşı alımı için 
çıkarılan karar, 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
İlkokul mezunu yüz 
binlerce vatandaşa 
yeni bir umut olan 
TSK'nın uzman 
çavuş personel 
alımı, ülke ge 
netinde birçok 
kişinin ilgisini 
çekmeyi başardı. 
Peki ilkokul 
mezunu uzman 
çavuş ve onbaşı 
alımı nasıl 
yapılacak?
İşte TSK personel 
alımı konusunda 
tüm detaylar...

İLKOKUL

MEZUNLARI 
UZMAN ÇAVUŞ VE 
ONBAŞI 
OLABİLECEK Mİ? 
İşte, ilkokul 
mezunlarının uzman 
çavuş ve onbaşı ola
bilmelerinin önünü 
açan 681 sayılı 
kanun hükmünde 
kararnamenin 
tamamı:
MADDE 65-3269 
sayılı Kanunun ek 1 
inci maddesi 
aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

"EK MADDE 1- 
İlköğretim

mezunlarından 
ihtiyaç duyulacak 
özel ihtisası gerek
tiren sınıf, branş 
ve ihtisaslarda çok 
üstün başarı 
belgesi alanlar; 
kuvvet komutanları, 
Jandarma Genel 
Komutanı veya 
Sahil Güvenlik 
Komutanının 
karan ile uzman 
erbaş olarak 
alınabilirler. 
Bunların uzman 
çavuşluğa yük
selmelerinde lise 
mezunu olma şartı 
aranmaz."

'MaukAlD]
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İstiklal Cad. Bora Sok. Ho:SA GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83
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4-3 yıllık. tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....
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Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
Türkiye'nin sanayi 
üretimi, yıllık bazda 
yüzde 2.7 arttı. 
Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretim endeksi, 
geçen yılın kasım 
ayında 2015 yılının 
aynı ayına göre 
yüzde 2,7 arttı. 
Mevsim ve 
takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi ise 
kasımda bir önceki 
aya göre değişim 

göstermedi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2016 yılı kasım 
ayına ilişkin 
sanayi üretim 
endeksi sonuç 
larını açıkladı. 
Buna göre, 
mevsim ve tak 
vim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi, geçen yılın 
kasım ayında ekim 
ayına göre 
değişmedi.

Takvim etkisinden 
arındırılmış sanayi 
üretimi ise geçen 
yılın kasım ayında 
bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde

2,7 arttı.
Öte yandan, 
arındırılmamış 
sanayi üretim en
deksinde, kasımda 
bir önceki yılın aynı 

ayına göre yüzde 
4,6 artış kayde 
dildi.
Beklentiler 
AA Finans Sanayi 
Üretimi Beklenti 
Anketine katılan 
ekonomistler, 
kasımda 
arındırılmamış 
sanayi üretim en
deksinin 2015'in 
aynı ayına kıyasla 
yüzde 2,8 artması 
tahmininde 
bulunmuştu

Ekonomistler, 
söz konusu ayda 
takvim etkisinden 
arındırılmış 
sanayi üretim 
endeksinin yıllık 
bazda yüzde 
1,7 ve mevsim 
ve takvim etkisin
den arındırılmış 
sanayi üretim 
endeksinin ise 
aylık bazda yüzde 
0,01 artacağı 
tahmininde 
bulunmuştu.

Girişimciye 'dört toUan' destek
Başbakan Yardım 
cısı Mehmet 
Şimşek, "Türkiye'de 
ki girişimcilerin fi
nansman sorununu 
çözmek ve gençleri 
de girişimciliğe 
teşvik etmek 
amacıyla 2017'de 
2,5-3 milyar liralık 
yeni finansman 
kaynağı yarataca 
ğız" dedi 
Başbakan 
Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Türkiye'de 
girişimcilerin fi
nansman sorununu 
çözmek ve gençleri 
de girişimciliğe 
teşvik etmek 
amacıyla devrim 
niteliğinde destek
ler vereceklerini be
lirterek, bu 
kapsamda 2017'de 
2,5-3 milyar liralık 
yeni finansman 
kaynağı yaratacak 
larını açıkladı.

Şimşek, bu kap
samda Bireysel 
Emeklilik Sistemi 
(BES) standart 
fonlarının asgari 
yüzde 1 oranında 
girişim sermayesi 
fonlarına yatırım 
yapmasını zorunlu 
hale getirdiklerini 
bildirdi.
Girişimciliğe verilen 
destekler hakkında 
değerlendirmelerde 
bulunan Şimşek, 
2016 yılının birçok 
yeniliğin hayata 
geçtiği ve yabancı 
yatımcıların 
Türkiye'yi girişim 
sermayesi 
yatırımlarında ter
cih ettikleri bir yıl 
olduğunu belirtti. 
Geçen yıl girişim 
cilik ve girişim 
elliğin finansmanı 
bağlamında parlak 
bir yıl geçirdiklerini 
anlatan Şimşek,

Hazine Müsteşar 
lığının 2016'da ilk 
kez girişim serma 
yesi fonlarını 
desteklemek için 
üst fonlara ortak 
olduğunu ve kay
nak aktardığını 
anımsattı.
Bu çerçevede 
Hâzinenin Avrupa 
Yatırım Fonu 
tarafından kurulan 
üst fona 60 milyon 
avro taahhüt 
ettiğine işaret eden 
Şimşek, "Ancak sis
temin kurgusu ve 
ikili anlaşmalarımız 
gereği fonun en az 
400 milyon avro 
yatırım hacmi 
olacaktır ki beklen
tilerimiz bu rakamın 
çok daha 
üstündedir. Bu üst 
fonun faaliyete 
geçmesi ile birlikte 
'yabancı yatırımcı 
ülkemize gelmez' 

önyargısı yıkılmış 
ve 3 yabancı girişim 
sermayesi fonun
dan en az 300 mi
lyon avro tutarında 
yatırım taahhüdü 
alınmıştır." ifade 
lerini kullandı 
Şimşek, Türkiye'de 
ki girişimcilik eko 
sisteminin gelişme 
sı açısından 2U17 
yılında da projelerin 
hızlanarak devam 
edeceğini bildire 
rek, mevcut araçlar 
la yetinmeyecek
lerini, hem var olan 
uygulamaların 
hacmini artıracak 
larını hem de yeni 
uygulamaları gün
demlerine alacakla 
rını vurguladı 
"FONLARA 
DOĞRUDAN 
KAYNAK 
AKTARACAĞIZ" 
Gelecek dönemde 
Hâzinenin üst

fonların yanı sıra 
fonlara da 
doğrudan kaynak 
aktarmasına imkan 
tanıyacaklarını be
lirten Şimşek, "Bu 
değişiklik ile 
girişimcilik eko sis
temine yönelik 
girişim sermayesi 
yatırımlarının 
artmasını ve bu 
kültürün yatırımcıla 
rımızda oluşmasını, 
ayrıca yatırımcıla 
rımızın tecrübeleri 
nin ve kapasiteleri 
nin geliştirilmesi 
bakımından 
doğrudan girişim 
sermayesi fonlarına 
kaynak taahhüt 
edilmesini amaçlıyo 
ruz." dedi.
Şimşek, faizsiz 
finansmanın önemli 
bir aracı olan 

girişim sermayesi 
fonlarının Türk! 
ye'de daha yaygın 
yatırım yapmaları 
ve sadece belirli 
çevrelerle sınırlı 
kalmamaları için 
çalışma yapacak 
larını kaydetti. 
Katılım bankalarını 
girişimcilere finans
man sağlamaya 
teşvik edeceklerini 
aktaran Şimşek, 
katılım bankalarının 
kar zarar ortaklığına 
dayalı finansman 
araçlarına yön
lendirilmesi ve bu 
tür yatırımlar ile 
girişimcilere kaliteli 
finansman 
sağlamaları 
amacıyla yapılan 
çalışmaların da 
devam ettiğini 
söyledi.

‘Gemlik Körfez’; www.gemlikkorfezgazetesi.com

G 
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis imdat 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 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
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
Yenikapı (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

OTOBÜS
ULAŞIM 

Pamukkal» 612 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pegasus Akmla Seyahat 614 03 62
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
Süzer Turizm 612 1O 72
Kenberofilu-Eeadoş 614 46 40
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

HASTANELER

Şehirlerarası Oto- 261 54 00 
büsTerminali (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

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
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 Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

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

Akcan Petrol S13 1O79
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Otogaz s-13 16 45
Beyza Petrol 613 01 03

Gemlik KErfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5673 

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)

IIKİİIIİIEIIMİ
VENÜS SİNEMASI
Çalgı çengi ikimiz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:00...
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Assassins creed: 
15:00-19:00-21:00 

Şeytanın oğlu:
11:30-13:15-17:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemlik Amatör Spor 
Kulüpleri Birliği’nin 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü ile birlikte 
organize ettiği 
Karate Dostluk 
Turnuvası’nın onur 
konuğu Filistinli 
Karateciler düzen 
lenen törenle 
ülkelerine uğurlandı. 
Gemlik ve Orhanga 
zi’den 5 Karate 
Kulübünün yanı sıra 
turnuvaya katılan 
Filistinli Karateciler, 

ilçede gördükleri 
misafirperverlikten 
dolayı Amatör Spor 
Kulüpleri Başkanı 
İbrahim Baki ve 
Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı Hu
lusi Gandar’a 
teşekkür ettiler. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Avcı, Ak Parti Gem
lik İlçe Başkanı 
Zafer Işık, Filistinli

Karatecileri Beledi 
yede ağırladılar. 
Teknik heyet ve 
sporcularla 
yakından ilgilenen 
Belediye Başkam 
Refik Yılmaz, Filistin 
halkına sevgi dilek
lerini ve selamlarını 
iletti. Sporculara 
Gemlik’i tanıtan 
kitapçıklar ve 
satranç takımı da 
hediye eden Refik 
Yılmaz, “İlçemize 
renk kattınız. Gön
lümüz her zaman 

sîzlerle birlikte. Bun
dan sonraki süreçte 
de sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyet 
lerde Filistinli 
kardeşlerimizle bir
likte olmaya devam 
edeceğiz” dedi.
Geçtiğimiz hafta 
organize edilen 
Dostluk Turnuvasın 
da 6 takım, 120 
sporcuyla mücadele 
etti. Turnuvanın 
geleneksel hale 
getirilebileceği 
ifade edildi

Uludağ'da kar 
kalınlığı 2,5 

metreyi geçti

Türkiye'nin önemli 
kış turizmi merkez
lerinden Uludağ'da 
kar kalınlığı 2,5 
metreyi geçti.
Bursa'da yoğun kar 
yağışı il merkezinde 
hayatı olumsuz etk
ilerken, Uludağ'ın 
zirvesinde kar 
kalınlığı 2 metre 60 
santimetreye ulaştı. 
Hava sıcaklığının 
gece eksi 20, 
gündüz ise eksi 5 

dereceye düştüğü 
zirvede, kar 
kalınlığının 
yağışlarla beraber 
daha da artması 
bekleniyor.
Bursa-Uludağ yolu
nun kapanmaması 
için Karayolları 
ekipleri seferber 
oldu. Jandarma, 
zirveye çıkmak 
isteyen zincirsiz 
araçlara müsaade 
etmiyor.

■ v ■___

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

«M

-41

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
11 Ocak 2017 Çarşamba www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
. TEL&FAX:Û2245173310 CEP.KW83 E«manasta^taıata
^woasifenilaksahiinden.ccm-mian.(mttaasM(

Cadde ve sokaklara tezgah açılmaması için Belediyenin 
tüm araçları Hürriyet Caddesine park ettirildi

Kapalı Pazar Yeri polis 
korumasında açıldı
Kaoşlı Pazar Yerinde dün 425 
esnaf tezgah açtı. Gemlikliler, 
ilk kez uzun villam sonra kanalı 
bir alanda alışveriş yaptılar. 
Pazar vçrinde bazı aksaklıklar 
da yaşandı. Doğu yakasına 
bakan büyük kapılardan biri 
bozulunca rüzgarın da etkisiyle 
bir an panik yaşandı. Yer alan 
esnafın cadde ve sokaklarda 
tezgah açmaması için polis 
geniş önlem aldı, bir zırhlı araç 
hazırda bekletildi. Sayfa 2’de

hatlı Mahallesine yapılacak 97C 
konutluk inşaatların 3. etabında 

208 daire yapılacak

3. etap toplu 
konut ihaleye 

çıkarıldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Komplocu Gazeteci Suçlaması 
ve On’lar

İlçemizde 3 tane günlük sayılacak yayın 
yapan gazete var.

Uzun süreden beri bizim gazetemize ve 
benim kişiliğime yönelik, bizim dışımızdaki 
gazeteler sürekli saldın halindeler.

Bu sal dini ara çoğu zaman o gazetelerin 
köşe yazarian da katılıyor.

Bunun son örneğini 28 Aralık 2016 günlü 
Gündem Gazetesinde tanık olduk.

Saldınlar, fikir düzeyinde değil. Daha çok 
belden aşağı veya kişilik üzerinde oluyor.

Şimdi de ‘Komplocu Gazeteci’olduk.
Devamı sayfa 4’de

Gemlik Belediyesi 
tarafından
Cihattı Mahallesi 
slriiriârinda 
yaptırılacak olan 
970 adet toplu 
konut için 
3. etap 208 daire 
lik inşaat işi İha 
leye çıkarıldı.
1 Şubat 2017 günü

yapılacak olan 
ihaleye katılmak 
isteyenlerin ilgili 
ihaie dosyasını 
ETAP tan temin 
edebilecekleri gibi, 
Gemlik Belediye 
si’den de bedeli 
karşılığı alabile 
çekler.
Haberi sayfa 2’de

Özel güvenlik sek
törüne 15 Temmuz 
ayarı yapıldı. 680 
sayılı KHK'nin 6. 
maddesiyle Özel 
Güvenlik Hizmet
leri Kanununda bir 
dizi değişiklik 
yapıldı. Düzenle

meyle birlikte 
valilere, AVM'ler 
başta olmak üzere 
özel güvenlik izni 
verilen yerlerde 
alınan tedbirlerin 
arttırılmasına 
karar verme yetkisi 
verildi. Haberi 5’de

Spor kulüplerine 
95 bin nakdi yardım
Gemlik Belediyesi tarafından Gemlik’te bulu
nan amatör spor kulüplerine, kulüpler birliği 
aracılığıyla önemli yardım yapıldı. 95 Bin TL’lik 
yardımın 45 Bin TL’si de Gemlikspor’a ayınldı. 
Gemlik Amatör Spor Kulüpleri Birliğin ce 
dağıtılan nakdi yardımın, yaz ayları ortası na 
kadar geçerli olacağı söylendi. Sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Cadde ve sokaklara tezgah açılmaması için Belediyenin tüm araçları Hürriyet Caddesine park ettirildi

Kapalı Pazar Yeri polis korumasınıla açıMı
Kapalı Pazar Yerinde dün 425 esnaf tezgah açtı. Gemlikliler, ilk kez uzun yıllar sonra kapalı bir alanda alışveriş yaptılar. Pazar 
yerinde bazı aksaklıklar da yaşandı. Doğu yakasına bakan büyük kapılardan biri bozulunca rüzgarın da etkisiyle bir an panik 
yaşandı. Yer alan esnafın cadde ve sokaklarda tezgah açmaması için polis geniş önlem aldı, bir zırhlı araç hazırda bekletildi.
Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
ve 24 milyon liraya 
mal olan kapalı 
pazar yeri dün ilk 
kez alışverişe açıldı. 
Polisçe geniş güven
lik önlemlerinin 
alındığı Kapalı Pazar 
Yeri’nin açılışında 
belediyenin cadde 
ve sokaklara tezgah 
açtırmayacağını 
duyurması üzerine, 
Bursa’dan çelik 
kuvvet takviyeli 
polis getirildi. 
Ayrıca bir de çelik 
zırh kaplı TOMA 
hazır bekletildi. 
Belediyenin eski oto
büsleri, kamyonları, 
damperli araçları, 
çöp araçları, vidan- 
jörleri, greyderlerinin 
tümü Hürriyet Cad
desinde esnafın tez
gah açacakları 
yollara park ettirildi. 
Kapalı Pazar Yeri’nin 
kapılan erken açıldı. 
Yer satın alan esnaf 
ilk kez tezgah 
açacağı yerlerinde 
hazırlıkları 
yaparak vatan 
daşları bekle 
meye başladı. 
Havanın soğuk 
olması nedeniyle 
araçlarıyla gelenler

park edecek yer 
bulamadılar.
Cadde ve sokak 
aralarına özel 
araçların park 
etmesiyle büyük 
karmaşa yaşandı. 
10 dönümlük bir 
alanda kurulan 
Kapalı Pazar yerinde 
Otoparkı, 425 
pazarcı tezgâhı, 
125 üretici tezgâh 
açtığı bildirildi.

İNCELEME 
YAPTILAR 
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, 
Belediye Başkan 
Yardımcıları Vedat 
Büyükgölcigezli ve 
Kadir Erol, pazar 
yerinde inceleme 
lerde bulundular. 
Şehir dışında olan 
Başkanvekili ve 
yardımcıları, esnafa

hayırlı işler dilediler. 
Kendileri de Kapalı 
Pazar yeri alış 
verişi yaptılar.
Kapalı Pazar yerinin 
Gemlik’e ve es
naflara hayırlı uğurlu 
olması için dua eden 
Belediye Başkan 
Vekili Ercan 
Barutçuoğlu, ilçeye 
böylesine önemli bir 
eser kazandırmanın 
mutluluğunu yaşa 
dıklarını dile getirdi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol’da, 
Modern Kapalı Pazar 
Yerinde Cumartesi 
pazarı da kurulması 
için gelen talepler 
üzerine, ihale 
sürecinin başladığı 
nı ifade ederek, 
Salı Pazarından yer 
alamayan vatandaş 
lar için bu çalışma 
mn yapıldığını 
söyledi.
18 Ocak’ta Gemlik’te 
ikamet eden 
pazarcı esnafı 
için ihale 
yapılacağını bildiren 
Kadir Erol, 25 
Ocak’ta da Gemlik 
dışı esnafları için 
Cumartesi pazarı 
yer ihalelerinin 
yapılacağını belirtti.

Cihatlı Mahallesine yapılacak 970 konutluk inşaatların 3. etabında 208 daire yapılacak

3. etap toplu konul ihaleye cıMı
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
Cihatlı Mahallesi 
sınırlarında 
yaptırılacak olan 
970 adet toplu 
konut için 3. etap 
208 dairelik inşaat 
işi ihaleye çıkarıldı. 
Gemlik Belediye- 
si’nin ihale 
sayfasında yayınla 
nan duyuruya 
göre, 1 Şubat 2017 
günü yapılacak olan 
ihaleye katılmak 
isteyenlerin ilgili 
ihale dosyasını 
ETAP tan teırjig^ 
edebilecekleri gibi, 
Gemlik Belediye

si’den de bedeli 
karşılığı alabile 
çekler.
208 daire yapım işi 
4734 sayılı Kamu

İhale Kanunu’nun 
19 uncu maddesine 
göre açık ihale 
usulü ile 1 Şubat 
2017 günü Belediye

Hizmet binasında 
yapılacak.
İhaleyi kazanan 
firma sözleşmenin 
imzalandığı tarihten

itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak 
işe başlanacak.
Yer tesliminden 
itibaren 680 gün

içinde daireler 
Belediye ye teslim 
edilecek.
2. ETAP KONUT 
YAPIMI İHALESİ 
öte yandan 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
yaptırılacak olan 
toplu konutların 2. 
etap projesinde 
bulunan 208 adet 
dairenin ihalesi de 
27 Ocak 2017 
günü yapılacak. 
Birinci etap 
proje ihalesi 
geçtiğimiz ay 
yapılmış, müteah
hide yer teslimi 
gerçekleşmişti.
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Para bulamayınca köfte çaldılar!
Bursa'nın İnegöl
ilçesinde okul kan
tinlerine hırsızlar 
dadandı.
Mesudiye Mahalle
sinde Cemil 
Sönmez İlk ve Or
taokulunun kanti
nine giren hırsızlar, 
kasada bulunan 
bozuk paralar ile 
oyun konsolunu 
kırarak içindeki 
paraları aldı. Kan

tine girmek için 
pencereyi kıran 
hırsızlar, yaklaşık 
bin lirayı çalarak 
kayıplara karıştı. 
Mesudiye Mahalle
sinde bulunan 
Yıldırım Beyazıt 
İmam Hatip Ortaoku 
lu'nda kameralarına 
yansıyan diğer 
olayda ise, kapalı 
olan pencereyi 
açarak içeri giren

üç kafadar, kantine 
yöneldi. Kantindeki 
kasada bulunan

yaklaşık 50 liralık 
bozuk parayı alan 
hırsızlar, yine aynı

yoldan dışarı çıkt. 
Üçüncü olay ise, 
Avarlar kavşağı 
mevkiinde faali 
yet gösteren 
Enver İnegöl 
Köftecisi'nde 
meydana geldi. 
Pencereden içeri 
girerek önce kasaya 
yönelen hırsızlar, 
kasada istediklerini 
bulamayınca 
mutfağa dalda.

Sabah için 
mutfakta hazır 
bekletilen bir 
miktar İnegöl 
köftesini çalan 
hırsızlar, yine 
aynı pencereden 
çıkarak kaçtı. 
Polis, hırsızların 
yakalanması 
için geniş çaplı 
araştırma 
başlattı.

Evlilik sözü verine getirilmeyen kadın dehşet saçtı
Bursa'da, evli eşinin 
yanında kendisine 
evlilik sözünü 
verdiği iddia ettiğini 
şahsı kalbinden 
bıçaklayan kadına 
müebbet hapis 
cezası istemiyle 
dava açıldı.
Edinilen bilgiye göre, 
Karacabey ilçesinde 
yaşayan servis 
şoförü 47 yaşındaki 
Ertem Y., iddiaya 
göre bir süre önce 
eşinden boşanan 
ailece tanıdığı Za
hide Ö. ile 
görüşmeye başladı. 
Ertem Y.'nin eşi 
Fevziye Y., kulağına 

gelen dedikodudan 
rahatsız olup eşine, 
"Senin, Zahide Ö. ile 
dini nikahı yaptığın 
konuşuluyor doğru 
mu" diyerek sitemde 
bulundu. Bunun üz
erine eşini ve dini 
nikahlı yaşadığı iddia 
edilen kadını bir 
araya getirmeye 
karar veren Ertem Y. 
Zahide Ö.'nün 
çalıştığı fabrikaya 
gitti. İki kadın 
arabada tartışmaya 
başlayınca, Ertem Y. 
Zahide Ö.'ye sinir
lenip, "Sen benim 
karıma nasıl hakaret 
edersin" diye

bağırmaya başladı. 
Bunun üzerine Za
hide Ö. çantasından 
çıkardığı sustalı 
bıçağı Ertem Y.'yi

Kalbine sapladı. Ağır 
yaralı halde Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastane
sine kaldırılan 2 

çocuk babası 
doktorların tüm mü
dahalesine rağmen 
kurtarılamadı.
Olay sonrası tutuk
lanan Zahide Ö., em
niyetteki ifadesinde, 
"Ertem Y. eşinden 
boşanıp benimle 
evleneceğini söyledi. 
Bunu kendi hanımı 
da biliyordu, benim 
oğlum da. Buna 
rağmen Ertem 
sürekli beni oyalı 
yordu. Olay günü 
çalıştığım fabrikanın 
önüne servis minibü 
sü ile geldiler. Araçta 
çıkan tartışmada 
evlilik sözü verme

sine rağmen bana 
bağıran Ertem'i sinir
lenip bıçakladım. 
Olayın bu boyuta 
gelmesini iste
mezdim" dedi.
Olayın ardından 
Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
yürütülen soruş 
turma tamamlandı. 
Zahide Ökçe, 'kasten 
adam öldürmek' 
suçundan Bursa 6. 
Ağır Ceza Mahkeme
sinde ilerleyen gün
lerde hakim 
karşısına çıkacak. 
Tutuklu kadın hak 
kında müebbet hapis 
cezası isteniyor.

MimiHllİliİlliillllllllll MKOCTMailllliillliillilllllMllllltlll
Bursa'nın Kestel 
ilçesinde yaşlı bir 
adam sırra 
kadem bastı.
Kestel Göçmen 
Konutlan'nda 
ikamet eden 87 
yaşındaki Ahmet 
Şentürk'ten 5 
gündür haber 
alınamıyor. Evli ve 
4 çocuk sahibi 
Ahmet Şentürk'ü 
aramadıkları yer 
kalmadığını belir 
ten oğlu Rıdvan 
Şentürk, "Cuma 
namazını kılmak

K fiŞ€D€ B€Kl€M€K VOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

QSAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

için evden ayrılmış. 
Gören komşuları 
mız namaz sonrası 
bir vatandaşın ce
naze namazını kılıp 
mezarlığa kadar 

gittiğini söyledi. 
Sonra semt 
pazarından meyve 
almış. Akşam 
saat 16:30 gibi 
görülmüş. Bir 
daha haber 
alamadık" dedi. 
Rıdvan Şentürk, 
babasının aklı 
dengesinin 
yerinde olduğu 
nil, görenlerin in
saniyet namına 
155'i veya 
0532 794 92 90 
no'lu telefonu 
aramalarını istedi.

Bursa'da dün 3 
yaşındaki ikiz 
kızlarını öldürüp 
daha sonra eşi 
Mustafa Kahra- 
man'a, 'hakkını 
helal et' yazılı SMS 
attıktan sonra inti
har eden 24 
yaşındaki Zahide 
Kahraman ve 
çocukları, 
Balıkesir'in Dursun- 
bey İlçesi'nde 
toprağa verilecek. 
Henüz 3 yaşında 
ölen ikizlerden 
geriye dün öğle 
saatlerinde ev
lerinin bahçesinde 
yaptıkları kardan 
adam ve giydikleri 
aynı renk terlikler 
kaldı.
Kentin Ihsaniye Ma
hallesi Sakarya 
Sokak'ta oturan Za
hide Kahraman dün 
öğleden sonra iddi
aya göre, ikiz kızları

Şengül Eşlem ve 
Erçin'i evlerinin 
oturma odasındaki 
doğalgaz sobasını 
açarak zehirledik
ten sonra, eşi 
Mustafa Kahra- 
man'a cep telefo
nundan 'hakkını 
helal et' mesajı 
gönderdi, ardından 
yatak odasında 
kendini iple asarak 
yaşamına son 
verdi. Olayla ilgili 
soruşturma çok 
yönlü sürerken, 
ikiz kızlar 
Şengül Eşlem ve

Erçin'in dün öğle 
saatine kadar ev
lerinin bahçesinde 
kardan adam 
yaptıkları sonra 
evlerine girdikleri 
belirlendi.
Çekirge Devlet Has
tanesinde temizlik 
görevlisi olarak 
çalışırken eşinin 
gönderdiği 'hakkını 
helal et' yazılı 
mesajı alınca taksi 
tutup evine gelen 
Mustafa Kahra 
man eşi ve ikiz 
kızlarının cese 
diyle karşılaştı
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Komplocu Gazeteci Suçlaması ve On’lar
28 Aralık günlü Gemlik Gündem Gazetesi 

yine şahsımı hedef alarak, manşetinden “Komp 
locu Gazeteci ve Müdür mahkemelik oluyor” 
diye haber yapmış.

Geçmişte şahsıma yaptıkları saldınlara 
zaman zaman cevap verdim, kimi de 
önefpsemedim.

Önemsememem, yazdıklarını kabul etmem
den değildir.

Bu saldırı bu kez gazetemizde çıkan bir 
haber üzerine, bana ‘‘Komplocu Gazeteci” diye 
yazdılar.

Gazetenin yaptığı haber değil, manşetten 
verdikleri yorumdur. TSO Gazı Okulu Müdürü ile 
ilgili yaptığımız bir haber ve bu haberin yayınlan 
masından sonra, okul müdürü gazetemize gele 
rek, cevap hakkını Basın Yasası'na göre kullan
mak istedi.

Yaptığımız görüşmede kendisine komplo 
kurulduğunu yazılı olarak belirtti isim de 
bildirmedi. Okulunda geçen olayları anlattı.

Elimde 2 adet okul müdürü tarafından 
yazılmış açıklama (tekzip) metni var.

Bu açıklamayı, okul müdürünü yakından 
tanıyan, ailece görüşen eski okul müdürünün 
araması ve yayınlanmamasını istemesi üzerine 
erteledim. Ancak, okul müdürünün aynı gün 
büroma gelerek mağdur olduğunu ifade ederek, 
yayınlanmasını istenmesi üzerine, 27 Aralık 
günü müdürün açıklamasını yayınladık.

Kendimden hiçbir şey katmadan, A4 tam 
sayfa açıklamanın bir bölümünü aynen, bir 

bölümünü ise aslına sadık kalarak, özetleyerek 
yayınladık.

Yani, müdürün cevap hakkını kullanması 
haberi komplo mu oluyor?

Komploculuk benim İsim değil, 43 yıllık 
gazetecilik yaşamında hiçbir örneği de yoktur. 
Bir tane gösteremezler.

Beni ve okul müdürünü savcılığa şikayet 
edip, hakkımızda dava açacaklarmış.

Adliye orada. Gidin şikayetçi olun, Adalet 
önünde de bu konuda kendimizi savunuruz.

Gemlik Adliyesi’nde gazetecinin kardeşi ile 
Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yargıya 
taşınan okul müdürünün mağdur olduğu bir 
bilişim suçu davası var.

24 Ocak günü bu davaya bakılacak.
Sanık ise gazetecinin kardeşi.
Okulun sistemine 3 kez 2 değişik bilgisa

yardan girilerek, kimin çocuğunun notları 
yükseltilmiş, neden yükseltilmiş, bu konuda, 
Milli Eğitim Müfettişleri inceleme yapmış ve bu 
kişi hakkında Savcılığa suç duyurusunda, 
bulunulmuş, ceza davası açılmış.

Bu davanın da takipçisi olacağız ve sonuçla 
nnı kamuoyuna duyuracağız.

Okul müdürünün iddiasına göre, aynı okulda 
öğretmen olan gazete sahibinin kardeşi, tarafın 
dan yazılılarda yüksek not alan öğrencilerin per
formans notlarına 10 gibi çok düşük not veril 
mesi üzerine konu veliler ve okul müdürü 
tarafından Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayetçi 
olunmuş, maaş kesim cezaları, kınamalar kime 
verilmiştir. Bunların tümü belgelidir ye İlce Milli 
Eğitim Müdürlüğü kayıtlarında mevcuttur. 
Yazılarında bunlarla ilgili bir tek satır bulun
muyor.

Okul Müdürün özeli beni ilgilendirmez. Biz, 
önce konunun kapanması için cevap hakkını 
yayınlamadık, ama isteği üzerine yayınladık. 
Kadının kimliğini öğrendiğimiz halde onu 
deşifre etmedik.

Gazetelerine attıkları başlık ve kişilik 
haklanma saldırı olduğu için, asılsız suçla
malarda bulundukları ıcig. belediveye 
bastığımız takvimlerle ilgili olarak 5 yıldır 
hakkımızda hiçbir dava açılmadığı halde 

bizi hırsız gibi gösterdikleri için, ticari itibarımızı 
zedelemeye çalıştıkları İçin, gazetenin sahibi 
olan Hurşit Topal ve editörü Kazım Bulut 
hakkında da davacı olacağım.

Burası Tanzanya değil.
Kadri Güler hiçbir haberini araştırmadan 

yapmaz.
Okul Müdürü hakkında 3-4 tane manşetten 

haber yapmanın altındaki nedenleri, okuldaki 
kardeşi İle okul müdürün arasındaki sorunların 
Milli Eğitime taşınması, dava konusu olması, 
idari ve de maaş kesimi cezalarıyla ilgili 
olmasıdır.

Okul Müdürünü, gazete büromuza geldiğinde 
tanıdım.

Kendini dinledikten sonra, kendime göre 
bazı bağlantılar kurdum.

THK ve Kızılay Şube Başkanı hakkında yap 
tıkları habere ‘mal bulmuş mağribi gibi’ san 
lanlar, kaymakamlıktan tekzip yiyenler, 
ellerine böyle bir haber geçtiğinde 
yayınlamamalarının nedeni, olayın asılsız 
olmasından değil, kardeşinin çocuğunun 
notlarının yükseltilmesiyle ilgili okulun öğrenci 
notlarının bulunduğu sisteme korsan giriş 
yapanların yargıda olan davası ve idarede olan 
soruşturmalandır bence.

Bu haberi yaparken, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğüne sorarak, gerçek olup olmadığını 
öğrendim. Okul Müdürünü önce izne sonra 
açığa alındığını öğrendim. Müdür kendisi de 
bunu doğruladı.

Kendisine şimdi de kadınla komplo kurmak 
istediklerini, bunu da okuldaki öğretmen ve 
müdür yardımcısına söylediğini, büromdaki 
tanıkların önünde belirtti.

Açıklamasını yayınlayacağımı söyledim. 
Bunun basın yasasına göre cevap hakkı 
olduğunu belirttim ve yayınladım.

Olay budur.
Gazetesinde ve köşe yazısında 

belediye bir zamanlar yaptığımız işler 
nedeniyle, yüksek fatura kestiğimizi 
iddialarını ispata davet.ediyorum.

Edemezlerse yalancıdırlar, müfteridirler. 
Bunun da hesabını soracağım.

CftUŞAM GflZETtCILER GUNUMUZ KiniMİDI
Dünya Çalışan 
Gazeteciler Günü 
nedeniyle ilçemiz 
deki siyasi partiler, 
sivil toplum kuru 
luşları ve çeşitli 
kurumlar gazete 
mize gelerek ve 
sosyal medya 
üzerinden günümü 
zü kutladılar.
Dün saat 12.oo de 
CHP İlçe Başkanı 
Mehmet Sertaslan 
ve yönetim kurulu 
üyeleri gazetemize 
gelerek Sorumlu 
Müdürümüz Kadri 
Güler’in gününü 
kutladı.
Sertaslan, gazetecili 
ğin zor bir uğraşı 
olduğunu, Türkiye 
de siyasi iktidarın 
gazetecilere 
baskılarının giderek 
artığına dikkat çekti. 
Dünyada en çok 
tutuklu gazetecinin

gazetecilikle uğraş Saadet Partisi Kadın
mak daha zor” dedi. Kolları Başkanı

bulunduğu ülkenin dikkat çeken
Türkiye olduğuna Sertaslan, “İlçelerde

Aynur Uzun ve yöne
tim kurulu üyeleri de 
gazetemi ziyaret 
ederek çalışan gaze 
teciler günümüzü 
kutladılar.
Daha sonra MHP İlçe 
Başkan adayların 
dan İbrahim Aşan ve 
yönetimine aldığı 
arkadaşlarıyla gaze 
temize gelerek 
günümüzü 
kutladılar.
Saat 17.oo ye doğru 
ise AKP İlçe Başkanı 
Zafer Işık ve yönetim 
kurulu üyeleri 
gazetemizi ziyaret 
ederek, çalışan 
gazeteciler 
günümüzü kutladı. 
Öte yandan, 
büromuza çiçek 
gönderen ve 
telefonla araya 
rak günümüzü 
kutlayanlara 
teşekkür ederiz.

AHL KARGO GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNCE TESCİLLİ T 0654368 SAYILI 
05.01.2017 TARİHLİ ATR’MİZ KAYBOLMUŞTUR. HÜKÜMSÜZDÜR. 

MAVITEC MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ 6130693121

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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AVM'lerıle yeni dönem
Özel güvenlik sek
törüne 15 Temmuz 
ayarı yapıldı. 680 
sayılı KHK'nin 6. 
maddesiyle Özel 
Güvenlik Hizmetleri 
Kanununda bir dizi 
değişiklik yapıldı. 
Düzenlemeyle 
birlikte valilere, 
AVM'ler başta 
olmak üzere özel 
güvenlik izni verilen 
yerlerde alınan ted
birlerin arttırılma 
sına karar verme 
yetkisi verildi. 
Özel güvenlik 
şirketlerinin kurucu, 
yönetici, eğiticile 
riyle ortaklarında 
aranan şartlara 
'güvenlik soruştur 
ması olumlu' olmak 
hükmü eklendi.
Özel güvenlik 
görevlileri hakkın 
da, silah taşısın 
taşımasın, 5 yılda 
bir kimlik yenileme 
sırasında yapılan 
güvenlik ve arşiv 
soruşturması, 
gerekli hallerde bu 
süre beklenmek
sizin yapılabilecek.

Böylece halen sek
törde çalışan 320 
bin özel güvenlikçi 
yeniden arşiv ve 
güvenlik 
soruşturmasından 
geçebilecek. 
KHK ile kanunda 
yapılan değişiklikle, 
soruşturması 
olumlu olmayan bu 
kişiler özel güvenlik 
şirketinin kurucu, 
yönetici, eğiticisi 
veya tüzel kişi 
ortağının yetkili 
temsilcisi olamaya
cak. Ayrıca bir 
alanda 15 kişiden 
fazla güvenlik 
görevlisi çalışan 
yerlerde en az bir 
güvenlik sorumlusu 
olması gerekecek. 
Güvenlik sorumlu 
lan en az iki yıllık 
üniversite mezunu 
olacak. Valiler ka
muya açık alan
larda, AVM'ler, 
konserler, spor 
karşılaşmaları gibi 
özel güvenlik izni 
verilen yerlerde 
alınan tedbirleri 
yetersiz bulup,

artırılmasını 
isteyebilecek.
İL DIŞINDA SİLAH 
İÇİN İZNE GEREK 
KALMADI
Yapılan bir başka 
değişiklikle koruma 
olarak silah taşıma 
yetkisi olan özel 
güvenlik görevlileri, 
korudukları kişiyle 
birlikte oldukları 
sürece il değiştir 
diklerinde valilikler
den izin alma zorun 
luluğu kaldırıldı. 
Ayrıca yanlarında 
korudukları kişi 
olmaksızın il 
sınırları içinde silah 
taşıyabilecekleri 
hükmü getirildi. 
Özel güvenlik kimlik 
kartını başkasına 
kullandıranlara ve 

rilen para cezası bin 
liradan 3 bin liraya 
çıkarıldı. Özel 
güvenlik görevlisini 
koruma ve güvenlik 
hizmetleri dışında 
başka bir işte 
çalıştıran, üniforma 
giydirmeyen kurum 
ve kuruluşlara her 
tespit için 3 bin lira 
para cezası verile
cek.
Genel kolluk 
kuvvetlerine karşı 
görevini yapmasını 
engellemek 
amacıyla direnen 
veya kullanan ya da 
tehdit eden özel 
güvenlik yöneticisi 
ve görevlisi ile 
ateşli silahını bu ka
nuna aykırı veya 
görev alanı dışında 

kullanan, görevi 
dışında üniforması 
ile toplantı ve gös
teri yürüyüşlerine 
katılan özel güven
lik görevlilerinin 
kimlik kartları iptal 
edilecek ve bir daha 
özel güvenlik 
alanında çalışama 
yacak.
TERÖRLE 
İRTİBATI OLAN 
KAPATILACAK
Yine yasada yapılan 
değişiklikle amacı 
dışında faaliyet 
gösterdiği veya suç 
kaynağına 
dönüştüğü ya da 
terör örgütlerine 
aidiyeti, irtibatı ya 
da iltisakı 
bulunduğu tespit 
edilen şirketlerin 
faaliyet izni iptal 
edilecek. Bu şekilde 
faaliyet izni iptal 
edilen şirketlerin 
kurucu, temsilci 
ve yöneticileri özel 
güvenlik alanın 
da faaliyette 
bulunamayacak. 
60 bin çalışanıyla 
özel güvenlik sek

törünün en büyük 
temsilcisi olan 
Güvenlik Servisleri 
Organizasyonları 
Derneği (GÜSOD) 
Başkanı Murat 
Kösereisoğlu, KHK 
değişikliklerinin 
Kayseri, Beşiktaş, 
Reına terör 
saldırılarıyla ilgili 
olmadığına dikkat 
çekti. Kösereisoğlu, 
şöyle konuştu: 
"Geçtiğimiz 6 ayda 
ortaya çıkan ve 
olması gereken 
değişiklikler bu 
KHK ile yapıldı. 
Sözkonusu düzen
leme genel 
batlarıyla koruma 
seviyesinin 
arttırmaktan ziyade 
15 Temmuz sonrası 
yaşanan sürece 
istinaden yapılan 
düzenlemeleri 
içeriyor. Özel 
güvenlik sektörünü, 
şirketlerini, yöneti
cileri ve özel güven
lik çalışanlarının 
kontrol altında 
tutulmasını 
amaçlanıyor.

GOODYEAR
İIRELLI

MICHELIN

<>starmaxx8

SpııiııliiplııriııılilıiıııııMhrtııı

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA 

8 
TAKSİT

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

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

Gemlik Belediyesi 
tarafından 
Gemlik’te bulunan 
amatör spor kulüp 
lerine, kulüpler birliği 
aracılığıyla önemli 
yardım yapıldı. 95 Bin 
TL’lik yardımın 45 
Bin TL’si de Gemlik- 
spor’a ayırıldı.
Gemlik Belediyesi 
tarafından spor kulü
plerine yaklaşık 200 
bin TL civarında 
yapılan malzeme 
yardımı sonrasında, 
Gemlik Amatör Spor 
Kulüplerine de nakdi 
yardım yapıldı. Gem
lik Amatör Spor Kulü
pleri Binliğince dağı 
tı lan nakdi yardımın, 
yaz ayları ortasına 
kadar geçerli olacağı 
söylendi. Bu sezon 
alacağı tamamlanan 
kulüplere ise 2018 
yılına kadar ödemeye 
yapılmayacağı 
kaydedildi.
Gemlik Amatör Spor 
Kulüpleri Birliği ücret 
belirleme komisyo 
nunda görüşülen 
yardım konusu ile il
gili Gemlikspor’un 
alacaklarının bitmiş 
olmasına rağmen, 
Gemlik’in ismini 
taşıdığı ve Gemlik’in

milli takımı sayıldı 
ğından dolayı son 
yardımın yapılması 
konusunda mutabık 
kalındı.
Konuyla alakalı 
açıklama yapan Gem
lik Amatör Spor Kulü
pleri Birliği Başkanı 
İbrahim Baki; “Gem
lik’te bulunan Amatör 
Spor Kulüplerine, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından verilen 
nakdi yardımı korniş 
yon ile birlikte dağıt 
mak istedik. Bu şekil 
de de, kimsenin rıza 
sı olmadan iş yapma 
mış olduk. Gemlik 
Belediyesinin desteği 
ile önemli yardımlar 
yapıyoruz. Bu yardım 
ların da Amatör Spor 
Kulüplerimize beledi 
ye tarihinde verilen 

en önemli destek 
olduğunun farkında 
yız. Spor kulüpleri 
mizden beklentimiz 
de başarı ve daha 
çok kardeşimize 
spor yaptırmalarıdır. 
Yaz döneminin 
ortalarına kadar bek
lemek için, yardımları 
toplu halde dağıtma 
kararı aldık. Emeği 
geçenlere teşekkür 
ediyorum” dedi. 
Son nakdi yardım da 
şu şekilde dağıtıldı. 
Gemlik Spor; 45.000 
TL., Çotanak Spor, 
8000 TL., Gemlik 
Gençlerbirliği; 5000 
TL., Umur Spor; 3000 
TL., Körfez Spor 
Kulübü; 2000 TL., 
Zeytin Spor; 1500 
TL., Kurşunlu Spor; 
3000 TL., Kumla 
Spor; 3000 TL, Gem
lik Vefaspor; 5000 
TL., Gemlik Gücüm 
Spor; 2000 TL., Dojo 
Karate; 3000 TL. 
Gemlik Karate; 3000 
TL., Aktif Spor; 1000 
TL., Tempo Spor;
3000 TL., Körfez 
Yıldızları; 2000 TL. 
Gemlik Basketbol; 
5000 TL., Şahintepe 
Motor Sporları;
1500 TL.
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NMrOMM
Dış ticaret firmaları, 
sahte e-postalarla 
karşı uyarıldı. Bil
gisayarlara "hacker' 
gibi giren dolandın 
cıların firmaların 
alacağı paraları 
kendi hesabına 
yönlendirdiği 
belirtildi.
Dış ticaret firmaları, 
sahte e-postalarla 
dolandırıcılığa karşı 
uyarıldı. Ege 
İhracatçı Birlikleri'n- 
den (EİB) yapılan 
açıklamada, dış 
ticaret firmalarının 
bilgisayarlarına 
"hacker" gibi giren 
dolandırıcıların 
firmaların alacağı 
paraları kendi hesa 
bina yönlendirdiği 
belirtildi.
Dolan dırıcıların, 
bilgisayarlarına 
girdikleri firmaların 
mal sattığı ve tahsi
lat yapacakları 
müşterileri tespit et
tikten sonra onlara 
firma çalışanı gibi e- 
posta atarak 
paranın, verdikleri 
banka hesaplarına

yatırılmasını 
sağladığı ifade 
edilen açıklamada, 
borçlu firmanın da e- 
postanın alacaklı fir
madan geldiği 
düşüncesiyle öde
meyi yeni verilen 
hesaba yapabildiği, 
bu durumun 
firmaları mağdur 
ettiği kaydedildi. 
Üyelerini bu tür 
dolandırıcılıklara 
karşı uyaran EİB, 
son dönemde sahte 
e-posta ile dolandın 
cıhkla ilgili 
üyelerinden 
şikayetler aldıklarını 
bildirdi.
Açıklamada, Ege

Maden İhracatçıları 
Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Mevlüt Kaya'nın 
şu ifadelerine yer 
verildi: 1 
"Son dönemde on
line dolandırıcılıkla 
ilgili şikayetlerde 
artış yaşandı. Söz 
konusu dolandın 
cıhk dış ticaret 
yapan firmaların 
başına geldiğinde 
sahtekarlığı yapanlar 
çoğunlukla 
yurtdışından bu 
işlemleri yaptıkları 
için yakalanmaları 
ve mağduriyetin 
giderilmesi daha da 
zor hale geliyor. .

Yerli 'Oyun Çeliştirme 
Merkezi' kuruluyor
Oyun sektöründeki 
büyüme ve potan
siyeli dikkate alan 
Hacettepe Tekno* 
kent, yeni 
girişimcilere destek 
olmak amacıyla 
Oyun Animasyon 
Geliştirme ve Eğitim 
Merkezi kuracak 
Hacettepe Tekno- 
kent Genel Müdürü 
ilyas Yılmazyıldız; 
"oyun sektörünün 
dünyadaki ekonomik 
karşılığının 110 mil
yar dolara ulaştığını 
ve her yıl yaklaşık 
yüzde 15 büyüğünü" 
belirtti.
Yılmazyıldız, 
Türkiye'de ise 
yazılım ihracatının 1 
milyar dolar 
civarında olduğunu 
ve bunun da 
neredeyse yarısının 
oyun ihracatından 
kaynaklandığını 
söyledi.
Oyun ve animasyon 
konusunda master F 
ve doktora se
viyesinde eğitim 
veren Türkiye'nin ve

Avrupa'nın en büyük 
programının 
Hacettepe Üniver
sitesi bünyesinde 
bulunduğuna işaret 
eden Yılmazyıldız, 
Bilişim Enstitüsünde 
oyun ve animasyon 
konusunda her yıl 
yaklaşık 240 yüksek 
lisans ve doktora 
öğrencisinin 
öğrenim gördüğüne 
değindi.
Yılmazyıldız, zengih 
insan kaynağı ve 
teknokentin 
imkanlarını dikkate 
alarak Hacettepe 
Teknokentte Oyun 
Animasyon 
Geliştirme ve Eğitim 
Merkezini (OYAGEM) 
kurmaya karar 

verdikleri bildirdi. 
Merkezin ilk etapta 
yaklaşık 500 me
trekarelik bir alan 
üzerine kurulacağını 
anlatan Yılmazyıldız, 
bu alanın bin me
trekareye kadar 
genişletilebileceğini 
söyledi. Yılmazyıldız, 
merkezin aynı anda 
75-100 girişimciye 
ev sahipliği 
yapacağını kaydetti. 
Oyun geliştirme ve 
animasyon 
alanındaki hedefle 
rihe ilişkin bilgi 
veren Yılmazyıldız, 
"2023 hedeflerinde 
Hacettepe Üniver
sitesi olarak hayal
lerimizi büyük 
tutuyoruz.” dedi

43 yittik tecrübemiz i[ 
hizmetinizdeyiz....

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA •

■ 
r ... 7---r- İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
id
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Büyükanneler ne zaman maaş alacak?
Büyükannelere 
maaşın takvimi belli 
oldu. Bu ay sonuna 
kadar çalışma 
tamamlanıp, 
ödenecek maaş 
belli olacak. Şubat 
ya da Mart’ta bin 
aileyle pilot uygu
lama başlayacak. 
Torun bakan 
büyükannelere 
maaş projesi büyük 
yankı uyandırdı. 
Milyonlarca aile 
heyecanlı bekleyişe 
geçti. Çalışmanın 
detayları da merak 
konusu oldu. Uygu
lamaya ilişkin

ipuçları, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu'ndan 
geldi.
İstanbul Sanayi 
Odası'nın (ISO) 
kadının istih
damdan kopmama 
sı için büyükanne 
projesi önerdiğini, 
oluşturdukları ek
ibin de 1.5 aydır 
konu üzerinde 
çalıştığını belirten 
Müezzinoğiu, 
şunları söyledi: 
"Yaklaşık bin ailelik 
bir pilot uygulama 
olacak. ISO ile bir

likte sponsorları 
ortaya koyacağız. 
Çalışmaları bitmedi. 
6 ay uygulandıktan 
sonra, artı ve eksi
lerini gördükten 
sonra Aile ve 
Sosyal Politikalar 
Bakaniığı'na, Maliye 
Bakanlığı'na 

sunacağız. Bunun 
özel sektörü de il
gilendiren yönü var. 
6 ay sonra 
uygulamanın 
sonuçlarını alırız, 
tahminimce Hazi- 
ran-Eylül gibi 
görürüz." 
EYLÜL'DEN

İTİBAREN 
YAYILACAK 
Edinilen bilgiye 
göre; bu ay sonuna 
kadar çalışmanın 
tamamlanması 
hedefleniyor. Bu 
çalışmayla hem 
pilot uygulamanın 
yapılacağı iller hem 
de maaş tutarı belli 
olacak. Uygula 
maya katılacak 
bin aile de belir
lenecek. Pilot 
uygulamanın İstan
bul, İzmir ve Bur- 
sa'da hayata 
geçirilmesi bek
leniyor. Şubat ya da

Mart'ta bin aileyle 
uygulamanın 
başlaması 
planlanıyor. Eylül'- 
den itibaren de 
torun bakan 
büyükannelere 
maaşın Türkiye 
geneline 
yaygınlaştırıl 
ması bekleniyor. 
Projeyle; 0-3 
yaş arasındaki 
torununa bakan 
büyükanneler 
maaşa kavuşa 
cak, anneler 
çalışma haya 
tından kopma 
yacak.

Elektronik sigara içene ile satana ila ceza geliyor
Türkiye'de yasak 
olmasına rağmen 
gün geçtikçe 
kullanımı artan 
elektronik sigarayı 
satana da içene de 
ceza geliyor. 
Elektronik sigara 
içen kişi sayısı her 
geçen gün artıyor. 
"Daha az zararlı" 
olduğu düşünülen 
ama gerçekte diğer 
tütün ürünleri kadar 
zararlı olan elek
tronik sigaraların 
başka riskleri de 
mevcut. Elektronik 
sigaranın gerek in
ternet üzerinden 
gerekse bir işletme 
de satışına şahit 
olunması durumun 
da ihbar hattının 
aranması gerekiyor. 
Sağlık Bakanlığı 
Türkiye Halk Sağlığı 
Kurumu Tütün ve

Diğer Bağımlılık 
Yapıcı Maddelerle 
Mücadele Daire 
Başkanlığı, elek
tronik sigarayla il
gili Habertürk'e 
önemli açıklama 
larda bulundu. 
Türkiye'nin tütünle 
mücadelesi tüm 
dünya tarafından 
örnek gösteriliyor. 
Dünya Sağlık 
Örgütü, Türkiye'nin 
sigarayla mücade 
iede başarılı 
olduğunu belirtiyor. 
Türkiye’de tütün 
kontrolü 
çalışmalarının tarihi 
biraz daha gerilere 
gidiyor ama 2008 
yılında dumansız 
hava sahası 
kampanyası ile 
çalışmalarımıza 
ivme kazandırdık. 
Aynı yıl Dünya

Sağlık Örgütü, 
tütün kontrolü için 
bir yol haritası ola 
rak kullanılabilecek 
bir politika paketi 
yayımladı. Biz, bu 
politika paketinde 
yer alan kriterlerin 
tamamını yerine ge
tiren ve tütün 
kullanım oranında 
düşme sağlayan ilk 
ülke olduk ve 
Dünya Sağlık Örgü 
tü de bu başarıya 
2013 yılında yayınla 
nan raporlarında 
yer vererek bizi 
örnek ülke olarak 
gösterdi. Peki, 
tütünle mü
cadelemiz devam 
ederken, elektronik 
sigaraların ortaya 
çıkışını nasıl değer 
lendiriyorsunuz? 
Tütün endüstrisi 
yasaların engelle 

diği alanlarda yeni 
çıkış noktaları 
yakalama, yeni 
pazarlama strateji
leri geliştirme ve 
yeni hedef kitleler 
yaratma hedeflerine 
yönelik olarak 
çalışır. Elektronik 
sigara da bu strate
jinin bir ürünüdür. 
Elektronik sigaralar 
da aynı pipo, puro, 
nargile gibi birer 
tütün ürünüdür ve 
tütün endüstrisi 
tarafından üretil 
mektedir. İçeriği ge
leneksel sigara ile 
benzerdir. Söylen 
miş olduğu gibi 
'sigaradan daha az 
zararlı' olduğuna 
dair sağlam bir ka 
mt sunabilen her
hangi bir bilimsel 
araştırma yoktur. 
Oluşturulmaya

çalışılan 'daha 
sağlıklı' algısı ile 
pazar payında 
muhtemel düşüş 
manüple ediliyor, 
bir B planı olarak 
gelecekte sigaranın 
yerini alması planla 
nıyor ve bütün 
çalışmalar bunun 
üzerine yapılıyor. 
Elektronik sigara 
Türkiye'de yasak 
olmasına rağmen 
gün geçtikçe bu 
sigaraları kullanan 
kişi sayısında artış 
olduğunu görüy
oruz. Yasal düzen
lemelerde yapılan 
bir değişiklik yok 
değil mi? Elektronik 
sigara konusunda 
Bakanlığımızın 
duruşu değişme 
miştir. Sağlık 
Bakanlığı Türkiye 
ilaç ve Tıbbi Cihaz

Kurumunca bugüne 
kadar kartuşu 
nikotin içeren her
hangi bir elektronik 
sigara markası için 
ithalat izni verilme 
miş ve ruhsatlan 
dırılmamıştır. Dola 
yısıyla ülkemize 
sokulması ve her 
türlü ticaretinin 
yapılması yasaktır. 
Yine yasal düzen
lemelerle tütün 
içersin ya da içer
mesin, tütün ma
mulünü taklit eder 
tarzda kullanı lan 
her türlü ürünün 
(elektronik sigara, 
bitkisel nargile, vs.) 
4207 sayılı Kanun 
hükümleri kapsa 
mında değerlen 
dirilerek kamuya 
açık kapalı alan
larda kullanımı 
yasaklanmıştır.

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com
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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

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 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 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 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
Özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sicl. Müd. 513 1414
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) sıe 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPÜR-FERİBOT
Yalova (226) 8*14 *10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

__________OTOBÜS__________

IK 1 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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Petrol s13 1o 7O
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 513 16 46
Beyza Petrol 813 O1 03

R 
E

Pamukkal* •12 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 5B13
Pagaaua Akınla Seyahat 614 83 62
METRO 813 12 12
Aydın Turizm 813 20 77
SOzar Turizm 812 1O 72
KanbaroQIu-Eaada* 814 46 48
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 0163

IH 1 HASTANELER

B 
E 
R 
1

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 68
Tom okay 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

RELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 5134520

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 4521-111
Su Arza Yalnız 185

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK OONLOK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5674 

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)

ffllISlmM
VENÜS SİNEMASI
Çalgı çengi ikimiz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:00...
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Assassins creed: 
15:00-19:00-21:00 

Şeytanın oğlu: 
11:30-13:15-17:00...

5133321

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
öncülüğünde 
Bursa İpeği 
yeniden canla 
nıyor. İpeğin 
canlandırılması 
çalışmaları çok 
aşamalı bir süreci , 
içeriyor. Süreç 
kapsamında 
ipekböcekçiliğİ 
yapan köylüleri ; 
destekleyen, 
eski ipek 
fabrikalarını çalışır 
hale getiren, 
ilçelerde üretim 

atölyeleri açan ve 
Umurbey İpek 
Üretim ve .Tasarım. 
Merkezi'ni şehre - 
kazandıran 
Büyükşehir 
Belediyesi, şimdi 
de bu yoğun 
temponun ardın 
dan ulaşılan 
sonucu ve elde 
edilen ürünleri ' 
Bursal ı larla 
paylaşiyör.: i f 
Kozasından 
ipliğine, 
kumaşından 
son ürüpühe 5

Bursa'da yenibjr 
ipek çağı başlıyor. $

.'Bir. şehir,. Bin 
emek; Bursa _ _
İneği' adlı ipek 
ürünleri sergisi, 
17 Ocak Salı 
tarihinden itibaren 
Umurbeyİpek 
Üretim ve 
Tasarım Merke ? 
zi'nde izlenime 
sunuluyor. ’ 
Serğihin^ih^OP ' 
17 Ocak Salı 
ğüHü^a&t1'
14.00'da gerçek n 
(eştirilecek. ’

Bu rsa'da, Kası m ay ı 
sonu itibariyle 
trafiğe kayıtlı araç 
^âyisı.birönceki 
aya göte 5 bin 966 
adet artarak, 783 
bin 591 oldu.
Bursa'da, Kasım 
ayı sonu itibariyle 
trafiğe kayıtlı araç 
sayısı, bir önceki 
aya göre 5.bin 966 
âdetartarak, 
783 bin 591 oldu. 
Türkiye İstatistik 

Gemlik Krjfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Kurumu (TÜİK) 
Bursa Bölge 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, kentte Kasım 
ayında 25 bin 447 
taşıtın devri yapıldı. 
Devri yapılan 25 bin 
447 taşıt içinde 18 
bin 246 adetle oto
mobil, ilk sırada yer 
aldığı h 
Bursa'da, 432 bin 
911 otomobil, 150 
bin 718 kamyonet,.

88 bin 346 motosik
let, 60 bin 687 trak
tör, 26 bin 947 
kamyon, 13 bin 
299 minibüs, 9 bin 
2 otobüs ve bin 
681 özel amaçlı taşıt 
kayda geçti. 
Kasım ayı sonu 
itibariyle trafiğe 
kayıtlı araç sayısı, 
bir önceki aya göre 
5 bin 966 adet arttı 
ve bu sayı, 783 bin 
591'e ulaştı.

YİĞİT inşaat

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM M0ZA1K

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİI^T PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SÜ YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

M

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

www.yig1iin^aât^^mlik.com

mlik.com


DOGA PARK
KONUTLARI

Danışma Hattı 444 68 80

Yaşam Alanları Tasarlar...

KAVLAK
İNŞAAT

4S 
öı

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

TELİFAJt 0224 517 3310 CEP: 0532 744 33 83 E4j!AIL manastiremlak^Mmaicom 
^wjnanasM^saliinden.conı - Mj^moıirtostrmlak^^

Sosyal Yaşam Merkezi Parkına Belediye Meclis kararıyla,
300 metre ötesinde cami bulunduğu halde mescit yapılıyor

Park ortasına mescit
TOBB tarafından hizmete sunulan Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi, 364 Oda ve Borsa 
arasında sisteme geçen ilk oda Gemlik TSO oldu

inşaatı Haşladı
TSO’ya üyeleri 
rahatlatacak 
sistem kuruldu

AKP’li Meclis üyelerinin 
özel şahıslara ait imar pla 
nında konut alanı olarak 
işlenmiş arsa da plan değ i 
şikliği yapılarak cami yapıl 
ması kararının yargıdan 
dönmesinden sonra, bu kez 
Gemlik’in kent ortasında 
soluk alabileceği tek alan 
olan Sosyal Yaşam Merkezi 
içindeki park alanına yine 
Belediye Meclis kararı ile 
Belediye tarafından Mescit 
inşaatı başlatıldı. Syf2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
TOBB tarafından gönderilen 

eğitime destek sürüyor

Ticaret Borsası 600
Başka yer mi bulamadınız?

Gemlik Belediye Meclisi’nde 2016 yılında 
alınan bir kararla, Sosyal Yaşam Merkezi 
alanında bulunan park için çevredeki dindar 
lann ibadet etmesi için bir MESCİT yapılması 
karan aldı.

Bu karar neden alındı.
Anımsadığıma göre, Belediye Başkanı 

veya AKP’li bir üye Çarşı Meydanı’na çok 
yakın bir alanda bulunan bugünkü Tanzer 
İnşaatın bulunduğu arsaya, imar planında 
yaptığı değişiklik ile konut alanı olan yeri dini 
alana çevirdi.

Yer sahipleri konuyu yargıya taşıdı ve 
açtıktan davayı kazandılar. Devamı 4’de

öğrenciyi sevindirdi

GTSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, yeni 
sistem ile üyele 
rini kurum içi ve 
kurumdışı her 
türlü yazışmalara 
erişimi alacakları 
bir barkot ile işyer 
terinden ulaşma 
larını sağlayaca 
ğını, gelen giden 
evrakların bir tuşa

basarak e- imza 
entegrasyonu 
ile yapılacağını 
söyledi. Akıt, 
bu sistemin iş 
dünyası ile odalar 
arandaki zaman 
kaybını ortadan 
kaldıracağıdknk 
ekonomik bir 
devrimin gerçekle 
şeceğini belirtti. 
Haberi sayfa 2’de

Gemlik Ticaret 
Borsası gelenek
sel hale gelen yar 
dunlarını sürdür 
meye devam 
ediyor. Gemlik 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
ve İlç e Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün', 
yaptığı titiz çalış 
ma sonucu 600 
öğrencinin bot ve

mont yardımı
yapıldı. Syf4’de

StlinMaTESİSİHİBEDESTElıl

Gıda Tarım Hayvan 
cılık Bakanlığınca 
çiftçinin beklediği 
Bireysel Sulama 
Makine ve Ekip

man Atımlarının 
Desteklenmesi 
(Hibe Programı) 
Tebliği Yayınlandı. 
Haberi sayfa 4’de

http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Sosyal Yaşam Merkezi Parkına Belediye Meclis kararıyla, 300 metre ötesinde cami bulunduğu halde mescit yapılıyor

AKP’li Meclis 
üyelerinin Irmak 
Sokak’ta özel 
şahıslara ait imar 
planında konut alanı 
olarak işlenmiş arsa 
da plan değişikliği 
yapılarak cami 
yapılması kararının 
yargıdan dönmesin
den sonra, bu kez 
Gemlik’in kent 
ortasında soluk 
alabileceği tek alan 
olan Sosyal Yaşam 
Merkezi içindeki 
park alanına yine 
Belediye Meclis 
kararı ile Belediye 
tarafından Mescit 
inşaatı başlatıldı.

300 METRE 
ÖTESİNDE 
CAMİ VAR

35 dönüm arsayı

®<.jKİî
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kamulaştırarak 
gençlerin spor 
yapması ve kültürel 
faaliyetler de 
bulunması için 
eski Belediye 
Başkanlarından 
Mehmet Turgut 

tarafından yaptırılan 
Sosyal Yaşam 
Merkezi alanında bir 
lokanta ayrıca halkın 
kullanımı için park 
oluşturulmuştu.
Lokantanın işletmeci 
bulunmaması üzeri 

ne Sağlık Merkezi 
olarak kiraya veril 
meşinden sonra aynı 
alana Refik Yılmaz’ın 
Belediye Bakanlığı 
döneminde, Ticaret 
ve Sanayi Odası 
yaptırıldı.

Şimdi ise park 
alanının tam ortasına 
mescit yapılıyor. 
Gemlik Adliyesi’nin 
Emin Dalkıran Kor- 
donu’ndaki binasının 
çürük olması nede 
niyle boşaltılma 

sından sonra, Sosyal 
Yaşam Merkezi’nin 
yanında bir binaya 
taşınması ardından 
park alanının bir 
bölümü Adliye 
Personeli araçları 
için otopark olarak 
yapılarak park alanı 
küçültülmüştü. 
Ticaret ve Sanayi 
Odası girişinin 
yanından eski 
TOMOKAY Tanı 
Merkezi’ne doğru 
giden iç yolun 50 
metre ötesinde 
yapılacak mescidin 
temel çalışmaları 
bitirildi.
İnşaatın yaz aylarına 
kadar bitirileceği 
öğrenilirken, mesci 
din yapıldığı bölgede 
3 tane caminin 
olduğu dikkat 
çekiyor.

TOBB tarafından hizmete sunulan Elektronik Belge Yönetim Sistemi, 364 Oda ve Borsa arasında sisteme geçen ilk oda Gemlik TSO oldu 

TSOva üyeleri rahatlaiacak sistem kuruldu
GTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akıt, yeni sistem ile üyelerini kurum içi ve kurumdışı her türlü 
yazışmalara erişimi alacakları bir barkot ile işyerlerinden ulaşmalarını sağlayacağını, gelen giden evrakların 
bir tuşa basarak e- imza entegrasyonu ile yapılacağını söyledi. Akıt, bu sistemin iş dünyası ile odalar arandaki 
zaman kaybını ortadan kaldıracağını, ekonomik bir devrimin gerçekleşeceğini belirtti.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası Türki 
ye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
Odaların hizmetine 
sunulan Elektronik 
Belge Yönetim 
sistemi devreye 
sokuldu.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
TOBB’nin 364 oda 
ve borsa arasından 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nın 
11 Ocak 2017 tari
hinde EBYS sistemi
nin çalışmalarının 

tamamlanarak sis
teme geçen ilk oda 
olduğunu bildirdi. 
Sistemin çalışması 
hakkında gazetemi 
ze bilgi veren Akıt, 
şunları söyledi: 
“Sistemin devreye 
girmesiyle beraber, 
kurum içi ve kurum 
dışı tüm yazışmalar, 
gelen giden evrak 
yönetimi ve tüm iş 
akışları sistem üze 
rinden e-lmza enteg 
rasyonu ile yapıl 
maya başladı. 
Öncelikle sistemin 
tüm camiamıza

hayırlı olmasını 
dilerim. Bizler, bu 
güne kadar hep 
ileri teknolojiyi 
kendimize refe 
rans kabul ettik. 
Tüm iş süreçlerimi 
zin yürütülmesinde

teknolojiden 
azami düzeyde 
faydalandık. 
EBYS’de bu çalış 
malarımızın en 
önemli ayağını 
teşkil etmektedir. 
Kasım 2016 tari

hinde kurum 
çalışanlarımızı konu 
ile ilgili eğitimlere 
gönderdik.
Eğitim sürecinin 
ardından kurum iş 
akışlarımıza uygun 
bir şekilde sistemi 
optimize ettik ve test 
çalışmalarımızı 
tamamlayarak 1 
Ocak 2017 tarihinde 
Türkiye’de TOBB 
EBYS sistemine ilk 
geçen oda olarak 
aktivasyonumuzu 
yaptırdık. Artık 
elektronik imza 
ile iş süreçleriniz 

çok daha 
hızlı şekilde 
sonuçlanacaktır. 
Evraklarınızı almak 
için artık kurumu- 
muza gelmenize bile 
gerek kalmadan 
sadece bir barkod 
numarası ile 
sorgulama yaparak 
dilediğiniz yerden 
dokümanlarınıza 
ulaşabileceksiniz. 
Sürecin başından 
sonuna kadar 
emeği geçen tüm 
çalışanlarıma 
gönülden 
teşekkür ederim.”

Uzlaşma görüşmesinde de anlaşma sağlanamadı.

asil Çelikle grev kapıda
Orhangazi de 
faaliyet gösteren 
Asil Çelik firması 
yönetimi ile Birleşik 
Metal İş Sendikası 
arasında, grev önce 
si yapılan uzlaşma 
görüşme sinde de 
anlaşma sağlana 
madı. Sendika toplu 
sözleşme görüş 

melerinde anlaşma 
sağlanamaması üze 
rine, 18 Ocak'ta 
greve gitme kararı 
almıştı. DİSK'e 
bağlı Birleşik Metal 
İşçileri Sendikası ile 
Asil Çelik A.Ş. 
arasında 7 Eylül 
2016 tarihinde 
başlayan toplu iş 

sözleşmesi ve Ka 
sim ayındaki arabu- 
culu sürecinden 
sonuç ahnamayın 
ca, sendika yöneti
cileri Asil Çelik'te 
grev kararı aldı. 
18 Ocak'ta greve 
gidecek olan fabrika 
çalışanlarıyla Asil 
Çelik yönetimi

uzlaşmak için bir 
araya geldi.
450 sendika üyesini 
ilgilendiren fabrika 
da işveren, şendi 
kaya yüzde 7.2 zam 
oranı ve sosyal hak
larda yüzde 8.5 zam 
teklif etti.
Ancak sendika 
yönetimi teklifi

kabul etmedi. 
Sendika ise yüzde 
25 zam istiyor. 
Kararın ardından 
Asil Çelik 
yönetimi son durum 
değer lendirmesi

yapacak.
18 Ocak tarihine 
kadar bir anlaşma 
sağlanamazsa, Asil 
Çelik fabrikasında 
işçiler greve 
çıkacak.
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Buzda kayan araç ağaca çarptı...3 yaralı
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, buzlan 
ma sebebiyle 
kontrolden çıkan 
araç ağaca 
çarparken, 
3 kişi yaralandı. 
Edinilen bilgilere 
göre, İnegöl'den 
Ortaköy'e seyir

halinde olan 21 
yaşındaki
Nuriye Öz idaresin
deki 35 HB 5017 
plakalı hafif 
ticari araç, bu
zlanma sebebiyle 
kayarak kontrolden 
çıktı. Kayan hafif 
ticari araç yolun

sağındaki ağaca 
çarparak dura 
bildi. Sürücü ile 
yanındaki 40 
yaşındaki Nasihat 
Öz ve 1 yaşındaki 
Muhammet Açkan 
araçta sıkıştı. 
İtfaiyesi ekipleri 
tarafından

kurtarılan 
yaralılar, sağlık 
ekiplerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından İnegöl 
Devlet Hasta 
nesi'ne kaldın 
larak tedavi altına 
alındı.

Kıskançlık dehşetinde flaş gelişme!
Bursa'da, kıskançlık 
yüzünden sokakta 
tartıştığı kocası yer
ine kazayla bir genci 
öldürdüğü iddia 
edilen kadının 
yargılanmasına 
başlandı
25 Ağustos tarihinde 
merkez Yıldırım 
ilçesi Anadolu Ma
hallesinde meydana 
gelen olayda, Yaprak 
T. (25) ile eşi Vural T. 
(25) arasında 
kıskançlık meselesi 
yüzünden tartışma 
çıktı. Sokakta da 
devam eden tartışma 
sırasında genç 
kadının elindeki 

tüfek ateş aldı. 
Kurşun, o sırada 
sokakta bulunan 
Haktan Çete'ye (16) 
İsabet etti. Genç, 
kaldırıldığı has
tanede hayatını 
kaybederken, olayın 
ardından gözaltına 
alınan Yaprak T. 
tutuklandı.
Bursa 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 'kas
ten adam öldürmek' 
suçundan müebbet 
hapsi talep edilen 
genç kadının 
yargılanmasına 
başlandı. Hakkındaki 
suçlamaları kabul et
meyen genç kadın,

"Eşim, N.D. ile 
sevgili olduğunu 
söyledi. O sırada 
kendisiyle tartışınca 
bana vurdu. Bu olay
lar olurken ben 
hamileydim. O sinirle 
av tüfeğini alıp 
kocamın arkasından 
□işarı çıRtim. Eşim 
üzerime fırlayınca 

boğuşma çıktı. 
Eşimin elimden al
maya çalıştığı tüfek 
ateş aldı. Dana sonra 
Haktan isimli kişinin 
vurulduğunu 
öğrendim. Silahı ben 
ateşlemedim. Beraa 
tıma karar verilme 
sini’ ısuyorum “ aeal‘. 
Genç kadının eşi

Vural T. ise, "Olay
dan dolayı vicdan 
azabı duyuyorum. 
Tüfek benim elimde 
iken patladı. Ben 
eşimin elinden tüfeği 
almak isterken elim 
tetiğe değdi. Eşimin 
bu olayla bir alakası 
yok. Eşim hamile 
olduğu için ceza 
almayacağını 
düşünerek daha 
evvel öyle ifade 
verdim" dedi
Şahit olarak dinlenen 
Sefahattin T, "Sanık 
gelinim, müşteki 
oğlumdur. Olay günü 
ikisi de tartışıyordu. 
Dışarıda boğuşma 

esnasında Vural 
tetiğe bastı. O sırada 
Çocuk 50 metre 
ilerideydi. Ben 
çocuğun 
vurulduğunu 
görmedim" şeklinde 
konuştu.
Mahkeme heyeti 
kısa bir aranın 
ardından sanığın 
tutukluk halinin 
devamına, 
soruşturmada 
ismi geçen isimlerin 
dinlenmesine ve 
eksik evrakların 
giderilmesine 
karar verip, 
duruşmayı ileri bir 
tarihe erteledi.

jMjMMniB
Bursa'da sabah 
saatlerinde bir mo
bilya atölyesinde 
çıkan ve lodosun 
etkisiyle kısa 
sürede büyüyen 
yangında atölye 
kullanılamaz hale 
geldi.Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
İlçesi'ne bağlı 
Hacivat Mahallesi 
B306 sokakta 
bulunan bir mo
bilya atölyesinde 
sabah saatlerinde 
henüz belirlene
meyen bir sebepten 
dolayı yangın çıktı. 
Etkili olan lodos 
kısa sürede 
yangının büyüme
sine sebep olurken,

K fiŞ€D€ B€KL€M€K YOK 
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

0 SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

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

çevredeki fab
rikalarda çalışan 
işçilerin ihbarı üz
erine çok sayıda 
itfaiye aracı olay 
yerine geldi.
Yaklaşık bir 
saatlik çalışmanın 
ardından yangın 
söndürüldü.
Atölye kullanılamaz 

hale gelirken, 
yangın sırasında 
atölyede mesai 
olmaması olası 
bir faciayı önledi. 
Polis ekipleri 
atölyenin sahibine 
ulaşamazken, 
yangınla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Ciğerlerine Fındık Parçaları Kaçan 
BebeklcinYetkililerSeferberOldu
Çanakkale'de, 
ciğerlerine fındık 
parçaları kaçan 1,5 
yaşındaki Yiğit 
Hamza Gemici, am
bulans helikopterle 
Bursa'ya getirile 
rek, Uludağ Üniv 
ersitesi Tıp Fakül
tesi Hastanesinde 
yapılan müdaha
leyle sağlığına 
kavuştu.
Kahvaltı sırasında 
ciğerine fındık 
parçaları kaçan 
minik Yiğit, önce 
Lapseki Devlet 
Hastanesine bu
radan da Çanakkale 
Devlet Hastanesine 
götürüldü. Burada 
ciğerlerindeki 
fındık parçalarının 
bir kısmı alındıktan 
sonra bebek, am
bulans helikopterle 
Bursa'ya sevk 
edildi. Yiğit Hamza 
Gemici, Uludağ 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Has
tanesindeki müda
halenin ardından 

sağlığına kavuştu. 
Baba Ayhan 
Gemici,yaptığı 
açıklamada, 
kahvaltı yaptıkları 
sırada bebeklerinin 
boğazına fındık 
kaçtığını söyledi. 
Gemici, yaşananları 
şöyle anlattı: "Bur
nunu silerken 
çocuğun nefes 
borusuna fındık 
kaçtı. Hemen 
Lapseki Devlet 
Hastanesine 
götürdük. Orada ilk 
müdahaleyi 
yaptıktan sonra 
Çanakkale Devlet 
Hastanesine sevk 
ettiler. Orada 
fındığın bir kısmını 
aldılar, tamamını 
alamayınca 'he
likopterle sevk ede
lim' dediler.
Çocuğu uyuttular, 
helikopter 
ayarladılar ve 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Has- 
tanesi'ne ge
tirdiler." Bebeğin 

sevkı yapıldıktan 3- 
4 saat sonra kendi
lerinin de hastane 
ye ulaştığını ak
taran Gemici, "Bu
rada ciğerleri 
temizlenmiş. Bir 
süre de gözetim 
altında tutuldu. Şu 
anda taburcu oluy
oruz ve Allah'ın 
izniyle kurtuldu." 
diye konuştu.
UU Tıp Fakültesi 
Çocuk Cerrahisi 
Ana Bilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Arif Gürpınar, 
Çanakkale Devlet 
Hastanesi yetk
ililerinin yaşanan 
olayla ilgili kendi
lerini aradığını be
lirterek, şunları 
kaydetti: "Hemen 
bronkoskopi 
yapılmış ama orada 
çıkarılamamış. 
Sonra bizi aradılar. 
Derhal bir he
likopter ayarlandı 
ve helikopterle 
hasta buraya 
getirildi.
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TOBB tarafından gönderilen eğitime destek sürüyor

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Başka ver mi bulamadınız?
Tanzer inşaatın bulunduğu yer ile yeni yapı 

lan 2 bin kişilik Asım Kocabıyık Camii arasın 
da 500 metrelik bir uzaklık vardı.

Yanlış JıesapBaöğat’tan döndü.
Vatandaş hakkına yargı kararıyla kavuştu. 

AKP’lilere kalsaydı, konut alanı olan yerleri 
elinden gidecekti.

Meclis toplantısında o gün, MHP’li meclis 
üyesi Osman Doğan, bir idabethanenin yapı 
lacağı arsanın sahibinin rızası dışında elinde 
alınmasının dinen doğru olmadığını Hz. 
Ömer örneğiyle vermişti.

Ama, cami üzerinden siyayet yapan zihni 
yet bunu dinlememişti.

AKP'liler ille de o bölgeye bir cami yapacak 
lar ya. Bu kez tuttular, camini yerine Sosyal 
Yaşam Merkezi arsası içindeki yeşil alan 
olan park ortasına mescit yaptırma kararı 
aldı.

Belediye meclisinde MHP ve CHP’liler de 
bu kararı desteklediler.

O günlerde, bu konuyu haber yapmış, kö
şemde de düşüncelerimi yazmıştım.

CHP’li bir meclis üyesine ’ neden bu konu 
da hayır kullanmadınız’ dediğimde, daha 
merkezi bir yere cami yapmak istendiğini, bu 
nun önüne böyle geçtiklerini söylemişti.

Cami cemaa tinden hiçbir zaman oy alama 
yan CHP’nin, yeşil alan içinde belediye baş 
kanının istemine uyarak mescit yaptırmaları 
nı onaylamalarını kabullenemiyorum.

MHP de bu oyuna ortak olmuş, Gemlik’in 
akciğerine hep birlikte bıçak saptamışlardır.

Saki ibadethane yapacak yer kalmadı da 
yeşil alan içinde ibadethane yaptırılıyor.

Bu durum, siyasilerin insanları din adına, 
Allah adına, aldatmasından başka bir şey 
değ idir.

Sağında solunda ibadethanelerin olduğu 
biline, bilene Gemlik’te zaten az olan yeşil 
bir alan içine ibadet yeri yapılmasına karşı 
çıkmamayı “siz camiye karşı mısınız?” diyen 
zihniyetten korkan siyasetçiler engeleyeme 
miş, elleriyle yeşil almanın bozulmasına 
çanak tutmuşlardır.

Bir tek çevre ve doğacı kuruluş ise bu du
ruma karşı açıklama bile yapmamıştır.

Bu düşündürücü değil mi?
Bu mudur Gemlik sevgisi, yeşili ve doğayı 

sevmek?
Bundan sonra yer arayanlar belediye baş 

vursunlar.
Sosyal Yaşam Merkezi içindeki ilçenin en 

güzel yeşil alanından yer istesinler.
Na'sıısa emsalleri var öniarâ da veheb/l/r/er.
Acaba aynı alana, Cemevi yapılmak istense 

Alevi vatandaşlara da o alanda yer verirler 
mi?

Kimsenin ibadet yerlerine karşı olma gibi 
bir durumu yok, ama bu konuda ölçü kaçırıl 
maktadır.

Kentin dokusunu bozacak durumlar yaratıl 
manialıdır.

Sizler gelip geçicisiniz, gelecek kuşaklar 
ardınızdan iyi şeyler söylemeli.

Bence yapılan yanlışlar yüzünden, güzel 
sözlerle sözler ile anılmayacaksınız.

Aynı, Gemlik’i betona çeviren eski belediye 
çilerin anılmadığı gibi.

îlMIII»WİİMl|lMllltl
Gemlik Ticaret 
Borsası geleneksel 
hale gelen yardım 
larını sürdürmeye 
devam ediyor. 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ 
nün yaptığı titiz 
çalışma sonucu 
600 öğrencinin 
bot ve mont 
yardımı yapıldı. 
Gemlik Ticaret 
Borsası her yıl 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
projesi ile hayata 
geçirdiği öğrenci 
lere yardım desteği 
ni bu yıl da yerine 
getirdi.
81 ilde 365 oda ve 
borsa aracılığıyla 
sağlanan destek 
ilçemiz de de 
Gemlik Ticaret 
Borsası sayesinde 
ihtiyaç sahiplerinin 
yüzünü güldürdü. 
Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği’nin 
Gemlik Ticaret 
Borsası’na sağla

»UiiltSlSttKIESIinlillIUll
Gıda Tarım Hayvan 
cıhk Bakanlığınca 
çiftçinin beklediği 
Bireysel Sulama 
Makine ve Ekipman 
Atımlarının Destek
lenmesi (Hibe 
Programı) Tebliği 
Yayınlandı 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığınca 
sulama yatırımlarını 
içeren modern 
basınçlı bireysel 
sulama tesisleri 
ve makine 
ekipmanlarının 
üreticiler tarafından 
kullanımını 
yaygınlaştırmak 
amacıyla hazırlanan 
"Kırsal Kalkınma 
Yatırımlarının

dığı ödenekle 600 
öğrencinin kışlık 
bot ve mont ihtiyacı 
karşılandı.

ÇAKIR EĞİTİME 
YATIRIM YAPIN 
Gemlik Ticaret 
Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Özden Çakır yaptı 
ğı açıklamada, 
"Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği 
tarafından rutin 
olarak ihtiyaç 
sahibi öğrencilerimi 
ze dönük yardımı 
bu yılda yerine 
getiriyoruz.

Borsalar Birliği 365 
oda ve borsasıyla

Desteklenmesi 
Programı Kapsa 
mında Bireysel 
Sulama Makine 
Ve Ekipman 
Atımlarının Destek
lenmesi Hakkında 
Tebliğ (Tebliğ No: 
2016/13)” 29 Nisan 
2016 tarih ve 29698 
sayılı Resmi 
Gazete'de 
yayınlandı. 
İlçemiz üreticileri 
ve tüzel kişilikler 
tarafından başvuru 
yapılarak, 
a) Tarla içi damla 
sulama sistemi 
kurulması, 
b) Tarla içi 
yağmurlama su
lama sistemi 
kurulması,

1 buçuk milyon 
üyesiyle Türki 
ye’nin ekono 
misine yön 
veren en büyük 
kuruluştur. 
Türkiye’deki 
kalkınmaya 
katkı sağlıyor. 
Ramazan ayında 
365 oda ve borsa 
aracılığı ile 11 mil 
yon lira civannda 
gıda yardımı 
yaptık. Bu yıl 365 
oda borsa aracılığı 
ile 11 milyon liralık 
öğrencilere yönelik 
yardım başlattık. 
Eğitime yatırım 
y'dpdıSdnız fii'çtJi'r 
zaman zarar et
mezsiniz.’’ dedi 

c) Tarla içi mikro 
yağmurlama su
lama sistemi 
kurulması, 
ç) Lineer sistem, 
Center Pivot sistem 
veya Tamburlu 
sistem yağmur 
lama sulama 
makinesi alınması, 
d) Güneş enerjili 
sulama sistemi 
kurulması ile 
ilgili yatırımlar 
kapsamında %50 
hibeden yararlana 
bilmek için başvuru 
ile ilgili bilgi ve bel
geler ile 45 gün 
içerisinde (14 Şubat 
2017 mesai bitimine 
kadar) Bursa İl Gıda 
Tarım ve Hayvan 
cıhk Müdürlüğüne

EĞİTİME KATKIMIZ 
SÜRÜYOR 
Birlik ve beraber 
ligin sağlanması ile 
hizmetin de 
genişleyeceğini 
ifade eden Gemlik 
Ticaret Borsa 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Çakır, 
"Eğitime katkımız 
devam ediyor. Biz 
Gemlik Ticaret 
Borsası, Odalar 
Birliği olarak 
hizmetleri m iz 
devam ettiği sürece 
eğitime her zaman 
katkı yapmaya 
devam edeceğiz. 
Bu gün ilçemizde 
ihtiyaç sahibi 
öğrencilere 600 
mont 600 bot yardı 
mında bulunduk. 
İhtiyaç sahibi öğren 
çileri Kaymakamlık 
ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile 
koordinen 
olarak belirledik. 
24 tane okuldan 
600 öğrenci bu 
yardımı alacak." 
dedi.

başvuru yapılması 
gerektiği açıklandı. 
Yapılan açıklamada 
Çiftçi Kayıt Sis- 
temi'ne güncel 
veriler ile kayıtlı 
olan gerçek ve 
tüzel kişiler başvu 
ruda bulunabilecek. 
6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanu 
nunda tanımlanan 
kollektif şirket, 
limited şirket ve 
anonim şirket 
şeklinde kurulmuş 
olan şirketler, 
kuruluş tüzük 
ve sözleşmelerinde 
belirtilen çalışma 
konularına uygun 
olması şartı ile 
tüzel kişilik olarak 
başvurabilir.

ADIMA BASTIRMIŞ OLDUĞUM SERİ A 5351 - 5400 SIRA NUMARALI 
1 CİLT TAŞIMA İRSALİYESİ İLE SERİ A 108651 - 108700

SIRA NUMARALI 1 CİLT FATURA KAYBOLMUŞTUR. HUkUMÖÜZİÖOR. 
HALİL MAYA 

GEMLİK V.D. 6130174530

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

mailto:kadri_guler@hotmail.com
http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Bıırsa'mn lezzetleri yarışıyor
Bursa'ya has tatlar 
olan cevizli lokum, 
cantık ve tahini! pi
denin en lezzetlileri 
Yıldırım'da 
yarışacak.
Yıldırım Belediyesi 
tarafından düzenle
nen 'Bursa'nın 
Lezzetleri Yemek 
Yarışması'nda en iyi 
cevizli lokum, en iyi

cantık ve en iyi 
tahinli pide seçile
cek. Bursa'nın 
meşhur tatlarının 
yaşatılması adına 
düzenlenen 
yarışmaya 
başvurular Yıldırım 
Belediyesi hizmet 
binası ve Barış 
Manço Kültür 
Merkezi'nde

s®

BURSA'îffil LEZZeWT 
IM 'YEMEK YARIŞMASI

Son Başvuru Tarihi AY 
A 20 Ocak Cuma $

M/YARIŞMA TARİHİ: 
J Yl dLr'?1. Bel,dl’r*’ ' 27 OCAK CUMA 

lm»M«pK«MrMMfc«ılı SAALIAJ»
3 Ayn Kategori tyn I.'YE 1000 TL barişmanço

2.*YE 750 TL ■ 3/YE 500 TL MERKHİ

20 Ocak 2017 
tarihine kadar 
devam edecek.
27 Ocak'ta dereye 
girenlere ödülleri 
verilecek. Bursa'ya 
mahsus tatların 
görücüye çıkacağı 
yarışmada dünyaca 
ünlü şef ömür 
Akkor da söyleşi 
düzenleyecek.

Bursa'nın 
lezzetlerini 
yarışmada 
buluşturacaklarını 
söyleyen Yıldırım 
Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı 
Edebali, şehrin 
zengin mutfağını 
hatırlatmak 
istediklerinin 
altını çizdi

Çocuk modasının kalbi Junioshow'da atıyor
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
öncülüğünde TÜYAP 
Bursa Fuarcılık AŞ 
ve BEKSİAD 
işbirliğiyle hazırla 
nan Junioshow 
Fuarı, kapılarını açtı. 
Fuarın açılışında bir 
konuşma yapan Baş 
kan Dündar, "Bu 
fuarlar, etrafı ateş 
çemberi ile sarılmış 
olan ülkemizin 
ekonomi ve ticaret 
alanında verdiği mü
cadelenin en güzel 

örnekleri. Bu mü
cadelede katkısı 
olan, bu sürece üre
timleri destek vereh 
tüm sanayici dostla 
rımıza ayrı ayrı te 
şekkür ediyorum" 
dedi. Tüyap Bursa 
Fuar Merkezi'ndeki 
'Junioshow 2017'nin 
açılış törenine, 
Bursa Valisi izzettin 
Küçük, BTSO Meclis 
Başkanı Remzi 
Topuk, Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Os-

mangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, Yıldırım 
Belediye Başkanı İs
mail Hakkı Edebali, 
Karacabey Belediye

Başkanı Ali Özkan, 
AK Parti İl Başkanı 
Cemalettin Torun, 
Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulçay ve çok 

sayıda davetli katıldı. 
10-14 Ocak 2017 tar
ihleri arasında açık 
kalacak fuarın açılı 
şında konuşan Os- 
mangazi Belediye 
Başkanı Mustafa 
Dündar, sanayi kenti 
Bursa'da 2017'nin ilk 
günlerinde açılan 
fuarın, ekonomi ve 
ticaret hayatı için 
son derece önemli 
olduğunu söyledi. 
Başkan Dündar, 
"Ülkemiz, bu gün
lerde her türlü alan 

da milli mücadele 
veriyor. Hepimiz 
üzerimize düşen 
sorumluluğun bilin
ciyle hareket etmeli 
yiz. Bu zor günleri 
el birliği ile, omuz 
omuza vererek 
aşacağımıza 
inanıyorum. Bu mü
cadelede katkı sı 
olan, bu sürece 
üretimleri destek 
veren tüm sanayici 
dostlarımıza da 
ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum.” dedi

600D/Ff4fl 
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Bursa'da beklenen 
yağmurun, bugün 
sabah karla karışık 
yağmura, kentin 
yüksek kesimlerinde 
ise kara dönüşeceği 
bildirildi.
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamada, 
İstanbul'da beklenen 
yağmurun, bugün 
sabah saatlerinde 
karla karışık 
yağmura, kentin yük
sek kesimlerinde 
kara dönüşeceği, 
ardından tekrar 
yağmura dönerek 
yarın öğleden sonra 
etkisini kaybedeceği 
ifade edildi.
İstanbul ve Marmara 
Bölgesi'nin güneyin
deki Çanakkale, 
Balıkesir, Bursa ve 
Bilecik'te mevcut 
yüksek miktardaki 
kar örtüsü üzerine 
yağmur ve karla 
karışık yağmur 
beklendiğinden, 
özellikle çatılarda kar 
yükünün artabilece 
gine, kar erimeleri 
olabileceğine işaret 
edilen açıklamada, 
vatandaşların ve il
gililerin tedbirli

olması istendi, 
öte yandan meteo
rolojinin uyarısını 
Bursa Valiliği de ka
muoyu ile paylaştı.

Çatı Çökmelerine 
Karşı Uyarı 
Bursa Valiliği, İstan
bul ve Marmara böl
gesinde aşırı kar 
yükünden dolayı 
meydana gelebilecek 
çatı çökmeleri ve kar 
erimelerine karşı 
vatandaşı uyardı. 
Valilikten yapılan 
açıklamada, İstan
bul'da bu gece 
yağmur şeklinde 
görülmesi beklenen 
yağışın, yarın sabah 
karla karışık yağmura 
ve yüksek kesimlerde 
ise kara dönmesinin 

beklendiği belirtildi. 
Açıklamada, şu 
ifadeler yer aldı: 
"İstanbul ve Marmara 
bölgesinin güneyin
deki illerde 
(Çanakkale, Balıkesir, 
Bursa ve Bilecik) 
mevcut yüksek mik
tardaki kar örtüsü 
üzerine, yağmur ve 
karla karışık yağmur 
beklendiğinden, 
bunun özellikle 
çatılarda kar yükünü 
arttıracağı ve kar 
erimelerine sebep 
olacağından, 
vatandaşların ve 
ilgililerin meydana 
gelebilecek olum 
suz şartlara karşı 
dikkatli ve tedbirli 
olmaları gerek 
inektedir."
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Buısa'ılan 24,5 milyaııKılarlılı ihracat
Yurt dışından 
getirilen çeşitli 
eşyaların ithalatında 
yüzde 17-25 
arasında ilave güm
rük vergisi alınacak 
Bakanlar Kurulunun, 
İthalat Rejimi 
Kararına Ek Kararı, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, İthalat 
Rejimi Kararına ek 
liste ve tabloda güm
rük tarife pozisyonu 
ile isimleri belirtilen, 
aralarında parfüm, 
şampuan, deodor
ant, diş macunu, 
ayakkabı boyası ve 
mumların da yer 
aldığı eşyaların 
ithalatında yüzde 17- 
25 arasında ilave 
gümrük vergisi 
uygulanacak. 
Bu kapsamda tahsil 
edilecek toplam 
vergi oranı Gümrük 
Giriş Tarife Cetveli

Gemlik K OiT
■aıııiiıiııihiıııiîiııııaBmM

ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

Hakkında Kanun'da 
gösterilen hadlerin 
yüzde 50 artırılmış 
düzeyini 
aşamayacak.
Aşması durumunda 
söz konusu kanunda 
gösterilen hadlerin 
yüzde 50 artırılmış 
düzeyi uygulanacak. 
Kararların 
uygulanmasında 
eşyanın menşeinin 
doğru beyan 
edilmesinden 
ithalatçı sorumlu tu
tulacak.

Bu kararların yayımı 
tarihinden önce 
Türkiye'ye sevk 
edilmek üzere, 
taşıma belgesi 
düzenlenerek yük
lemesi yapılmış 
eşyanın ithalatına 
ilişkin gümrük 
beyannamesinin, 
kararın yayımı 
tarihinden sonra en 
geç 45 gün içinde 
tescil edilmesi 
halinde bu karar 
hükümleri uygulan
mayacak.

BursalI firmalar 
geçen yıl 24,5 milyar 
dolarlık ihracat 
yaptı.
Otomotiv, tekstil, 
hazır giyim-konfek- 
siyon, meyve-sebze 
ve yaş meyve-sebze 
sektörlerinde beş 
büyük birliğin çatı 
kuruluşu olan 
Uludağ İhracatçı Bir
likleri (UİB), geçen 
yıl yüzde 11 artışla 
24,5 milyar dolar 
ihracata imza attı.
UİB'de yüzde 86 pay 
ile ilk sırada yer alan 
otomotiv, geçen yıl 
21,1 milyar dolar 
ihracat 
gerçekleştirdi. UİB 
ihracatında ikinci 
sırayı ise yüzde 5 
pay ve 1,1 milyar 
dolar ile tekstil sek
törü aldı. En fazla 
ihracat yapılan ilk 10 
ülkenin 9'u AB 
ülkesi olurken, AB 
ülkelerinin payı 
yüzde 79 olarak 
gerçekleşti.
UİB Koordinatör 
Başkanı Orhan 
Sabuncu, 2017 
yılında geçen

senenin ihracat 
rakamını aşmayı 
beklediklerini 
söyledi. Orhan 
Sabuncu, Bursa'nın 
da geçen yıl bir 
önceki seneye 
kıyasla yüzde 11 
artışla 12,9 milyar 
dolar ihracat 
yaptığını vurguladı. 
Sabuncu ayrıca 
geçen yıl Bursa'dan 
en çok ihracatı 
yapılan sektörlerin 
sırasıyla otomotiv 
endüstrisi, tekstil ve 
hammaddeleri, hazır 
giyim ve konfek
siyon, çelik ve 
makine ve akşamları 
sektörleri olduğunu 
belirtti.
Binek otomobiller 
yüzde 39,5 pay ile

8,3 milyar dolar ihra
cata imza atarken, 
otomotiv yan sanayi 
de yüzde 31 pay ile 
6,7 milyar dolar ihra
cat değerine sahip 
oldu. Eşya taşımaya 
mahsus motorlu 
taşıtlar yüzde 21,5 
ile 4,5 milyar dolar 
ve otobüs-minibüs- 
midibüs grubu da 
yüzde 6 pay ile 1,2 
milyar dolar ihracata 
yaptı. Yılın özellikle 
ikinci yarısında 
binek otomobiller 
ihracatında yaşanan 
yüksek oranlı 
artışlar OİB 
ihracatında temel 
belirleyici etken 
olurken, ticari 
araçlar ihracatı da 
çift haneli arttı.

43 pMık tecrübemiz: ile 
"hizmetinizdeyiz.^:

fatura •
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83
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Taklit ürünü yapan da satan da yandı
'Çakma' tabir edilen 
taklit ürünleri ya 
pan, satan, ithal ve 
ihraç edenleri, artık 
ağır cezalar bek
liyor 
Yabancı yatırımcı 
ların dört gözle 
beklediği Sınai 
Mülkiyet Kanunu, 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Ka
nuna göre, teknolo
jinin her alanındaki 
buluşlara yeni olma 
sı, buluş basamağı 
içermesi ve sanayi 
ye uygulanabilir 
olması şartıyla 
patent verilecek.

CAYDIRICI 
HÜKÜMLER VAR 
Marka sahibinin 
yetkisinde olan 
markayı kullanma 
hakkına, başkaların 
ca tecavüz edilmesi 
ni engellemek 
amacıyla, caydırıcı 
hükümler getiriliyor. 
Marka sahibinin izni 
olmadığı sürece 
marka kullanımı, 
markanın aynı veya 
ayırt edilemeyecek 
kadar benzerini kul
lanarak markanın 
taklit edilmesi 
marka hakkına 
tecavüz sayılacak.

Taklit markayı 
taşıyan ürünleri, bu 
durumu bildiği veya 
bilmesi gerektiği 
halde satan, dağı 
tan, bir başka 
şekilde ticaret 
alanına çıkaran, 
ithal ve ihraç eden, 
ticari amaçla elde 
bulunduran veya bu 
ürüne dair sözleş 
me yapmak için 
öneride bulunan 
kişiler de marka 
hakkına tecavüz 
etmiş olacak.
Marka hakkına 
tecavüze ilişkin 
cezai hükümler de 
kanunda yer alıyor. 
Başkasına ait 
marka hakkına ik
tibas veya iltibas 
suretiyle tecavüz 
ederek mal üreten 
veya hizmet sunan, 
satışa arz eden 
veya satan, ithal ya 
da ihraç eden, ticari 
amaçla satın alan, 
bulunduran, nakle
den veya depolayan 
kişi 1 yıldan 3 yıla 
kadar hapis ve 20 
bin güne kadar adli 
para cezası ile 
cezalandırılacak.
Marka koruması 
olduğunu belirten 
işareti kaldıran kişi, 
1 yıldan 3 yıla kadar

hapis ve 5 bin güne 
kadar adli para 
cezasına çarptırıla 
cak. Başkasının hak 
sahibi olduğu mar 
ka taklit edilerek 
üretilmiş malı, 
satan kişi hakkında 
bu malı nereden 
temin ettiğini 
bildirirse cezaya 
hükmolunmayacak.

ADI ARTIK 'TÜRK 
PATENT'
Sınai Mülkiyet Ka- 
nunu'na göre, 
başvuru tarihinden 
başlamak üzere 
patentin koruma 
süresi 20 yıl, faydalı 
modelin koruma 
süresi 10 yıl olacak. 
Bu süreler uzatıla 
mayacak. Türk 
Patent Enstitüsü 
nün adı Türk Patent 
ve Marka Kurumu 
olarak değiştiriliyor. 
Kurumun kısa adı 
da "Türk Patent" 

olarak düzen
leniyor. AB düzen
lemesine paralel 
olarak, 7 yıl sonra 
yürürlüğe girmek 
üzere, markalara 
idari iptal getiriliyor, 
marka tescil süreç
leri kısaltılıyor.

HIZLI İMHA 
EDİLECEK

Kanunda yer alan 
suçlar sebebiyle el 
konulan veya 
muhafaza altına 
alınan suça konu 
eşya, zarara 
uğraması veya 
değerinde esaslı 
ölçüde kayıp mey
dana gelme tehlike 
sinin varlığı ya da 
muhafazasının ciddi 
külfet nlııstnrması 
halinde bilirkişi in
celemesi yaptırıl 
diktan sonra, soruş 
turma aşamasında 
Cumhuriyet savcısı 

nın talebi üzerine 
hakim, kovuşturma 
aşamasında hüküm 
den önce mahkeme 
tarafından imhasına 
karar verilecek. 
Tescilli markanın 
koruma süresi 
başvuru tarihinden 
itibaren 10 yıl ola
cak. Bu süre, 10'ar 
yıllık dönemler 
halinde yenilene 
cek. 5 yıl içinde 
haklı bir sebep ol
madan kullanılma 
yan markanın 
iptaline karar 
verilecek.

KLONLANMA 
İLE BULUNAN 
HAYVANA PATENT 
YOK

- Marka, sicilde gös
terilebilir olması 
şartıyla kişi adları 
dahil sözcükler, 
şekiller, renkler, 
harfler, sayılar, 
sesler ve malların 
biçimi olmak üzere 
her tür işaretten 
oluşabilecek.
- Menşe adı, mahreç 
işareti ve gelenek
sek ürün kapsamı 
na girmeyen adlar, 
ürünlerin öz adı 
olmuş adlar, ürünün 
gerçek kaynağı 

konusunda halkı 
yanıltabilecek olan 
bitki tür ve çeşitleri, 
hayvan ırkları veya 
benzeri adlar, kamu 
düzenine veya 
genel ahlaka aykırı 
adlar coğrafi işaret 
olarak tescil edile
meyecek.
- Tescil başvurusu 
yapılan bir marka 
nın, tescil edilmiş 
marka ile benzerliği, 
karıştırılma ihtimali 
varsa reddedilecek. 
- Görevli mahkeme, 
fikri ve sınai haklar 
hukuk ve ceza 
mahkemeleri ola
cak. Türk Patent ve 
Marka Kurumu'nun 
aldığı kararlara 
karşı açılacak 
davalarda yetkili 
mahkeme, Ankara 
Fikri ve Sınai Haklar 
Hukuk Mahkemesi 
olacak.
- Markaların Uluslar 
arası Tescili Konu 
sundaki Madrid 
Sözleşmesi ile İlgili 
protokol kapsamın 
da yapılan bir ulus
lar arası başvuru, 
Türk Patent ve 
Marka Kurumu'na 
doğrudan yapılan 
bir başvuruyla aynı 
sonuçları 
doğuracak.

Çeyrek altını olan Masadı!
Altının gram fiyatı, 
dolar kuruna bağlı 
yükseliş eğilimini 
bugün de devam et
tirerek 148,9 lira ile, 
çeyrek altın fiyatı 
ise 243 lirayı gör
erek tarihi rekorunu

kırdı.
Kapalıçarşı'da 
çeyrek altın 243, 
Cumhuriyet altını 
988 liradan 
satılıyor. Altının 
gram fiyatı, dolar 
kuruna bağlı 

yükseliş eğilimini 
bugün de devam et
tirerek 148,9 lira ile 
tarihi zirvesini 
gördü. Serbest 
piyasada altının 
gram fiyatı özellikle 
dolar kurundaki 

yükselişin etkisiyle 
son 5 gündür 
yükseliş trendinde 
hareket ederek 
rekor tazeliyor. Dün 
yüzde 2,7 artışla 
günü 145,0 liradan 
tamamlayan gram

altın bugün 148,9 
lira ile tarihi 
zirvesini gördü. 
Altının gram fiyatı, 
saat 10.55 itibarıyla 
yüzde 1,6 primle 
147,4 lira se

viyesinde denge
lenirken, 
Kapalıçarşı'da 
çeyrek altın 243, 
Cumhuriyet altını 
988 liradan 
satılıyor.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

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

ULAŞIM
Pamukkale
DENİZ UÇAÖI
Pegasus Akmls Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
Süzer Turizm
Kanbe rofilu-Esadaş

Kamil Koç

612 OO 26

613 12 12
613 20 77
612 1O 72

612 O1 63

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Heat 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

517 34 00
513 23 29
513 10 08
813 65 29
280 44 44

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 1B 46
İŞ-KUR 513 71 66

DELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 51457 96
İtfaiye 5132325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜSÜ

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

VAPOR - FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlsar (262) 655 60 31

__________OTOBÜS__________

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

DAĞITICILAR

GEM D AŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Er gaz 
Milangaz 
Habaşgaz
Yeni Llkitgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkitgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
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 KHrfez
SEMLİK'İN İLK OÛHLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5675 

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
Çalgı çengi ikimiz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:00., 
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45,.
Assassins creed: 
15:00-19:00-21:00 

Şeytanın oğlu: 
11:30-13:15-17:00,.

51333215*13 1O 70
613 30 33
613 16 45
513 O1 03

mailto:korfezofset@hotmail.com
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lig TV tarih oluyor! MHlCteı deiirim gibi kararı

Süper Lig, Premier 
Lig, Serie A gibi 
dünya devlerinin 
boy gösterdiği 
liglerin yayıncı 
kuruluşu olan Lig 
TV tarihe karışıyor. 
2000-2001 sezonu 
devre arasından bu 
yana Süper Lig'in 
yayıncılığını üstle
nen Lig TV'nin ismi 
değişiyor. Digiturk 
platformunun yeni 
sahibi belN Media, 
Lig TV kanallarının 
ismini değiştiriyor. 
Futbolseverler 
tarafından yakından 
takip edilen Lig 
TV'nin ismi tarihe 
karışıyor. Süper Lig 

ve dünya liglerini 
yayınlayan Lig 
TV'nin yeni 
sahipleri isim 
değişikliğine 
gidiyor. Türk futbol
severlerin 2001 
yılından bu yana 
Süper Lig'i takip 
ettiği Lig TV 
kanalının ismi belN 
Sports oluyor. 2015 
yılında belN Media 
Group tarafından 
satın alınan ve 
Ağustos 2016'dan 
bu yana yeni sahip
lerince yönetilen 
Digiturk platformu
nun en gözde 
kanalının ismi tarih 
olacak.

13 Ocak'tan 
itibaren Lig TV, Lig 

TV 2, Lig TV 3 ve 
Lig TV 4 
kanallarının ismi 
belN Sports, belN 
Sports 2, belN 
Sports 3 ve belN 
Sports 4 olarak 
değişecek. 
Habertürk'ün haber
ine göre; Süper 
Lig'in yanı sıra Pre
mier Lig, La Liga, 
Ligue 1 ve Serie 
A'mn da yayın 
haklarına sahip 
olan kanallar, Lig 
TV ismiyle son 
yayınlarını 
Perşembe günü 
gerçekleştirecekler.

Merkez Hakem Ku
rulu Başkanı Yusuf 
Namoğlu, Video 
Yardımcı Hakem 
(VAR) uygulamasını 
en kısa zamanda 
hayata geçirecek
lerini söyledi 
Süper Lig hakemleri 
ve Süper Lig 
yardımcı hakem
lerinin 2016-2017 
Sezonu Devre Arası 
Semineri, 
Antalya'nın turizm 
bölgesi Belek'teki 
Calista Luxury 
Otel'de devam 
ediyor. Seminerde 
MHK Başkam Yusuf 
Namoğlu ile TFF 
Merkez Hakem Ku
rulu Hakem Danış 
manı Roberto 
Rosetti, katılımcı 
hakemlere sezonun 
ikinci yarısındaki 
uygulamalar ve tali
matlar ile ilgili bilgi 
verdi. Yusuf Namoğ 
lu, 16 haftalık se

Gemlik Körfez ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

zona İyi 
başladıklarını ve ilk 
haftaları iyi geçirdik
lerini anlattı. Bir İki 
spesifik hata 
yaşandıktan sonra 
yeniden toparlanıl 
dığına değinen 
Namoğlu, "15'inci 
hafta çok İyi giden 
haftamızdı. 16'ncı 
hafta bazı hataların 
olduğu hafta olarak 
hafızalarda kaldı. 
Burada yapmış 
olduğumuz hataları 
masaya yatırıp 
geleceğe dönük 
aynı hataları yapma

mak için çeşitli 
uygulamalardan 
geçtik. İkinci yarıda 
bilgi dağarcığına 
koyduğumuz bu bil
gilerle çok daha İyi 
maçlar yönetece 
ğimize, arkadaşlara 
inancım tamdır" 
diye konuştu. 
Namoğlu, VAR 
uygulaması hakkın 
da eleştiri dozu olan 
bir konuya 
değinmek istediğini 
belirtti. Hakeme 
yardımcı olan 
teknolojik bir sistem 
olduğu anlatıldı.

İNŞAAT
■ x ■___

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

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

GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ
13 Ocak 2017 Cuma www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
TELSFAK 02245173310 CEP. 05327443383 EA'ALmanasîVa^J.ram 

^w.w/ranastranaksalibr.jen.oon - «■ laaconıtaûsıanak^

Ticaret Borsası Salonu’nda yapılan toplantıda karın ağaçlara 
zararları konusunda muhtarlara bilgi verildi.

Karın zeytin ağaçlarına 
taran belirlenecek

İzmir Adliyesine terör saldırısından 
sonra, resmi kuramlarda güvenlik

Adliye i/e Emniyet 
Müdürlüğünde 
önlemler arttırıldı

Gemlik Belediye Başkan 
vekili Ercan Barutçuoğlu, 
yoğun kar yağışından 
olumsuz etkilenen üre 
ticilerin yüreğine su 
serpecek açıklama 
larda bulundu.
Birçok doğal afetin yanı 
sıra, kar yağışına bağlı 
ağaç haşadan ve ağaç 
dallarının kınlmasının da 
sigorta kapsamına alın 
dığını söyledi.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

ANAYASA KAVGALARI
Türkiye’nin içinde bulunduğu bunca 

sorun varken, ülke Başkanlık veya Cum hur 
başkanlığı sistemine geçmek için Anayasa 
değişikliği ile meşgul ediliyor.

AKP, iktidara geldiği günden beri, ülkeyi 
tek bir adamın eline bırakıp, meclisi içlevsiz 
/eştirmek istiyor.

Bune bugüne kadar fırsat bulamadı.
Önce HDP ile başlattığı kürt sorunun çöze 

ceğim diye, açılım adı veya başka adlarla baş 
lattıklan çözüm süreçlerinde de Anayasa 
değişikliği hedefleriydi. Bugün MHP ile yürüt
tükleri bu süreç, dün HDP ile yapılmak is
tendi, başanlı olamadı. Devamı sayfa 4’de

Savcı, Malay 
Filiz için 2 kez 

müebbet istedi

Ankara'da 2 kişiyi 
öldüren seri katil 
Atalay Filiz için 
savcı mütaalasını 
hazırladı.

Savcı, Filiz için 2 
kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis 
cezası istedi.
Haberi sayfa 4’de

Adliye binasının 
önünden geçen 
trafik önlem olarak 
kapatıldı. Binaya 
gelmeden önce 
beton bariyerler ve 
trafik dubaları 
kondu.

İlçe Emniyet 
Müdürlüğü önün
deki beton bariyer
lerden sonra bina 
önüne yeni bariyer
ler konarak binanın 
güvenliği arttırıldı. 
Haberi sayfa 2’de

Mezarlık içi 
ve yolu 

çamur içinde
Kar yağışı ve 
ardından gelen 
yağmur sonucu 
yeni mezarlık 
ve mezarlığa 
giden y ol 
çamur içinde. 
Çeşitli yayınla 
rımıza karşın,

gerekli önlem 
alınmayan ve 
yağışlarda balçık 
çamuruna dönen 
yeni mezarlık 
vatandaşların 
tepkisine 
neden oluyor.
Haberi sayfa 2’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Ticaret Borsası Salonu’nda yapılan toplantıda karın ağaçlara zararları konusunda muhtarlara bilgi verildi.

Karın zeytin ağaçlarına zararı belirlenecefc
Gemlik Belediye 
Başkanvekili Ercan 
Barutçuoğlu, yoğun 
kar yağışından 
olumsuz etkilenen 
üreticilerin yüreğine 
su serpecek 
açıklamalarda 
bulundu.
Hükümetin TARSİM 
(Tarım Sigortası) 
uygulamaları 
konusunda Muhtar
lara bilgi veren 
Ercan Barutçuoğlu, 
birçok doğal afetin 
yanı sıra, kar yağışı 
na bağlı ağaç 
hasarları ve ağaç 
dallarının kırılması 
mn da sigorta 
kapsamına alındığını 
söyledi.
Gemlik Ticaret 
Borsası’nda organi 
ze edilen ve üretici 
nin zararlarının

tespit edileceği TAR- 
SİM toplantısı sonra 
sında İlçe Tarım 
Müdürü Fikret Fırat 
ve Ziraat Odası 
Başkanı Ali Çelik ile 
birlikte muhtarlara 
bilgi veren

Barutçuoğlu, kar 
kırıkları ve yaşanan 
zararla ilgili muhtar
lardan bilgi aldı. 
Gemlik Belediyesi, 
Ticaret Borsası ve 
ilçe Tarım Müdürlü 
ğü’nün İl Tarım

Müdürlüğü ile bir
likte kar zararlarını 
yerinde tespit ede 
ceğini vurgulayan 
Ercan Barutçuoğlu, 
ilçe Tarım Müdürlü 
ğü ve il Tarım 
Müdürlüğü kanalıyla 

tespiti yapılan 
yerlerin Bakanlığa 
bildirileceğini ifade 
etti. TARSİM kapsa 
minin genişletildi 
ğine dikkat çeken 
Belediye Başkan 
vekili Ercan

Barutçuoğlu, zarar 
ların sigortalanması 
İle ilgili bundan böy 
le kar yağışına bağlı 
dal kırıklarınında 
sigorta kapsamına 
alındığını müjdeledi. 
Vakit kaybetmeden 
zarar tespitlerine 
başlanacağını 
bildiren Ercan 
Barutçuoğlu, Gemlik 
Belediyesi olarak, 
Ticaret Borsası ve İl 
Tarım Müdürlüğü ile 
birlikte konunun 
takipçisi olacaklarını 
söyledi.
Ticaret Borsası 
Toplantı Salonunda 
gerçekleşen toplan 
tıda, muhtarlar ve 
Ziraat Odası Başkanı 
Ali Çelik’te zarar 
bölgeleri hakkında 
muhtarlara bilgiler 
verdi.

İzmir Adliyesine terör saldırısından sonra, resmi kurumlarda güvenlik önlemleri genişletildi

Mliğ m lımııı M Mî rlüğünde înlımlıı ıımn Mı
Adliye binasının önünden geçen trafik önlem olarak kapatıldı. Binaya gelmeden önce 
beton bariyerler ve trafik dubaları kondu. İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki beton 
bariyerlerden sonra bina önüne yeni bariyerler konarak binanın güvenliği arttırıldı.
İzmir Adliye Sarayı’ 
na PKK’lı terörist
lerin bombalı saldın 
girişiminin bina 
önünde görevli 
trafik polisi Fethi 
Sekin tarafından 
fark edilerek bir 
teröristi öldürmesi, 
İkincisi ile giriştiği 
çatışmada şehit 
edilmesinden sonra, 
İçişleri Bakanlığı, 
resmi kuramların 
önlerinde güvenlik 
önlemlerinin 
arttırılmasını istedi. 
Hamidiye Mahallesi 
Irmak Sokak’ta

bulunan Adliye 
binamızın önü bu 
genelgeden sonra 
trafiğe kapatıldı. 
Adliye’ye geliş

yollarına beton 
bariyer konarak 
araçların binanın 
önüne gelmesi 
önlendi.

Dere tarafına ise 
trafik dubaları ile 
kapatıldı. Adliye 
içinde görevli 
polislerin dışarıda

da görev yapmasına 
başlandı.

EMNİYETTE 
ÖNLEM

ARTTIRILDI

Öte yandan, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’ 
nün önünde daha 
önceden alınan ön
lemler arttırıldı. 
Syrus Otel yönün
den gelen araçlar 
Emniyet Müdürlü 
ğü’nden ara sokak
lar kullanılarak 
istiklal Caddesi’ne 
çıkış sağlanırken, 
Müdürlük önün 
deki beton bariyer
lerin iç bölümlerine 
yeni bariyerler 
kondu.

Yeni Mezarlığa törenler için giden vatandaşlar defin sırasında çamura batmaktan şikeyetçiler

Mezarlık içi ve yolu çamur içinde
Kar yağışı ve ardından gelen 
yağmur sonucu yeni mezarlık 
ve mezarlığa giden yol çamur 
içinde.
Çeşitli yayınlarımıza karşın, 
gerekli önlem alınmayan ve 
yağışlarda balçık çamuruna 
dönen yeni mezarlık 
vatandaşların tepkisine neden 
oluyor. Gazetemizi arayanlar 
son günlerde defin sırasında 

yaşadıklarının eziyet ve zulüm 
olduğunu, gerekli önlemler 
alınmadan ve altyapısı düzenle 
meden mezarlığı açanları 
şuçladılar.
Öte yandan, yeni mezarlığın 
Aydınlar Madencilik önünden 
giden yolun mezarlığa kadar 
olan bölümünün de çamur 
içinde olması sıkıntılara ve 
şikayetlere neden oluyor.
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Sahte polisler bu kez faka bastı
Bursa'da kendilerini 
polis ve savcı 
olarak tanıtıp, 
dolandırıcılık yapan 
3 kişi yakalandı. 
Olay, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Gülbahçe Ma 
hallesi'nde mey
dana geldi.

Edinilen bilgiye 
göre, kendilerini 
polis ve savcı 
olarak tanıtarak 
FETÖ bahanesiyle 
dolandırıcılık 
yapan şüphelilere 
karşı polis 
ekipleri soruşturma 
başlattı. Yapılan

çalışmalar net
icesinde kuyumcu 
soygunu gibi 
iddialar üretip, 
vatandaşları 
mağdur eden E.B., 
H.G. ve H.E. 
gözaltına alındı. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

Akıllı telefon hırsızı kameraya yakalatıl
Bursa’da GSM 
şirketine müşteri 
gibi gelen hırsız, 
teşhirdeki akıllı 
telefonu çalıp 
kayıplara karıştı. 
Bursa'da GSM 
şirketine müşteri 
gibi gelen hırsız, 
teşhirdeki akıllı

telefonu çalıp 
kayıplara karıştı. 
Merkez Osmangazi 
ilçesinde şehrin en 
işlek caddesindeki 
GSM şirketine 
gelen 20-21 
yaşlarındaki 
hırsız, işyeri 
çalışanlarının

başka müşterilerle 
ilgilenmesini fırsat 
bildi. Teşhirdeki 
telefonu önce in
celeyen hırsız, 
daha sonra etrafı 
kolaçan edip 3 bin 
lira değerindeki 
akıllı telefonun 
alarmını kopardı.

Telefonu cebine atan 
hırsız, sakin bir 
şekilde işyerinden 
ayrıldı. O anlar ise 
güvenlik kamera 
sına yansıdı.
İşyeri sahibinin 
müracatı üzerine 
polis ekipleri 
soruşturma başlattı.

Kız Meselesinden Çıkan 
Kavgada Akrabasını Yaraladı, 

Polisten Kaçamadı

Bursa'da Feto'den 11 Kişi 
Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da kız mese
lesi yüzünden 
çıkan kavgada akra 
basına 5 el ateş 
edip yaralayan 
zanlı polis tara 
fından yakalandı. 
Bursa'nın Kara
cabey İlçesi'nde 
akrabası Şahan 
İlikçi'yi, iddiaya 
göre kız meselesi 
yüzünden tabanca 
ile yaralayan 
Altan Bayloz polis 
tarafından yaka 
landıktan sonra 
yere yatırılarak 
kelepçelendi.
KIZ MESELESİ 
YÜZÜNDEN 
YAŞANDI 
Karacabey'in Esen- 
tepe Mahallesi 
Okullar Caddesi'n 
de dün akşam mey
dana gelen olayda 
25 yaşındaki Altan

Bayloz arkadaşları 
ile birlikte otomo
bili ile giderken, 
iddiaya göre yolda 
gördüğü akrabası 
Şahan lliçki'ye 
tabancası ile 5 el 
ateş etti.
KURŞUN İSABET 
EDEN ADAM 
YARALANDI 
Kız meselesi 
yüzünden meydana 
geldiği belirtilen 
olayda kurşunlar 
dan biri sırtına isa
bet eden Şaban

İlikçi yaralı olarak 
hastaneye kaldırıl 
dı. POLİS, 
AKRABASINI 
VURAN ZANLIYI 
GÖZALTINA ALD 
İhbarı alan ve kısa 
sürede olay yerine 
gelen polis ekipleri 
şüpheliyi yere 
yatırarak kelep 
çeledi ve otomo
bilde bulunan 
arkadaşları ile bir
likte gözaltına aldı. 
Olayla ilgili soruş 
turmaya başlandı.

BURSA'da, 
FETÖ/PDY 
soruşturması 
kapsamında, geçen 
hafta yapılan eş 
zamanlı operas 
yonla gözaltına 
alınan örgüt imamı 
ile mütevelli 
heyetinde yer 
aldığı bildirilen 11 
şüpheli, adliyeye 
sevk edildi. 
BURSA'da, 
FETÖ/PDY 
soruşturması 
kapsamında, 
geçen hafta yapılan 
eş zamanlı op
erasyonla gözaltına 
alınan örgüt imamı 
ile mütevelli 
heyetinde yeraldığı 
bildirilen 11 şüp 
heli, dün sabah 
adliyeye sevk 
edildi.

Cesedi inşaatta bulundu

Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafın 
dan FETÖ/PDY 
soruşturması 
kapsamında 6 
Ocak'ta Terörle 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekip
lerinin eş zamanlı 
operasyonunda 
gözaltına alınan, 
aralarında, 'imam' 
olarak nite
lendirilen örgütün 
alt kademe yöneti
cileri ve mütevelli 

heyeti üye 
lerinin de 
bulunduğu 11 kişi 
gözaltına alındı. 
II Emniyet 
Müüdürlüğü'nde 
yapılan 
sorgulamalarının 
ardından zanlılar 
'Terör örgütüne 
finans sağlamak' ve 
'Örgüte üye 
kazandırmak' 
suçlamalarıyla bu 
sabah adliyeye 
sevk edildi.

KRŞEDC B€Kl€M€K YOK
KALİTELİ kaşeler uygun fiyatlarla 

Q SAATTE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

Bursa'nın Orhan 
gazi ilçesinde bir 
süre önce sosyal 
medya hesabına, 
"elveda samimiyet" 
notu yazan 2 çocuk 
babasının cesedi 
inşaatta bulundu. 
Olay Hürriyet Ma
hallesinde mey
dana geldi.

Ertuğrulgazi Cad- 
desi'nde ikamet 
eden bir vatandaş, 
daha önce görme 
diği bir şahsın 
Kuran Kursu 
olarak hizmet vere
cek olan binanın 
inşaatına gir 
diğini gördü. 
Mahalle sakininin 

uyarısı üzerine 
Kubbeli Cami 
si'nde görevli din 
görevlisi Zekeriya 
Köroğlu bir süre 
sonra inşaata geldi. 
Tek tek katları 
gezen Köroğlu, 
çatıya geldiğinde 
korkunç manzara 
ile karşılaştı.
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Güne Bakış SilCIliİMİllİillİliiilllliiiilItM
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

ANAYASA KAVGALARI
Türkiye bir yandan FETÖ/PYD örgütünün 

silahlı girişimini atlatırken, öte yandan artan 
PKK ve ISID terör örgütlerinin silahlı ve bom 
balı saldırılarıyla sarsılıyor.

Suriye’ye giren silahlı küvetlerimiz ilerler 
ken, bir yandan da şehit vermeye devam 
ediyor.

Ciddi iç ve dış tehdit ile karşı karşıya olan 
ülkenin nereye gittiği belli değil.

Ülkenin birlik ve beraberliğe her zamankin 
den daha çok ihtiyacı olduğu bir dönemde, 
bunca sorunla uğraşırken, Anayasa sorunu 
nu yeniden gündeme taşımak kime yarar?

HDP ile AKP birlikte kürt sorunu gidermek 
için birlikte dans ederken, Başkanlık sistemi 
ne karşı olan MHP genel başkanı, ne değişti 
de şimdi AKP’nin destekçisi oldu?

Değişen kendi iç sorunlarıydı.
MHP içinde gelişen ve Bahçeli'yi görevin

den götürecek olan muhalefet hareketi 15 
Temmuz darbe girişimiyle boşlukta kaldı.
Bahçeli’nin muhalifleri Fetöcü ilan etmesin

den sonra MHP’nin boşluğu bu kez MHP ile 
dolduruldu.

Çünkü AKP, HDP ile kavgasından sonra, 
politik kararlarını değiştirerek, kürt sorunu 
nu askıya aldı. 1 Haziran seçimlerinde HDP’ 
nin oylarını çoğalması, MHP’nin 80 milletve 
kilinin 4Ü'ını kaybetmesi ardından, şanın mil
liyetçi politikalar içine girmesi, MHP’nin elin
deki kozları alınmış oldu.

Ne oldu da MHP durup dururken, karşı oldu 
ğu Türkiye’deki yönetim sistemini değiştire 
cek devlet yönetimini bir kişiye verecek, par- 
lementoyu etkisizleştirecek, ülkeyi karar
namelerle yönetme gücünü kazandıracak, 
denetimden yoksun, hesap vermeyecek bir 
başkanlık sistemini destekler oldu.

Hangi gizli hesaplar yapıldı?
Anayasa değişikliğinde başkanlığa karşı 

olan kamuoyunu aldatmak için Cumhurbaş 
kanlığı sözcüğü kullanılarak ne değişecek ki.

Üç gündür başkanlık sistemini ülkeye geti 
recek olan Anayasa değişikliğine karşı olan 
CHP, tek başına AKP ve MHP’lilerle mücade 
le ediyor.

Dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmayan, 
ne idiğü belirsiz bir cumhurbaşkanlığı sis
temi ile Cumhurbaşkanın parlamentoyu fesh 
etme yetkisi tanınıyor.

MHP içinde çıkan üç beş duyarlı vekilin ça 
baları da değişikliği durdurmaya yetmiyor.

Allah’ın insana verdiği akıl ve idraktan yok
sun bir şekilde, robotlar gibi miletvekilleri 
sandığa gidiyor.

Bu Anayasayı değiştirmekle, Türkiye de 
sistemin değiştirilmesine, Cumhuriyetin 
temel ilkelerinin yok edilmesine zemin hazır 
lanacaktır. Asıl amaçları demokrasi değil, tek 
adama diktatörlüğü ile ülkeyi yönetmek, 
muhaliflerini sindirmek.

Fetöcüler nasıl devleti ele geçirmek için 
yıllarca sinsice çahştılarsa, devletin düzenin 
kendi kafa yapılarına göre değiştirmek iste 
ten AKP’de bunu meşru yoldan başarmak 
için savaş veriyor.

Bu savaşta MHP mevcut durumu korumak 
için güçlünün yanında yer alıyor.

Doğrunun yanında değil.
Tarih bunu affetmey^Kt'r‘
Parlamentodaki kavgalarda bu gerçeği gör 

mek gerekir.

Ankara'da 2 kişiyi 
öldüren seri katil 
Atalay Filiz için 
savcı mütaalasını 
hazırladı. Savcı, 
Filiz için 2 kez ağır 
(aştırılmış müebbet 
hapis cezası istedi. 
Seri katil Atalay 
Filiz için istenen 
ceza belli oldu 
Ankara'da 2 kişiyi 
öldüren Atalay Filiz 
için savcı mütaala 
sini hazırlayarak 2 
kez ağırlaştırılmış 
müebbet talebinde 
bulundu.

SAVCI 
MÜTAALASINI 
HAZIRLADI 
İstanbul Pendik'te 
öğretmen Fatma 
Kayıkçı'yı öldürmek 
le suçlanan Atalay 
Filiz'in diğer bir da 
vasi da Ankara'da 
görülüyor. Filiz, 
Ankara 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
görülen davada iki 
kişiyi öldürmekle 
suç-lamyor.
Göktuğ Demirars 

iıwl«[ii,sııwııillaınswncp

ilçemizde et sek
törünün önemli 
isimlerinden Ergen
ler Et Gemlik’teki 3. 
Şubesini Cumhu 
riyet Mahallesi'nde 
açtı.
Ahmet Ergen 
tarafından kurulan 
Ergenler Et 
Manastır’daki yeni 
şubesinin iç mekan 
mimarisi ile de 
dikkat çekiyor. 
İşletme Sahibi 
Ahmet Ergen yaptı

lan ve Elena Radek 
hova'nın ölümün
den sorumlu tutu
lan Filiz'in yargılan 
dığı davanın 11'inci 
duruşmasında 
savcı Filiz'e verile
cek ceza için müta 
laasını açıkladı. 
Savcı mütalaasında 
Atalay Filiz'in tasar
layarak adam öldür 
me suçu işlediğini 
belirtti. Filiz'in cezai 
ehliyetinin sabit 
olduğuna işaret 
edilen mütalaasın 
da, tasarlayarak 
adam öldürmekten- 
Filiz'in iki kez ağır 
(aştırılmış müebbet 
hapis cezası ile 
cezalandırılmasını 
istedi. Sanık avu 

ğı açıklamada 
şunları söyledi: 
"Gemlik büyüyen 
ve gelişen bir ilçe. 
Bizler de bu 
büyümenin içeri 
sinde olmalıyız. 
Unutulmamalıdır ki 
bir işletmenin şube 
sayısını arttırması 
istihdamı da berbe 
rinde getirmektedir. 
Bir bölgenin, bir 
ülkenin, bir şehrin 
kalkınması için en 
önemli varlık o 

katları mütalaaya 
karşı savunma 
larını sunacak. 
Mahkeme bir son
raki duruşma için 
Mart ayı başına 
gün verdi.
Filiz'in savunma 
avukatlarından 
Merve Uçanok ise, 
mütalaaya ilişkin 
şunları kaydetti: 
"Atalay Filiz'in cezai 
ehliyetine etki ede
cek nitelikte deliller 
var. Bu konuda 
çalışmalarımız 
sürüyor. Sunaca 
ğımız deliller Filiz'in 
küçük yaştan 
itibaren normal ol
mayan davranışlar 
sergilediğini ve 
ciddi anlamda in

şehrin girişimcileri 
dir. Bizler de 
girişimci ruhumuzla 
3. şubemizle Gem
lik Halkının hizme 
tindeyiz."
Gıda sektörünün 
önemine değinen 
Ergen, “Bölge 
mizde gıda sektörü 
çok canlı bir sektör. 
Bu bakımdan da 
istikbali olan bir 
hamle yaptığımız 
düşüncesindeyim. 
Bizim işimiz çalış 

celemesi gereken 
adli bir vaka olduğu 
gerçeğini ortaya 
koyacak. 
Daha önceki celse 
lerde, Adli Tıp 
Kurumu'nun yaptığı 
incelemenin son 
derece yetersiz ve 
usule aykırı 
olduğunu dile ge
tirdik. Usul kuralı 
da üç haftadan az 
olmamak üzere 
sanığın gözetim 
altına alınabileceği 
yazıyor ve hatta bu 
süre en fazla 3 aya 
kadar uzatilabiliyor. 
Hiçbir delili 
dikkatlice inceleme
den ve sadece tek 
bir muayene ile 
sanığın cezai so
rumluluğunun 
tam olduğunu 
söylemek bizce 
adil değil. Bu yönde 
delillerimizle 
birlikte Yargıtay 
ve AİHM kararlarını 
da dikkate alarak 
önümüzdeki celse 
tevsii tahkikat talep
lerimiz olacak." 

mayla üretmektir. 
Zamanımız hem 
milletimiz için hem 
de devletimiz için 
halkımıza hizmet et
mekle geçiyor.
Allah bu yoldan 
bizi eri geri 
koymasın. Hep 
beraber çıktığı 
mız bu yolda 
yüzümüzü ak 
eylesin. 3. şubemiz 
de bölgemize ve 
Gemlik'imize 
hayırlı olsun. ’’ dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Şanlı Urfalılar Dernek Başkanı Büyükoruç:

lannalrenUrieririsirtıifeiMif
Gemlik Şanhurfalılar 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
İsmail Büyükoruç, 
ilçede yapılan bazı 
haberlerde sarı ve 
yeşil renkleri geçti 
diye şehirlerinin 
adının kötüye çık 
masına izin verme 
yeceklerini söyledi. 
Bir okul müdürünün 
karıştığı adli bir 
olayda, 2001 yılında 
boyası yapılan okul 
renklerinin, okul 

müdürünün de 
hemşerileri olması 
nedeniyle, sözde 
terör örgütü ile bir
likte alıntılanarak, 
algı operasyonu 
yapıldığını vurgu
layan İsmail Büyüko
ruç, “Biz Urfalılar, 
yerel değil genel 
milliyetçiyiz’’ dedi. 
Yönetim Kurulu 
üyeleri İzzettin Türk
men ve Ahmet Bilgin 
ile birlikte basın 
açıklaması yapan

Şanhurfalılar Kültür 
ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
İsmail Büyükoruç, 
bütün renklerin terör 
örgütleri ile anılması 
halinde Türkiye’de 
en başta evrensel 
trafik ışıklarının 
renklerinin değiş 
tirilmesi gerektiğini 
bildirdi.
Urfa’nın Türkiye’nin 
güzide bir futbol 
şehri de olduğunu 
anımsatan Büyüko

ruç, Sarıyı başaktan, 
yeşilini Peygamber
ler Şehri oluşundan 
dolayı, kutsal 
renkten aldığını 
vurguladı.
“Bu ülke hepimizin” 
diye konuşan 
Büyükoruç, “Biz 
terörü lanetleyen, 
her zaman terörün 
ve teröristin 
karşısında dimdik 
duran bir halkız. 
Devletimizin ve mil
letimizin yanındayız.

Sarı ve Yeşil renkler 
terörist rengi 
değildir. Her hangi 
bir adli olayda sarı 
yeşil renklerinin 
kullanılmasını 
şiddetle kınıyoruz. 
Bu algı operas 
yonuna izin verme 
yeceğiz. Gerekirse 
hakkımızı adli yol

larla da arayacağız" 
diye konuştu. 
Dernek Başkanı İs
mail Büyükoruç, adli 
olaya karışan okul 
müdürü ile de okul 
ile de, okulun 2011 
yılında boyanmış 
renkleriyle de bir il
gisi olmadığını söz
lerine ekledi.

Karılılar Berneni'ne MflC-OEH'de alet eniiimi
Kars Ardağan 
Demeğinin kadın 
üyelerinden Ayfer 
Parlak ve Güler İm
renin organize ettiği 
programda derneğin 
kadın üyeleri Bursa 
Mag-Der’den ‘Temel 
Afet Bilinci’ aldılar. 
Eğitim alan üyeler

Mag-Der ekiplerine 
teşekkür ederek, 
“Afetler ve afetler
den korunma yön
temleriyle ilgili 
bilmediğimiz çok şey 
öğrendik” dediler. 
Eğitimi Bursa Mag- 
Der adına veren 
eğitmenler Necla

Öner ve Mesut 
Çay başı, Kars 
Derneği kadınlarının 
diğer dernek üyele 
rinede örnek olması 
gerektiğini afet böl
gesinde yaşayan 
bütün vatandaşla 
rımızın Afet Bilinci 
ve ilk yardım eğitimi 

almaları gerektiğine 
vurgu yaptılar.
Eğitim sonrası 

çeşitli ikramlarlar 
eşliğinde karşılıklı 
sohbet 
gerçekleştirildi. 
Bilindiği üzere 
MAG ekipleri 
dileyen herkese 

üçretsiz olarak 
Temel Afet 
Bilinci Eğitimlerini 
üçretsiz olarak 
veriyorlar.
Eğitim taleplerinin 
0545 2485139 
nolu telefondan 
yapılabileceği 
belirtildi

GOODşYEAH 

İIRELLI

ostarmaxY

ııaıinıtlı mi Mini immı

PEŞİN 
FİYATINA 

KREDİ 
KARTINA

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

Instagram Hikaye 
özelliği için istatistik 
ve reklam özelliği 
duyuruldu. Artık 
Instagram hikayele 
rine reklam verile 
bilecek ve içeriklerin 
istatistikleri de 
görülebilecek. 
Ekim ayında günde 
100 milyon insanın 
kullandığı Instagram 
Hikayeleri, bugün 
günde 150 milyon 
insan tarafından 
kullanılıyor. Her beş 
hikayeden birinin, 
izleyicilerden direkt 
mesaj aldığını da 
açıklayan Facebook, 
özellikle etkileşim 
konusunda iddialı 
olduklarını vurguladı. 
Facebook, hızlı bir 
şekilde Instagram'a 
eklediği ve büyüt 
tüğü hikayeler 
özelliğinden, şimdi 
de reklamlarla para 
kazanacak. Insta
gram artık, hikaye 
lerde de reklamlar 
gösterecek. Hikaye 
lerden link alma ve 
direkt mesaj üzerin 
den firmalarla iletişim 
kurma noktasında, 
şirketlere gösterim
den farklı olarak ek 
imkanlar sunulacak.

Instagram kullanan 
insanların yüzde 70’i 
bir işletmeyi takip 
ediyor ve platformda 
en çok izlenen 
hikayelerin üçte biri 
işletmelerin 
paylaştığı hikayeler. 
Hikayelerin yaklaşık 
yüzde 70’i sesli bir 
şekilde izlenirken, 
yüzde 25’i 
Boomerang videola 
rından oluşuyor. Bu 
yüzden Instagram, 
Facebook için 
oldukça ciddi bir 
reklam kapısı. 
Global olarak kullanı 
ma sunulan hikaye 
İstatistikleri saye 
sinde Instagram’da 
işletme profili bulu
nan işletmeler her 
hikaye için erişim, 
etkileşim, yanıtlar ve 
görüntülenme 
rakamları gibi verileri 
görüntüleyebilecek.

Bu istatistikleri 
görüntüleyerek, 
hedef kitlelerine daha 
uygun, onlar için 
daha anlamlı içerikler 
oluşturabilecek. 
Instagram aynı za
manda hikayelerde 
tam ekran reklamları 
da test etmeye 
başlıyor. Hedefleme, 
erişim ve ölçümleme 
gibi özelliklere sahip 
olacak olan reklamlar 
ile işletmeler 
hikayeleri izleyen 
insanların ilgi 
alanlarına uygun 
içerikler oluştura 
bilecek. Hikayelerin 
yaklaşık yüzde 
70’inin sesli izlendiği 
göz önünde 
bulundurulduğunda, 
kapsayıcı, tam ekran 
reklamlar insanların 
daha önce deneyimle 
mediği bir yakınlık 
sağlıyor.
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Şehir Haykırıyordu Seni 
hani 
göğsünde titrer ya o gölge 
uzunca bir gürültü misali yılışan 
ve dilsiz yalnızlıkta 
zemheri türküler söylerken ışık 
ve ses 
rüzgarı kapıp getiren eşiklere 
ırzına geçince denizin 
o gavur dalgalar 
sancılar birikiyordu 
martının yamacında 
devrik mendirekte 
çorak cümleler birleştiriyordu şair 
yarı sarhoş 
yarı deli 
oysa mutedil akşamın 
ayak izleriydi 
poyrazın yaladığı 
çığlık 
ahşap bir zamanın arkasına saklanırken 
usulca akşam 
şehir haykırıyordu 
sessizliğini...

Konutların 
özfleçmisi 
tekbirtıkla 
öğrenilecek 
Yapı işleri Genel 
Müdürlüğü'nün 
üzerinde çalıştığı 
projeyle Türkiye 
konut piyasasında 
yeni bir dönem 
başlayacak.
Yapılan iki farklı 
çalışmayla hem 
konut kaliteleri 
artırılacak, hem de 
ev alacak olan 
vatandaşların 
yanlış tercih yap 
maları önlenecek. 
Hükümet, 2 yıldır 
Afyonkarahisar, 
Karaman ve 
Düzce'de pilot 
olarak uygulanan 
çipli beton sistem
ini 2017 ilk 
çeyreğinde 81 ile 
yaygınlaştıracak. 
Sistemin yaygınlaş 
ması ile kalitesiz 
beton kullanımına 
kesinlikle geçit 
verilmeyecek.

Uludağ Üniver 
sitesi Devlet 
Konservatuarı 
Gençlik Senfoni 
Orkestrası, Weber, 
Sviridov ve 
Brahms'm eser
leriyle yeni yıla 
"merhaba" dedi 
Gençlik Senfoni 
Orkestrası, Dağhan 
Doğu'nun şefliğinde 
kış dönemi boyunca 

Gemlik K E ABONE OLDUNUZ MU?
ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

yaptıklarını uygu
lama salonunda 
sergileyerek sanat
severlerle ve 
aileleriyle paylaştı. 
Mimar Sinan Üniver
sitesi Devlet 
Konservatuvarı 
akademisyen
lerinden And 
Karabacak'a (kla 
rinet) eşlik eden 
Gençlik Senfoni

Orkestrası, J. 
Brahms'tan Macar 
Dansı No. 4, in Fis- 
moll; C.M. Von We- 
ber'den Klarinet 
için konçerto No.2, 
Es-dur, Op.74; G. 
Sviridov'dan Kar 
Fırtınası Süiti ve J. 
Brahms'm Macar 
Dansının hareketli 
bölümleri 
seslendirdi.

m
IL¥ '•

43 yıllık. tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 
PLAKET & KUPA

MADALYA

..ftTRAACII IKVAY.NCIUKREKLAMCI^bflGANİZASyONVETANITIMHIZ^E^^ İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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0 kredilere faiz desteği süresi uzatıldı
Kentsel dönüşüm 
kapsamında hak 
sahiplerine 
bankalardan 
kullanılacak 
kredilere 
sağlanacak faiz 
desteğinin süresi 
bir yıl uzatıldı 
Hazine 
Müsteşarlığının 
yazısı üzerine ilgili 
kanun maddesince

12.12.2016'da 
Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırılan, 6306 
sayılı Afet Riski 
Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi 
Hakkında Kanun 
Kapsamında Hak 
Sahiplerince 
Bankalardan 
Kullanılacak 
Kredilere 
Sağlanacak Faiz

Desteğine ilişkin 
Kararda Değişiklik 
Yapılmasına Dair

Karar, bugünkü 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.

Buna göre, 6306 
sayılı kanun 
kapsamında hak 
sahiplerince 
bankalardan 
kullanılacak 
kredilere 
sağlanacak faiz 
desteğine ilişkin 
kararın 4. mad
desinin 11. 
fıkrasında yer alan 
31.12.2016 ibaresi

31.12.2017 şeklinde 
değiştirildi.
Böylece kentsel 
dönüşüm 
kapsamında hak 
sahiplerince 
bankalardan 
kullanılacak 
kredilere 
sağlanacak faiz 
desteğinin süresi 
bir yıl uzatılmış 
oldu.

memurların wemek ücretleri belli »Mu
Memurlardan ve 
kamu İdarelerinde 
çalışan sözleşmeli 
personelden 
alınacak asgari öğle 
yemeği bedelleri 
belirlendi.
Maliye Bakanlığının

'*2017 Yılı Merkezi 
Yönetim Bütçe 
Uygulama Tebliği” 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı 
Buna göre, tebliğin 
yürürlüğe gireceği 
15 Ocak'tan 14

Ocak 2018 tarihine 
kadar olan dönemi 
kapsayan sürede ek 
gösterge 
durumlarına göre 
memurlardan gün
lük 1,18 lira ile 4,59 
lira, sözleşmeli per

sonelden de brüt 
maaş tutarlarına 
göre günlük 1,41 
lira ile 5,50 lira 
arasında değişen 
tutarlarda günlük 
öğle yemek bedeli 
tahsil edilecek.

Torununa hakacalara verilecek utar kelli oldu
Torununa bakan 
büyükannelere de
vletin vereceği 
destek miktarı 
netleşiyor, ilk 
etapta 1000 aile için 
3 ilde başlayacak 
pilot uygulamada 
desteğin 350 lira 
olması bekleniyor 
GEÇTİĞİMİZ hafta 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzinoğ 
lu’nun açıkladığı 
projeye göre, do 
ğum yapan annenin 
çalışma hayatına 
dönebilmesi için 
evde torun bakan 
anneanne ve

babaanneye belli 
bir tutarda torun 
bakma desteği ver
ilecek. Çocuk belli 
bir yaşa gelene 
kadar da bu uygu
lama sürecek. Kısa 
bir süre içinde pilot 
uygulaması 
başlayacak olan an
neanne yardımında 
rakam da netleş 
meye başladı. Şu 
an için en büyük 
olasılığın asgari 
ücretin dörtte birine 
denk gelen 350 TL 
olduğu belirtiliyor. 
Rakamın ayda 450 
TL’ye kadar 
çıkabileceği, ancak 

kamu dengeleri 
açısından 350 
TL’nin daha uygun 
olacağına dikkat 
çekiliyor.
AY SONUNDA 
BİTECEK 
İşadamlarının öner
isiyle gündeme 
gelen projenin 
detayları üzerindeki 
çalışmalar sürüyor. 
Ay sonunda tamam
lanacak çalışma 
ların ardından 6 
aylık bir süre için 3 
ilde pilot uygulama 
yapılması 
planlanıyor. Bu 
süreçte 1000 aile, 
sisteme dahil edile

cek. İlk aşamada 
kamu finansmanı 
söz konusu olmay
acak. İstanbul _ 
Sanayi Odası (ISO) 
başta olmak üzere 
özel sektör finan 
sörlüğünde pilot 
uygulama süreci 
tamamlanacak. 6 
aylık pilot uygula 
manın tamamlan 
masının ardından 
ise projenin sonuç 
larına bakılacak. 
Kadınların istih
dama katılımına 
olumlu etkisi olup 
olmadığı ince
lenecek ve buna 
göre projenin

yaygınlaştırılması 
gündeme gelecek. 
Yeterli katkı 
sağlanamadığı 
görülürse, pilot 
uygulama sonrasın 
da çalışmalar 
sonlandırılacak. 
Pilot uygulama için 
6-7 milyon TL’lik bir 
finansman 
ayrılacak. 
Anneanne ve 
babaanneye verile
cek torun 
yardımında, asgari 
ücret hesabı 
dikkate alınacak 
1400 TL asgari 
ücretle çalışan bir 
annenin doğum 

yapıp yarı zamanlı 
çalışmaya geçmesi 
durumunda 700 TL 
civarında bir ücret 
alacağını belirten 
yetkililer, “Anne 
tam zamanlı 
çalışmaktan 
vazgeçmesin. Biz 
de o 700 liranın bir 
bölümünü an
neanne veya 
babaanneye destek 
için verelim. 
Böylece eve giren 
katkı da azalmasın, 
anneanne veya 
babaanneye de bir 
teşvik olsun” 
görüşünü dile 
getiriyor.

Bursa 25S 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 513 23 04

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

G 
E 
M

1 GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

İtfaiye 11»
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 158
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
Uman 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. 813 10 92
ilçe Tanm Müd. 81310 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73

L 
1 
K

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 28

ULAŞIM

R 
E

Pemukkale ®12 00 2®
DENİZ UÇAĞI ®®
Peeasus Atanla Seyahat »14 03 42
METRO 313 12 12
Aydın Turtam ® 1 • 20 77
80zarTurtam İH 10 72
Kanbarofilu-Caada* 314 43 43
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 312 0133

H HASTANELER
nam bgıtım Mua. 513 lo 4o
İŞ-KUR 513 71 66

B 
E

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast 513 23 29
Mer.Sağ.Ocsgı 513 10 58
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

RELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 5134521-182
Yazı İşi. Md. 513 4521-111
Su Anza Yalnız 185IE

EE

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

deniz otobBsIT

DAĞITICILAR

__________OTOBÜS__________
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 Llkltgez 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00
Akcan Patrol 81> ,o 7S
MAR-PET an so as
Tuncay Otogaz s 13 1® 40
Bayza Patrol 513 °1

Gemlik K.rfez
OEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5676 
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)

GENLİK IİIEIIIU
VENÜS SİNEMASI
Çalgı çengi ikimiz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:00...
Dönerse şenindir: 
11:30-14:00-16:15- 

18:30-20:45...
Assassins creed: 
15:00-19:00-21:00 

Şeytanın oğlu: 
11:30-13:15-17:00...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Bursaspor ile 
Trabzonspor, bugün 
Timsah Arena'da 
oynanacak 
karşılaşma ile 81. 
kez karşı karşıya 
gelecek.
Spor Toto Süper 
Ligin ikinci yarısının 
açılış maçında Bur
saspor ile Trabzon
spor, Timsah Are 
na'da karşı karşıya 
gelecek. Bugüne 
kadar iki takım 
arasında oynanan 
80 maçta bordo- 
maviiilerin üstünlü 
ğü bulunuyor. 40 
maçta Karadeniz 
ekibi sahadan 3 
puanla ayrılırken, 11 

maçta ise Bursa 
spor galibiyete 
ulaştı. 29 karşılaş 
ma ise beraberlikle 
sonuçlanırken, Bur
saspor attığı 63 
gole karşılık kale 
sinde 120 gol 
gördü.

BURSA'DAKİ 
MAÇLAR 
Trabzonspor ile 
evinde 40 karşılaş 
ma oynayan Bur
saspor, bu maçlar
dan 10 galibiyet, 16 
beraberlik ve 14 
mağlubiyet aldı. 
Bursaspon 46 gol 
atarken, kalesinde 
54 gol gördü.

Geçtiğimiz sezon 
Bursa'da oynanan 
karşılaşmayı ise 
Trabzonspor 4-2 
kaybetmişti.

TRABZON 6 YILDIR 
BURSA'DA 
KAZANAMIYOR 
Trabzonspor 
Süper Lig'de 
Bursaspor ile 
deplasmanda 
oynadığı son 
10 maçta sadece 1 
kez kazandı.
2010-11 sezo 
nunda 2-0 kazanan 
Trabzonspor, 
diğer 9 maçta 
beraberlik ve 
4 yenilgi aldı.

Bursa Devlet 
Tiyatrosu (BDT), "80 
Günde Devr-i Alem", 
"Karıncalar" ve 
"Bana Mastikayı 
Çalsana" oyunlarını 
beğeniye sunacak. 
Jules Verne'nin 
yazdığı, Mark 
Brown'un oyunlaş 
tırdığı, Başak 
Kocaoğlu'nun 
çevirdiği "80 Günde 
Devr-i Alem"i, Ömer 
Naci Topçu yöneti 
yor. Oyunun dekoru 
özlem Karabay, 
giysi tasarımı Funda 
Çebi, ışık tasarımı 
da Yakup Çartık'a 
ait.
Serdar Seçkin, Cem 
Arabacıoğlu, Açan 
Ağır Aksoy, Salih 
Cem Şener, Nergiz 
Acar, Oğuzhan 
Erdoğan ve Yasemin 
Çitak'ın rol aldığı 
oyunda, Londra'da 
dikkatleri her zaman 
üzerinde tutan Bay 
Phileas Fogg'un, 
1872'de dünyanın 
çevresini 80 günde 
dolaşabileceğine 
dair iddiaya 

tutuşması ve 
sonrasında 
başından geçenler 
konu ediliyor.
Oyun, Ahmet Vefik 
Paşa Sahnesi'nde 
(AVP)bugün ve 
yarın 20.00,14 Ocak 
Cumartesi günü 
15.00 ve 20.00 saat
lerinde seyirciyle 
buluşacak.
John Steinbeck İle 
Boris Vian'ın yazdı 
ğı, Ülkü Tamer'in 
çevirdiği ve Gökhan 
Aktemur'un 
oyunlaştırdığı 
"Karıncalar"! Halil 
Akarsu yönetiyor. 
Oyunun dekorunu 
ve kostüm tasarım 
larını Özge Akarsu, 
ışık tasarımını Ali 
Karaman yapıyor. 
Kamil Korunan, 
Cansu Yılmaz, Salih 
Salçan ve Ali Bircan 
Teke'nin rol aldığı 
oyunda, hiç 
bilmediği topraklara, 
tanımadığı insanları 
öldürmeye giden ve 
savaşın tam 
ortasında çırpınışla 
rının son bulmasını 

bekleyen bir askerin 
durumu izleyiciye 
aktarılıyor.
Oyun, bugün, yarın 
ve 14 Ocak 
Cumartesi saat 
18.00'de Feraiz- 
cizade Oda Tiyatro- 
su'nda izleyicilerin 
beğenisine sunula
cak.
Nilbanu Engind- 
eniz'in yazdığı, 
Murat Atak'ın 
yönettiği "Bana 
Mastikayı Çalsana" 
oyununun dekoru 
Tayfun Çebi, 
kostümleri Funda 
Çebi, ışık tasarımı 
Yakup Çartık'a ait. 
Hafize Gün, Berrin 
Kulya Balkanlar, 
Ecehan Şarman 
Çetinkaya ve Yener 
Sezgin'in de rol 
aldığı oyunda, İzmir 
İkiçeşmelik'te otu
ran ve büyüyünce 
Romanlar gibi 
yaşamanın hayalini 
kuran küçük 
Yeşim'in, 12 Eylül 
döneminde karşılaş 
tığı zorluklar konu 
ediliyor.
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ı h Milliyetçi Haraket Partisinde başkan adayları ortaya çıkıyor

Ozcanhaz ilce başkan 
adaylığını açıkladı
Ülkü Ocakları eski başkan 
lanndan Mehmet Emin Öz- 
canbaz, dün düzen lediği 
basın toplan tısıyla kalaba 
lık bir destekçi huzurunda 
ilçe başkanlığına aday 
olduğunu açıkladı. MHP 
ilçe merkezinin bürosunu 
dolduran partili delegelere 
seslenen Mehmet Emin 
Özcanbaz, Gemlik’te MHP yi 
iktidar partisi yapmak için 
çalışmalara başlayacağız" 
şeklinde konuştu. 2’de

i Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP’de kongreye doğru...
Milliyetçi Hareket Partis i’nde kongre 

heyecanı başladı.
Dün, eski Ülkü Ocaklan Demeği Baş- 

kanlanndan Mehmet Emin Özcanbaz, ilçe 
başkanlığı için adaylığını açıkladı.

MHP büyük kongreye diğer partiler gibi 
ilçe ve il kongrelerini tamamladıktan sonra 
gidecek. Gemlik’te kongre heyecanının 
yaşanmasının nedeni, ilçe başkanı Osman 
Durdu’nun görevi bırakmak istemesinden.

Durdu ile geçtiğimiz günlerde yaptığım 
bir görüşmede, ‘İl Başkanlığına adaylığınız 
söz konusu mu?’ diye sormuştum. 4’de

Eşref Kolçak, 
gençlerle buluştu

Gemlik Belediye
sinin 2017 yılı KüJ 
türel Etkinlikleri 
Kapsamında orga 
nize ettiği etkinlikte 
Anadolu Teknik ve 
Endüstri Meslek

Lisesi Öğrencileri 
ile bir araya gelen 
Eşre f Kolçak, 103 
yaşındaki Türk 
Sinemasının son 73 
yılının özetini yaptı. 
Haberi sayfa 5’de

Arcelîk-Beko 
servisleri

birleşti

Balıkpazarı ve Çarşı Arçelik-Beko Servis
leri, Özkan Dağdelenve Beyhan Molla, 
2017 yılına Gemlık’in tek servisi olarak 
girdiler. Dağdelen ve Molla, amaçlarının 
daha hızlı ve kaliteli servis hizmeti vermek 
olduğunu söylediler. Haberi sayfa 4’de

Ekmekte yeni 
uygulama geldi
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanı Faruk 
Çelik, ekmek ve 
ekmek çeşitleri 
üreten iş yerleri 
ile ilgili yeni bir 
uygulama getiril 
diğini açıkladı. 
İşyeri açma ve 
çalışma ruhsa 
tını ibraz edeme 
yenler kayıt bel

gesini alamayacak.
Haberi sayfa 7’e

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:WAtmanastmbl@tail.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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M Milliyetçi Haraket Partisinde başkan adayları ortaya çıkıyor

Ozcanlıaf ilce ha$kan adaliliğini acıklam
Ocak ayı sonunda 
veya Şubat ayı 
içinde yapılacak olan 
ilçe kongreleri ne
deniyle, Gemlik MHP 
ilçe başkanlığı için 
adaylar ortaya 
Sıkmaya başladı.

Ikü Ocakları eski 
başkanlarından 
Mehmet Emin Öz- 
canbaz, dün düzen 
lediği basın toplan 
tısıyla kalabalık bir 
destekçi huzurunda 
ilçe başkanlığına 
aday olduğunu 
açıkladı.
MHP İlçe Başkanlı 
ğı’nda düzenlenen 
basın toplantısına 
İlçe Başkanı Osman 
Durdu, eski ilçe 
başkanlarından 
Mehmet Kayaoğlu, 
MHP Yıldırım İlçe 
Başkanı Serkan Ay
demir, eski belediye 
meclis üyelerinden 
Suat Laçinok, ülkü 
ocakları üyeleri, 
belediye meclis 
üyeleri ve 
partililer katıldı. 
Basın toplantısının 
açılışında konuşan 
MHP İlçe Başkanı 
Osman Durdu, 
MHP’nin ilçe beledi 
ye başkan adayını 
belirlediğini, 
hedeflerinin Gemlik 
Belediyesi’ni yerel 
seçimlerde almak 
olduğunu belirterek, 
şunları söyledi: 
“Bizler, çoğulculuğu, 
katılımcılığı ve

demokrasiyi hedef 
almış kişileriz. Biz, 
milliyetçiliğin ve 
demokrasinin bir
birinden ayrılmaz 
bütün olduğuna 
inanıyoruz. Bu 
itibarla baktığımız 
zaman Gemlik’te 
belediye başkan 
adayını tespit etmek 
için bir temayül 
yoklaması yaptık. 
Olağanüstü kong 
remizde de çok 
adaylı bir kongre 
olacaktır. Çok adaylı 
kongre olması 
MHP nin bir iktidar 
vadettiği, bir yetiş 
miş kadro biriki
minin olduğunu 
bizlere göstermekte
dir. Aday olan her 
arkadaşımız mil
liyetçidir ki MHP 
ilçe başkan adayıdır. 
Milliyetçidir ki 
karşılıksız adaylığa 
talip olmuştur. Meh 
met Emin arkadaşı 
mız bizler için çok 
kıymetlidir, çekirdek
ten yetişmiştir. Inşal

iah seçildiği takdirde 
diğer arkadaşları 
mızla birlikte Gemlik 
teşkilatına, Gemlik 
halkına ve Türk 
milletine hizmet 
edecektir"

ÜLKÜCÜ HAREKET 
DEVLETİN VE 
MİLLETİN 
YANINDADIR
MHP ilçe merkezinin 
bürosunu dolduran 
100 e yakın partili ve 

delegelere seslenen 
Mehmet Emin Öz- 
can baz, "Son Türk 
vatanının payidar 
kalması, milli mü
cadele şuurunun 
kaybolmaması için 
çalışan, yurdunu 
kendinden aziz bilen 
ülkü neferleri ile 
dolu, cefakar, ve
fakar ve milliyetçi- 
ülkücü hareket 
içinde bulunmaktan 
onur ve şeref duy

dum" dedi 
Özcanbaz, "Ömrünü 
millet ve davaya 
adayan Gemlik’te 
Erol Pınar’dan alman 
ülkü sancağını ülkü 
ocağında başlayan 
kutlu yolculuğumuzu 
yine ilk günkü aşk ve 
heyecan ile MHP 
kadrolarında yaşa 
mak ve yaşatmak is
tiyoruz. MHP ilçe 
teşkilatıda uzun 
dönem beraber 
hizmet ettiğim, yol 
arkadaşlığı yaptığım 
dava arkadaşlarımın 
teveccühü ile ilçe 
başkan adaylığımı 
açıklama kararı 
aldım. Türkiye’nin 
bugünlerde 
gördüğümüz gibi 
ülkücü hareket 
ülkenin birleştirici 
gücü olmuştur. 
Yaşanan terör süreç
lerinde, 15 Temmuz 
sürecinde ve ülkenin 
ne zaman ihtiyacı 
olursa, ülkücü hare 
ket devletin ve mil
letin yanında olarak 

en net duruş göster 
miştir. Gemlik’te ne 
zaman milletin aley
hine bir çalışma 
olmuşsa bunun 
karşısında olmuştur. 
Hiçbir dava arkadaşı 
mızı ayrıştırmadan 
birbirimizle kurduğu 
ıttuz ve herşeyin 
üstünde olan ülkü 
daşlık hukukuna 
zarar vermeden güç 
lü bir döneme 
başlangıç yapmak 
istiyoruz" dedi.
Küçük yaşlarda ülkü 
ocaklarıyla 
tanıştığını söyleyen 
Özcanbaz, “Hizmet 
etmeyi görev 
saydığı, bu kutlu 
davanın ilçe baş 
kan adayı olarak 
karşınızdayım. Bu 
süreçte şahsıma 
olan güveni ve 
teveccühü taçlandı 
ran tüm yol arkadaş 
larıma teşekkür 
ediyorum. Gemlik’te 
sevgiyi, saygıyı, 
hoşgörüyü, birbirini 
sevmeyi ve en çok 
ihtiyacımız olan 
birliğimizi yeniden 
inşaa edip, 
önümüzdeki yerel 
seçimlerde Gemlik 
halkının beklenen 
ve özlenen 
hizmetkarı 
olabilmek ve 
Gemlik’te MHP yi ik
tidar partisi yapmak 
için çalışmalara 
başlayacağız" 
şeklinde konuştu.

Bir yıl içinde 4 riskli binanın yıkıldığı açıklandı.

Riskli binalar yıkılıyor
ilçemizin Eşref 
Dinçer Mahallesi 
eski Pazar Cadde 
sinde bulunan ve 
riskli bina statüsün 
de olduğu için 
yaklaşık 3 ay önce 
boşaltılan Güler 
Kardeşler Apartma 
nı, Belediye ekiple 
rince yıkıldı. Termi
nal karşısında bulu
nan Mendi Apartma 
nı’nın yanı sıra üç 
bloklu bir başka 
apartmanı aynı risk 
gerekçeleriyle yıkan 
Gemlik Belediyesi 
ekipleri, bir yıl

içinde 4. riskli bina lamış oldular. yerinde inceleyen
nın yıkımını tamam Yıkım çalışmalarını Belediye Başkanı

Refik Yılmaz, ilçede 
1980*li yıllarda ve 
öncesinde deniz 
kumu ile yapılmış 
çok sayıda bina 
olduğunu hatırlata 
rak, Güler Kardeşler 
Apartmam’mn da 
onlardan birisi 
olduğunu söyledi. 
Apartman sakinleri 
nin yaptığı müracaat 
sonrası yapılan in
celemelerde binanın 
soluna doğru 30-40 
santim yattığının 
belirlendiğini anla
tan Başkan Yılmaz, 
hem apartmanda

oturanlar açısından 
hem de çevre apart
man ve dükkânlar 
açısından riskli bu
lunan binanın yıkımı 
nın başarıyla tamam 
landığını söyledi. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, kaçak 
binalar ve metruk 
binaların yıkım 
çalışmalarının 
aralıksız devam 
ettiğini belirterek, 
deprem riskli ve 
hasarlı binaların 
yıkımlarının da 
devam edeceğini 
söyledi.
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Polisten kaçan alkollü sürücü kaza yaptı
Bursa'da, ehliyetine 
el konulduğu için 
polis ekiplerinden 
kaçan sürücünün 
kullandığı araç, bir 
inşaatın giriş 
katında ahşap 
kalıplar bulunan 
tavanı delerek 
zemine düştü.
Alınan bilgiye göre, 
merkez Yıldırım

ilçesi Gökdere 
Bulvan'nda yol 
kontrolü yapan polis 
ekipleri, Kadir E. (40) 
idaresindeki 16 LLV 
14 plakalı hafif ticari 
aracı durdurmak 
istedi.
Polisin "dur" ihtarına 
uymayan sürücü, 
aracıyla Hocataşkın 
Mahallesi İncirli Cad- 
desi'ne doğru kaç

maya başladı. Bunun 
üzerine polis ekipleri 
bu aracı takibe aldı. 
Fatih Sultan Mehmet 
Caddesi'nde kaçışını 
sürdüren Kadir E'nin 
kullandığı araç, 7. 
Mercan Sokağı'nda 
yoldan yaklaşık 3 
metre aşağıdaki 
İmam Hatip Lisesi 
inşaatı giriş katının 
ahşap kalıplar

çakılan tavanını 
delerek içeri düştü. 
Kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatan 
Kadir E, polis 
tarafından gözaltına 
alındı.
Alkollü olduğu iddia 
edilen sürücünün, 
daha önce ehliyetine 
el konulduğu için 
polislerden kaçtığını 
söylediği öğrenildi.

lııa'lı tımMaiıı silisli Flîl Mili Mimi
Bursa'da, kar 
yağışından korun
mak için otobüs 
duraklarına sığınan 
insanları 
sıkıştırarak yan 
kesicilik yaptığı 
iddia edilen 3 zanlı 
polis tarafından 
suçüstü yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Cemal Nadir 
Caddesi üzerinde 
bulunan 
Timurtaşpaşa oto
büs durağında, 
kalabalıktan fay
dalanarak insanları 
sıkıştırıp, cep
lerinden para ve

Blıiayta faciai a iiıildu
Türkiye'nin en 
önemli kış turizm 
merkezlerinden 
Uludağ'a ziyaretçi 
akını sürerken, 
trafik kazaları da 
eksik olmuyor. 
Edinilen bilgiye 
göre, İstanbul'dan 
gezmek için 
günübirlik Uludağ'a 
gitmek üzere yola 
çıkan ziyaretçileri 
taşıyan otobüs, 
Uludağ'a 20 
kilometre kala 
yoldan çıkma 
sıyla yolun 
kenarındaki
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cüzdan çaldığı 
iddia edilen S.Ö.
(24), M.K. (29) ve 
N.K. (17), polisin 
düzenlediği op
erasyonla suçüstü 
yakalandı. 59 
yaşındaki M.S'nin 
de cebinden 80 

ağaçlara yaslandı. 
Yolcular kendi 
imkanları ile 
otobüsten 
çıkarken, araç 
vinç yardımıyla 
kurtarılırdı.

TL'sini bu yöntemle 
çaldıkları iddia 
edilen şüpheliler, 
Emniyet 
Müdürlüğündeki 
sorgularının 
ardından adli 
makamlara sevk 
edildi.

Yarım saati bulan 
kurtarma 
çalışmaları 
sırasında, yol 
trafiğe kapatıldığı 
için uzun araç 
kuyruğu oluştu 

Bursa'da kendisini 
polis olarak tanıtan 
şahıs, FETÖ 
bahanesiyle 
55 bin liralık 
dolandırıcılık yaptı. 
Edinilen bilgiye 
göre, R.A., A.Y. ve 
A.B.'yi arayan bir 
kişi kendisini polis 
olarak tanıttı.
Telefonda şahısla 
ra, "Kimliğiniz 
FETÖ'nün eline 
geçmiştir. Sizin 
kimlik bilgilerinizle 
kredi çekilmiş. 
Evdeki ve banka 
daki paralarınızı 
yollayacağımız 
arkadaşa verin" 
dedi. Bunun 
üzerine paniğe

IfBiirclwiliailifllaiimiwCTii
Bursa'da travesti 
ve hayat kadınla 
rina uyuşturucu 
madde temin ettik
leri iddia edilen 
3 kişi polis 
tarafından nefes 
kesen operas 
yonla yakalandı. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa İl Em
niyet Müdürlüğü 
Uyuşturucu Madde 
ile Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
şehir merkezinde 
bilhassa travesti ve 
hayat kadınlarına 
uyuşturucu 
sattıkları iddia 
edilen çeteyi 3 ay 
boyunca takibe 
aldı. Önceki gece 
S.A.,R.P.,H.K. 
ve E.K. isimli 
şüphelerin içinde 
bulunduğu otomo
bilde yüklü mik
tarda uyuşturcu

kapılan A.B. 15 bin, 
R.A. ise 40 bin 
lirasını kaptırdı. 
Â.Y İse durumdan 
şüphele nince polis 
ekiple 
rine haber verdi. 
Buluşma yerine 
gelen Yankesicilik 
ve Dolandırıcılık 
Büro Amirliği ekip
leri, A.Y.'nin çantayı 

olduğu ihbarını 
alan ekipler, 16 
plakalı otomobili 
takibe aldı.
İstanbul yolu 
üzerinde seyred
erken aniden tali 
yola giren otomo
bil, bir süre sonra 
polis ekiplerinden 
kaçmaya başladı. 
Yaşanan kovala
maca güvenlik 
kameraları 
tarafından saniye 
saniye görün
tülendi.
Operasyonu 
yöneten polis 
amiri, zanlıların 
peşinden giden 
ekibine, "Allah sizi 
korusun diyerek" 
telsiz vasıtasıyla 
dua etti. Kaçan oto
mobilin önünü 
kesen polisler, 
arabadaki 4 kişiyi 
kıskıvrak yakaladı. 

vermesinin 
ardından Suriye 
uyruklu M.D.'yi (20) 
gözaltına aldı. 
Şüphelinin kurye 
olarak kullanıldığı 
ve şüphelilerden 
4 bin lira aldığı 
öğrenildi. Şüpheli 
işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

Otomobilde yapılan 
aramada 25 gram 
metamfetamin, 1 
adet hassas terazi, 
1 adet tabanca 5 
adet kurusıkı ta
banca ile şahıs 
ların kurusıkı 
tabancaları 
normal taban 
caya çevirmede 
kullandıkları 
1 adet pres 
makinesi ile 
mengene ve çok 
sayıda demir 
bilye ele geçirildi. 
Emniyetteki 
ifadelerinin 
ardından 
uyuşturucu ticareti 
yapmak suçundan 
adliyeye çıkarılan 
zanlılardan 
S.A.,R.P. ve H.K. 
tutuklanırken, E.K. 
ise savcılık 
tarafından serbest 
bırakıldı.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

MHP’de kongreye doğru...
Durdu, arkadaşlarının bu konuda bir tevec 

cühü olduğunu da, görevden kaçmaya 
cağını belirtmişti. Demek ki Osman Durdu’- 
nun bu beklentisi sürüyor.

Bunun için partide nöbet değişimi yaşana 
cak. MHP, Saadet Partisi ve AKP gibi parti 
terde seçimler sırasında kıyasıya rekabet 
yaşanmaz.

Bugüne kadar geçen süreçte ilçe başkan 
lığı konusu bir rekabet konusu pek olmadı.
-Geçmişte yaşanmış olanları saymazsak.- 

MHP’de de görev istenmez, verilen görev
yerine getirilir.

Osman Durdu yeşil ışık almasa, ilçe baş 
kanlığı görevinden ayrılmazdı.

Siyasi partilerde il başkanı olmak demek, 
milletvekili adaylığına aday olmak demektir.

Osman Durdu siyasette büyük oynuyor. 
Dilerim beklentileri gerçekleşir.
Durdu’nun ilçe başkanlığı döneminde 

Mehmet Emin Özcanbaz, MHP‘nin gençlik 
kolları sayılan Ülkü Ocakları’nın başkanıydı.
Aktif başkanlık dönemi yaşandı onun 

zamanında.
Daha sonra ilçe yönetimlerinde görev aldı. 
Şimdi ilçe başkanlığına aday.
Durdu ve Özcanbaz, Ülkü Ocaklı 

kökenliler.
Ülkü Ocakları, MHP kadrolarını yetiştiren 

ve eğiten bir okul gibi.
nrarla MMP’nin O ıcıif fplcpfeci rlahacı

partinin kurucusu Alpaslan Türkeş’in or
taya koyduğu ilkelerin öğretildiği yer.

Dünkü aday açıklama basın toplantısına 
geniş katılım vardı.

Ülkü Ocakları’ndan gençlerin yanında, 
partinin önemli isimleri Özcanbaz’a destek 
verdiler.

Özcanbaz, konuşmasına başlarken söyle 
diği şu söz dikkatimi çekti:
“Şol gökleri kaldıranın 
Donatarak dolduranın 
Ol deyince olduranın 
Doksan dokuz adıyla..” 
Öz türkçe sözcüklerle Tanrının adıyla 

konuşmasına başlaıflaK ou.
Yani, ‘Bismillahirrahmanirrahim” der gibi. 
Belki bu ülkücü terminolojide böyledir. 
Ben ilk kez duydum.
Hoşuma da gitti.
Özcanbaz’ın konuşmasından önce konu 

şan Osman Durdu, Gemlik’te yerel seçim
leri almak için yaptıkları ‘iştişare ‘ ile adayla 
rını belirlediklerini, sırada ilçe başkanı ve 
yönetimin belirlenmesine geldiğini söyledi.

Büyük olasılıkla MHP’nin gelecek yerel se 
çimlerdeki adayları yine Adnan Bıyıklı ola
cak.

Bıyıklı, CHP’nin arzulanan adayın göstere
memesi nedeniyle, CHP’Hlerden de büyük 
oy alarak, MHP’nin oy çıtasını Gemlik’te 
görülmeyecek derecede yükseltti.

2004 seçimlerinde Mehmet Çelik 3 bin 282 
oy almıştı.

Mehmet Kayaoğlu 2009 seçimlerinde 9 bin 
721 oy aldı.
Adnan Bıyıklı 2014 yerel seçimlerinde, 20 

bin 554 oy aldı.
Farkı siz görün.
Çıta nereden nereye yükselmiş.
Bu nedenle MHP’de ilçe başkanlığı 

önemli. 3 adaylı olacağı sanılan ilçe kong 
resinin sonuçlarını birlikte göreceğiz.

Hrçelik-Belıo senıislen birleşti
Balıkpazarı ve 

Çarşı Arçelik-Beko Servisleri, 
Özkan Dağdelen ve 

Beyhan Molla, 2017 yılına 
Gemlik’in tek servisi 

olarak girdiler. Dağdelen ve 
Molla, amaçlarının daha hızlı 

ve kaliteli servis hizmeti 
vermek olduğunu söylediler.

İlçemizde bulunan 
Arçelik ve Beko 
servisleri tek 
çatı altında 
biraraya geldi. 
20 yıl önce 
Bahkpazarı'nda 
hizmete giren 
Özkan Dağdelen ile 
Çarşı bölgesine 
hizmet veren 
Gökteknik 
Arçelik/Beko 
Servisi Beyhan 
Molla, 2016 yılı 
içinde aldıkları 
karar ile ilçemize 
tek çatı altında 
biraraya gelerek 
hizmet vermeye 
başladılar.
Balıkpazarı

Meteoroloji ise 
beklenen raporları 
açıkladı.
Yapılan son 
değerlendirmelere 
göre, Doğu Kara 
deniz, Doğu ve 
Güneydoğu Anado 
lu'nun batısı, Doğu 
Akdeniz ile Ordu, 
Van ve Sivas 
çevrelerinin yağışlı

Arçelik- Beko 
servisini kapatan 
Özkan Dağdelen, 
Beyhan Molla’nın 
Hamidiye Mahallesi 
Krom Sokak’ta 
bulunan işyeri ve 
bitişikteki mağazayı 
birleştirerek 
güçlerini biraraya 
getirdiler.
Yeniden yapılan 
dırma konusunda 
gazetemize 
açıklama yapan 
Dağdelen ve Molla, 
“Artık daha hızlı 
servis hizmeti 
verebilmek için 
personelimizle bir* 
likte biraradayız. 
Birlikten kuvvet 

doğacağını 
düşünü yoruz. 
Herşeyden önce 
Türkiye’nin önde 
gelen Arçelik ve 
Beko gibi kurumsal 
iki firmasının

servisi olmanın bi 
linçiyle hareketle 
tüketicilerimize 
daha kaliteli 
hizmet vermeyi 
amaçlıyoruz.” 
dediler.

Hava sıcaklığı artıyor
geçeceği tahmin 
ediliyor. Yağışların; 
Doğu Karadeniz 
kıyıları, Doğu Ak 
deniz, Güneydoğu 
Anadolu'nun batısı 
ile Ordu çevrele 
rinde yağmur ve 
sağanak, yağış alan 
diğer yerlerde karla 
karışık yağmur ve 
kar şeklinde olması

bekleniyor. İç ve 
doğu kesimlerde 
buzlanma ve don 
olayı ile birlikte 
sabah ve gece saat
lerinde yer yer sis 
ve pus hadisesi 
bekleniyor. 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü'nden 
alınan tahminlere 
göre, hava sıcaklı

ğımn Marmara'da 1 
ila 4 derece 
artacağı, iç ve doğu 
bölgelerde 3 ila 5 
derece azalacağı 
tahmin ediliyor. 
İstanbul: Parçalı 
ve az bulutlu 7 
Bursa: Parçalı 
ve az bulutlu 10 
Antalya: Parçalı 
ve az bulutlu 16

ADAK VE KURBANLIK BULUNUR
BİR TELEFON 

KADAR YAKINIZ
VEYSİ 

BESİ ÇİFTLİĞİ
Gemsaz Mevkii

0 537 775 28 69

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Eşref (olMlııeııclerle Misti
Türk Sinemasının 
yaşayan Efsane 
isimlerinden 90 
yaşındaki ünlü ismi 
Eşref Kolçak, lise 
öğrencileri ile 
buluştu. Gemlik 
Belediyesinin 2017 
yılı Kültürel Etkinlik
leri Kapsamında 
organize ettiği etkin
likte Anadolu Teknik 
ve Endüstri Meslek 
Lisesi Öğrencileri ile 
bir araya gelen Eşref 
Kolçak, 103 yaşında 
ki Türk Sinemasının 
son 73 yılının özetini 
yaptı. Öğrencilerin 
sorularını yanıtlayan 
Eşref Kolçak, baba
can bir öğretmen 
gibi kimi zaman 
kızdı, kimi zaman 
güldürdü, kimi 
zaman da hüzün
lendirdi. Marangoz, 
Tesviyeci ve Gazete 
Dağıtıcılığının ardın 
dan sanat yaşamına 
amatör tiyatrolarda 
figüran rollere 
çıkarak adım atan 
Eşref Kolçak, sine
maya 1947 yılında

Cahide Sonku'nun 
oğlunu oynadığı 
"Fedakâr Ana" isimli 
filmle başladığını 
söyledi.
Çocukluğunun ye 
gençliğiniri Türkiye' 
sinin ekonomik ve 
sosyal yaşamı 
konusunda çarpıcı 
açıklamalarda bulu
nan Eşref Kolçak, 
halk evlerinin önem
ine değinerek, "Halk 
evleri kapandı, tem
sil, tiyatro, sanat 
bitti. Gençler kahve
haneye, meyhaneye 
gitti" dedi.
1951 yılında oynadı 
ğı "Affet Beni 
Allah'ım" ve aynı 
dönemde Ayhan 
Işık'ın oynadığı 
"Kanun Benim" film
lerinin Türk Sinema 
sini, tiyatrodan 
kopardığını ifade 
eden Eşref Kolçak, 
bugüne kadar 131 
sinema filminde rol 
aldığını kaydetti. 
Gemlik'te kayınvali 
desinin yazlığı 
bulunduğunu ve 

arada sırada gelip 
gittiklerini anlatan 
Türk Sinemasının 
yaşayan ulu çınarı 
Esjef Kolçak, 
Şile'nin liman sonra 
sı plajının talan 
edilmesi sonrasında 
Gemlik ve Kumla 
sahillerinin gözde 
olduğunu açıkladı. 
34 yıldır Gemlik'te 
yaşadığını bildiren 
Kolçak, "Gemlik'i" 7 
bin yıllık, tarih, kül 
tür ve turizm kenti 
olarak ifade etti. 
Sinemadan tek 
kazancının "Sîzlerin 
Sevgisi" diye açıkla 
yan Eşref Kolçak, 
Türk Sineması'nın 
2007'deki "Güle 
Güle" filmi sonra 
sında canlandığını 
bildirdi. 103 yaşın 
daki Türk Sineması 
mn 73 yılında yer 
aldığını anımsatın 
duayen sanatçı L şref 
Kolçak, "131 fi m len 
sadece 3'ü ban ı 
para verdi. 128 film
den para almadın). 
350 bin dolar t< klıf 

ettikleri bir ABD 
filmi, Urfa'da çekile
cekti. En büyük teklif 
o filmden geldi. 
Tam çekimlere 
başlayacaktık, 11 
Eylül'de Amerikan 
ikiz kulelerine, Wall 
Stret'e saldırılar 
yapıldı. Bu nedenle o 
film çekilmedi" dedi. 
Türk Sinemasında 
yaşanan nankörlük
leri, seyircinin alkış 
ve sevgisi ile 
hafiflediğine dikkat 
çeken Eşref Kolçak, 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan 
Binali Yıldırım ve 
Kültür Bakanlığı 
yetkilileri ile 
görüşerek, 71 yıllık 
sanat yaşamının telif 
hakkını isteyeceğini 
öne sürdü. Senar 
yoda kendini 
bulmadığı hiçbir 
filmde rol almadığını 
ve almayacağını 
söyleyen Eşref 
Kolçak, Ben rol 
yapmasını bilmem. 
Ben oynuyorum"

diye konuştu. 
Her şeye rağmen 
pişmanlığı 
olmadığını da anla
tan Kolçak, telif 
hakkı uygulamasının 
sanat ve sanatçı 
camiasının geleceği 
açısından da örnek 
olacağını sözlerine 
ekledi. Türk 
Sinemasının en 
rezil yıllarının porno 
endüstrisine 
yöneldiği yıllar 
olduğunu da anlatan 
Eşref Kolçak, yeni 
komedyenlerden en 
çok Ata Demirer’i 
beğendiğini be
lirterek, “Hem iyi 
oyuncu, hem de 
filmlerinde küfür 
bulamazsınız. 
O nedenle çok 
beğeniyorum" dedi. 
Oğlu Harun 
Kolçak’ın sağlık 
durumu konusunda 

da bilgiler veren 
Yaşayan Efsane 
Kolçak, “Doku nakli 
dâhil, tam 13 
ameliyat geçirdi. 
O benim her şeyim. 
Bu yaşamdaki 
tek dayanağım. 
‘Yanımda Kal’ 
albümü iyi oldu. 
O oğluma büyük 
moral oldu. Şimdi 
durumu çok iyi” 
diye konuştu. 
Türk Sineması'nın 
efsane ismi Eşref 
Kolçak, öğrencilerin 
alkışları arasında 
çiçeğini Gemlik 
Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü 
Hüseyin Turhan’ın 
elinden aldı. Okul 
Müdürü Hüseyin Er 
Moderatörlüğünde 
konuşan Eşref 
Kolçak’a öğretmen 
ler ve öğrenciler de 
ilgi gösterdi.

GOOD-YEAR 

İIRELLÎ

MICHELIN

BiiiWIIaailwbwwilii

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

Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
öncülüğünde düzen
lenen Bebe-Çocuk 
Hazır Giyim ve Çocuk 
İhtiyaçları Fuan'na 
(Junioshow) 
Ortadoğu ve Afrika 
bölgeleri başta olmak 
üzere 50 ülkeden 800 
kişi katıldı.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTSO) 
öncülüğünde düzen
lenen Bebe-Çocuk 
-lazır Giyim ve Çocuk 
htiyaçları Fuan'na 

ı Junioshow) 
Ortadoğu ve Afrika 
bölgeleri başta olmak 
üzere 50 ülkeden 
800 kişi katıldı.
BTSO, TÜYAP Bursa 
Fuarcılık AŞ ve Bebe 
Çocuk Konfeksiyonu 
Sektörü Sanayici ve 
İş Adamları Derneği 
(BEKSİAD) iş birli 
ğiyle, Bursa Uluslar 
arası Fuar ve Kongre 
Merkezi'nde açılan 
fuar yoğun ilgi gördü. 
Oda yetkililerinden 
alınan bilgiye göre, 
fuara Ortadoğu ve 
Afrika bölgeleri başta 
olmak üzere 50 ülke
den 800 kişi katıldı. 
Fuar kapsamında 
Vişne Caddesi'ndeki

üretim tesislerini de 
ziyaret eden yabancı 
heyetler, bölgedeki 
üreticilerle iş görüş 
meleri gerçekleştirdi. 
İran'dan fuara katılan 
Reza Ahmadi, Bur- 
sa'da üretilen ürün
lerin çok kaliteli 
olduğunu belirterek, 
"Fuardaki ürünleri in
celedik. Bunun 
dışında üretimin 
merkezi olan Vişne 
Caddesi'ne de 
giderek, iş görüş 
meleri gerçekleş 
tirdik." dedi.
Birleşik Arap Emirlik- 
leri'nden (BAE) fuara 
katılan bir firmanın 
yetkilisi Bernardita 
Marinasadriano da 
Ortadoğu'da 40 
mağazalarının 
bulunduğunu, 0-16 
yaş arası tüm bebe 
ve çocuk ürünlerinin 
ticaretini gerçekleş 

tirdiklerini söyledi. 
Fuarda sergilenen 
ürünlerin yüksek 
kalitede olduğunu 
ifade eden Mari
nasadriano, "Fuar 
kapsamında 
verdiğimiz 
siparişlerle Bursa ile 
ticarete başladık." 
diye konuştu.
Yine BAE'den gelen 
firma sahibi Nasser 
Akbar Sahranavarad 
da "Grup olarak 4 
farklı markamız var. 
Türkiye ile ticari 
ilişkilerimiz mevcut. 
Buradaki firmaların 
ürün kalitesi çok iyi 
ve ürünlerin fiyatları 
uygun. İnsanlar çok 
kibar. Bebe-çocuk 
konfeksiyonu 
alanında 20 yıldır 
çalışıyorum. Bursa 
ile geçen yıl ilk kez 
ticaret yapmaya 
başladık.” dedi
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Ulaşımda neni dönem haşladı
Şehirler Arası Yolcu 
Taşıma Hizmeti ile 
Servis ve Turizm 
Taşımacılığı Hizme 
ti'mim Erişilebilir 
Hale Getirilmesi'ne 
Dair Yönetmelik 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı 
Şehirler arası yolcu 
taşıma hizmeti ile 
servis ve turizm 
taşımacılığı hizme
tinin erişilebilir hale 
getirilmesine ilişkin 
usul ve esaslarım 
içeren yönetmelik 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak ' 
yürürlüğe girdi, 
Yönetmelik seryis 
taşımacılığından, 
şehirler arası ve 
şehir içi tüm yolcu
luklardaki engel 
lilerle ilgili konu 
lan kapsıyor. 
Yönetmeliğe göre, 
karayolunda şehirler 
arası yolcu taşıma 
hizmeti ile servis ve 
turizm taşımacılığı 
hizmeti veren 
araçlar, denizyolu ve 
iç su yolunda hizmet 
veren araçlar,

Demiryolunda 
şehirler arası yolcu 
taşımada kullanılan 
araçlar, Havayolu 
araçlar, engellilere 
uygun hale getirile- 
cek
BANKOLAR 
ERİŞİLEBİLİR 
OLACAK
Taşıma hizmeti 
sağlayıcılarının 
yazıhanelerinde 
bankoların erişile 
bilir olacak, taşıma 
hizmeti sağlayıcılar 
yazıhanelerde 
görüntülü konuşma 
ile işaret dili hizmeti 
sağlayacak. Eğer bu 
şartlar taşınmıyorsa, 
taşıma hizmeti 

sağlayıcısı, engeline 
bağlı hareket 
kısıtlılığı olan bireyin 
bilet rezervasyonu 
yapılırken veya bilet 
sâtıitalıhırken 
belirttiği erişilebilir 
taşıma hizmeti 
sağlanmasına ilişkin 
talebini azami 
^yçtmiş iki saat 
içiâde karşılamakla 
yükümlüdür. Enge
line bağlı hareket 
kısıtlılığı olan 
yolcuların transfer 
aparatı talep etmesi 
halinde, transfer 
aparatı talebi kısa 
mesaj ile gönderilen 
bilgi mesajında ve 
bilette yer alacak.

Transfer aparatı yol
culuk süresince 
araçta bulunacak ve 
bu şartlar 
sağlanırken engelli 
yolcudan ek bir 
ücret talep edilmeye- 
cek.
Şehirler arası taşıma 
hizmeti sağlayıcıları, 
engeline bağlı 
hareket kısıtlılığı 
olan yolcunun trans
fer aparatı talebini 
ilettiğinde araçta yer 
olmadığı bilgisi ver
mesi durumunda, 
engelli yolcunun 
talep etmesi halinde 
araçta yer olmadı 
9mı belgelendirmek 
zorunda kalacak

Kama etffle çalışanlara 
mesai miijılesi

Yoğun kar ulaşımı 
zorlaştırınca evden 
çalışmak zorunda 
kalanlar, bunu mail, 
mesaj ya da telefon 
görüşmesi ile ispat
layarak mesaiden 
saydırabilir.
İstanbul başta 
olmak üzere özel
likle büyük 
şehirlerde 
çalışanlardan 
imkânı olanların bir 
kısmı, yoğun kar 
yağışı ulaşımı çok 
zorlaştırınca işlerini 
evden halletmek 
zorunda kaldı. Özel
likle sigorta, banka 
cıllk, telekomüni 
kasyon ya da basın 
sektörü gibi alan

larda çalışanlar 
arasında, işyerine 
gidip kart okut
madan evlerinden 
çalışanlar oldu. 
Peki bu çalışanlar 
turnikeden 
geçmedikleri için o 
gün çalışmamış mı 
sayılacaklar? Bu 
soru, geçtiğimiz 
günlerde ING 
Bank’ın haftada iki 
gün düzenli evden 
çalışma sistemine 
geçerek kurumsal 
taştırdığı, Mayıs 
2016’da kabul 
edilen 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 14’ün 
cü maddesine 
yapılan değişiklikte 
cevabını buldu.

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA •

....................
I İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83
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Ekmekte yeni uygulama neldi
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, ekmek 
ve ekmek çeşitleri 
üreten iş yerleri ile 
ilgili yeni bir uygu
lama getirildiğini 
açıkladı.
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, ekmek 
ve ekmek çeşitleri 
üreten iş yerleri İle 
ilgili yeni bir uygu
lama getirildiğini 
açıkladı.

"ÇALIŞMA 
RUHSATI 
GETİRMEYENLER 
KAYIT BELGESİ 
ALAMAYACAK" 
Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı 
Faruk Çelik, ekmek 

ve un fiyatları 
konusunda 
düzenlediği basın 
toplantısında 
ekmek ve ekmek 
çeşitleri üreten iş 
yerleri ile ilgili yeni 
bir uygulama 
getirildiğini kayded
erek, "İş yeri açma 
ve çalışma ruhsatı 
yerel yönetimler 
tarafından iş yerler
ine veriliyor ama biz 
bu iş yeri açma ve 
çalışma ruhsatını 
dikkate almadan bu 
iş yerlerine kayıt 
belgesi veriyorduk 
Tarım Bakanlığı 
olarak. 1 Ocak 
itibariyle kayıt bel
gesini bizden ala
bilmeleri için 
dolayısıyla

işletmeyi faal hale 
getirebilmeleri için 
iş yeri açma ve 
çalışma ruhsatı ge
tirmeleri gerekiyor. 
Yani bize iş yeri 
açma ve çalışma 
ruhsatını ibraz ede
meyenler buradan 
kayıt belgesini 
alamayacaklardır" 
dedi.
"KİMSE EKMEĞİ 
VATANDAŞIMIZIN

BOĞAZINA 
DİZMEYE 
ÇALIŞMASIN" 
Çelik sözlerine şu 
ifadelerle devam 
etti:
Burada amacımız, 
bu düzenlemeyle 
vatandaşlarımıza 
daha sağlıklı ve 
güvenilir mekan
larda üretilen 
ekmeğin tüketilmesi 
konusundaki var 

olan eksiklikleri 
gidermeye dönük 
son derece 
önemli bir 
adımdır. Bu 
uygulamanın da 
hayırlı olmasını 
diliyorum. Rastgele 
değerlendirmeler 
maalesef 
medyamızda yine 
devam ediyor. 
Kimse milletin 
sofrasında ayrıl 
maz bir parçası 
olan ekmeği 
vatandaşımızın 
boğazına diz 
meye kalkma 
sın. Bu yanlış bir 
yaklaşımdır. 
Vatandaşın 
yediği ekmekle 
uğraşmak kimsenin 
ekmek kapısı

olmamalıdır. 
Tüm bu ürünler 
tabiatın insan 
lara bahşettiği 
nimetlerdir, 
bunların tüke 
tilmesi gerekiyor." 
Nitratlı gübre 
kullanımı ile ilgili 
de açıklama yapan 
Bakan Çelik, 
gübrenin tarım 
sektörünün hem 
girdi hem de verim 
açısından en önemli 
kalemlerinden biri 
olduğunu ifade 
ederek, toprağın 
verimliliği ve 
diğer konular 
açısından 
gübrenin son 
derece önemli 
olduğuna vurgu 
yaptı.

Uzmanlar: Hiisiii Tl Tiirtiııe'niıı iEratatm anaiai sail waiilir'
Uzmanlar, TL'nin 
son haftalardaki 
değer kaybının 
Türkiye'nin 
ihracatını artırma 
sına ve dış ticaret 
açığının azaltılma 
sına yardımcı 
olacağını belirtiyor. 
Uzmanlar, TL'nin 
son haftalardaki 
değer kaybının 
Türkiye'nin ihraca 
tını artırmasına ve 
dış ticaret açığının 
azaltılmasına 
yardımcı olacağını 
belirtiyor. 
Türkiye'nin iç di
namikleri ve AB- 
D'de Cumhuriyetçi 
Parti adayı iş adamı 
Donald Trump'ın 
başkan 
seçilmesinin 

ardından 8 Kasım- 
11 Ocak'ta TL, 
dolara karşı 
yaklaşık yüzde 23 
değer kaybetti. 
DALARA KARŞI EN 
ÇOK DEĞER 
KAYBEDEN TL 
Trump'ın ABD'de 
yatırım harcama 
larını artırma, ku
rumlar vergisini 
düşürme ve finan 
sal piyasalar 
üzerinde regülas 
yonları azaltma 
vaatleriyle dolar, 
gelişmekte olan 
ülkelerin para bir
imlerine karşı değer 
kazanırken, bu 
ülkelerin içinde 
dolara karşı en çok 
değer kaybeden 
para birimi TL oldu.

ABD'nin yeni 
başkanı Trump'ın 6 
ay aradan sonra, 
önceki gün İlk kez 
gerçekleştirdiği 
basın toplantısında, 
ekonomi 
politikalarına fazla 
yer vermemesi 
yatırımcılar 
tarafından olumsuz 
algılanırken, bu 
durum dün New 
York borsasında 
kayıplara, doların 
diğer para birimleri 
karşısında değer yi
tirmesine ve TL'nin 
dolara karşı 
yaklaşık yüzde 3 
artış kaydetmesine 
neden oldu. 
Uzmanlar, TL'nin 
düşük olmasına 
karşın Türkiye'nin 

bundan avantaj 
sağlayabileceğini 
ve son haftalardaki 
TL'deki değer 
kaybının Türki 
ye'nin ihracatını 
artırmasına 
yardımcı olacağını 
belirtiyor.
"TL'NİN DEĞERİNİN 
DÜŞMESİ BİR 
AVANTAJ"
New York'taki fi- 
nansal danışmanlık 
ve araştırma şirketi 
MRV Associates 
Müdürü Mayra Ro
driguez Valladares, 
AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 
TL'nin değerinin 
düşük olmasının 
Türkiye'nin 
ihracatına avantaj 
sağlayabileceğini 

ve dış ticaret 
açığını azaltmasına 
yardımcı 
olabileceğini 
vurguladı.
Daha önce ABD 
Merkez Bankası 
(Fed) New York 
şubesi ve yatırım 
bankacılığı devi JP 
Morgan Chase'de 
görevler alan Ro
driguez Valladares, 
Türk yetkililerin 
kısa dönemde 
TL'deki düşüş 
hakkında piyasalara 
güven vermesi 
gerektiğini söyledi. 
Rodriguez Val
ladares, 
"(Türkiye'nin) 
Maliye Bakanı ve 
Merkez Bankası 
Başkanı düzenli 

olarak sorunları 
yakından takip et
tiklerini söyleyebilir 
ve TL'nin değerini 
olumlu etkileye
bilir." dedi. 
Rodriguez Val
ladares, 
Türkiye'nin, uzun 
dönemde vergi sis
teminde düzen
lemelere giderek 
yatırımcılara ve iş 
adamlarına 
kolaylık sağlaya 
bileceğini, yeni iş 
olanaklarının 
oluşturulmasında 
bürokratik engel
lerin azaltılarak 
özel sektörün daha 
hızlı gelişimine 
katkıda bulu 
nulabile 
ceğini söyledi.
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GEREKLİ TELEFONLAR* RESMİ DAİRELER DENİİ OTOBÜsT

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.

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

ULAŞIM
Pemukksle
DENİZ UÇAÖI

METRO

SÖzar Turtam 
Kanbe rogiu-Esaday

Kamil Koç

HASTANELER
Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast. 
Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. 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 13 08

513 10 95
513 37 42
513 15 07

513 13 64
524 85 86
513 10 92

513 18 46
513 71 66

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

Santral
Başkanlık

513 45 21-23
513 45 20

Bursa 
Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

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

VAPUR-FERİBOT

Topçular
Esklhlsar

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

_________OTOBÜS___________

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

DAĞITICILAR

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

5145796
5132325 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habeş 
Mogaz 
Ergaz 
Miiangaz 
Habaşgaz 
Yeni Llkİtgaz 
BP Gaz 
Bütünler Llkİtgaz 
Akçagaz 
Totalgaz
Akcan Patrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
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 Karfez
OEMLİK'İN İLK 6ÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5677 

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 
Çalgı çengi ikimiz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Hepyek 2:11:30- 

13:45-16:00-18:15- 
20:45...

Kahraman ördek: 
11:30-13:30-17:30...

Şeytanın oğlu: 
15:30-19:30-21:15...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Bursa trafiği için flaş gelişme
Bursa'da, eski 
Büyükşehir Beledi 
yesi başkanlarından 
Erdem Saker 
döneminde proje
lendirilen, Erdoğan 
Bilenser zamanında 
temeli atılan ve mer
hum Hikmet Şahin 
döneminde hizmete 
açılan Acemler 
Kavşağı'nın son 
lupu içindeki 
emniyet binaları 
yıkılıyor.
Kavşak 10 yıl sonra 
gerçek kimliğine 
bürünüyor. Acemler 
Kavşağı'nın lupu 
içinde kalan Emniyet 
Müdürlüğü Sosyal 
Tesisleri'nin 
yıkımında sona 
gelinirken, yapılacak 
düzenlemelerle hem 
yaklaşık 8 bin me
trekarelik lup yeşil 
alan olacak, hem de 
yol düzenleme 
çalışmalarıyla trafik 
nefes alacak.
Bursa şehir içi 
trafiğinin en önemli 
kilit noktası olan 
Acemler'deki mese
lenin çözümü için

bölgeye kavşak 
yapılması fikri ilk 
olarak eski 
başkanlardan Erdem 
Saker döneminde 
gündeme geldi ve 
projeler hazırlandı. 
Paşa çiftliği 
paydaşlarıyla 
yaşanan anlaşmazlık 
üzerine proje du
rurken, 1999 seçim
lerinin ardından 
görevi gelen 
Büyükşehir 
Belediyesi eski 
Başkanı Erdoğan 
Bilenser, kavşak 
projesine ağırlık 
verdi ve 2000 

yılında Bayındırlık 
Bakanı Koray 
Aydın tarafından 
kavşağın temeli 
atıldı. Ancak, paşa 
çiftliği varislerinin 
konuyu yargıya 
taşımasının 
ardından inşaat 
durduruldu. 2004 
seçimlerinde 
işbaşına gelen mer
hum Hikmet Şahin 
de sorunun çözümü 
için bir taraftan 
kamulaştırmayı 
üstlenirken, diğer 
taraftan da hukuki 
süreci Danıştay'a 
taşıyarak Acemler

Kavşağı'nın Önünü 
açtı. Tüm engellerin 
kalkmasının 
ardından inşaata 
hız verilirken, 
Acemler Kavşağı 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından 
2006 yılında trafiğe 
açıldı. 4 yapraklı 
yonca şeklinde pro
jelendirilen kavşağın 
3 lupu projeye 
uygun yapılırken, 
son lup ise içinde 
Emniyet Müdürlüğü 
Sosyal
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep

Altepe de 10 yıl once 
hizmete açılan 
Acemler Kavşağı'nın 
gerçek görüntüsüne 
kavuşması için 
Emniyet Müdür 
lüğü ile protokol 
imzalamıştı. 
Büyükşehir 
Belediyesi Kaçak 
çıhk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şubesi için Odunluk 
bölgesine modern 
bir bina yaparken, 
Emniyet Müdürlüğü 
de Acemler'deki 
kavşak lupu içinde 
kalan sosyal tesis
leri boşalttı. Tesis
lerin boşaltılmasının 
ardından yıkımlara 
hemen başlanırken, 
binalar büyük 
ölçüde ortadan 
kaldırıldı.
Tamamlanma 
aşamasına gelen 
yıkım çalışmalarını 
yerinde inceleyen 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Al
tepe, 10 yıl sonra 
kavşağı gerçek 
kimliğini 
kazanacağını 

söyledi. Hem ulaşım 
hem de çevre 
anlamında önemli 
bir çalışmanın hay
ata geçirileceğini 
ifade eden Başkan 
Altepe, "Binaların 
kaldırılmasının 
ardından buradaki 
yaklaşık 8 bin me
trekare alan yeşil 
alan olarak düzen
lenecek. Lup için
deki ağaçlar ve yeni 
yapılacak düzen
lemeler, bölgeye ayrı 
bir değer katacak. 
Bunun yanında 
İzmir Ankara 
yolu üzerine ilave 
şerit yapılması ve 
mevcut ada 
etrafında dönen 
yolun genişletilmesi 
sağlanacak.
Çevre duvarlarının 
yıkılmasıyla emniyet 
binasının batısındaki 
orta ada, yeni 
stadyum caddesine 
bağlanan kavşağın 
da düzenlemesi 
yapılacak. Yıkımlar 
bitmek üzere. 
Şimdiden bölgeye 
hayırlı olsun" dedi.
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YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK

VITRIFIYE & BANYO DOLAPLARI & LAMINAT PARKE
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ 
ISI VE SU YALITIM ÜRÜNLERİ & SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ
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Karaya çekilmiş olan tekneye giren gençlerin ısınmak için 
ateş yakması teknenin yanmasına neden oldu.

GTSO tarafıdan KOSGEB’in faizsiz 
girişimcilik kredilerinden 

yararlanmak isteyenler için kurs açıldı

Yeni iş kuracaklar 
için nirlsimclllfc 
kursları haşladı

Kayıkhane Mevkiinde 
rıhtıma çekilmiş olan 
ahşap tekne birden 
yanmaya başladı. 
Kış gelmesi nedeniyle 
bakım için karaya 
çekilen ve içinde de 
bir balıkçının yaşadığı 
öğrenilen ahşap 
tekneye dün öğle 
saatlerinde 2 gencin 
girdiği ve ısınmak için 
ateş yaktığı sanılıyor. 
Haberi sayfa 2’de

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası, yeni yılda 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” kurslarını 
sürdürüyor. KOSGEB'in faizsiz kredi imkanla 
rından yararlanmak isteyenler için Gemlik 
Ticaret ve Sanayi Odası ile 2017 yılında da 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Proğramı” için 
sözleşme imzalandı. Haberi sayfa 2’de

Güne Kanış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İsmail Aydın’ın Gafı!
Ankara da Gemlik’i de temsil eden AKP 

‘nin Orhangazili Bursa milletvekili İsmail 
Aydın, önceki gün Meclis’te yapılan Anayasa 
görüşmeleri sırasında kürsüye çıkarak, öyle 
bir gaf yaptı ki; yenilir, yutulur gibi değil.

Tombaladan çıkarcasına ilk kez milletvek
ili seçilen bu vekilimiz, zaman, zaman hukuk 
ve insan haklan komisyonlannda falan 
görüyoruz.

Bunun nedeni mesleğinin Avukatlık olma 
sı.

Aydın, küçük bir kasabada avukatlık ya
parken, bence imam hatip kökenli olması ne
deniyle Tayyip Bey tarafından milletvekili 
seçildi. Devamı sayfa 4’de

Gemlik Derilisi son üçlükle 
Gemlik Basketbol’un oldu
Cumartesi günü saat 
17’.öo,âe ilçe Kapalı Spor 
Salonu’nda oynana Gem
lik Basketbol, Gemlik 
Spor A takımı derbisi 
kıran kırana mücadeleyle 
geçti. 3 periyot Gemlik 
Spor’un önde götürdüğü 
karşılaş mada her iki 
takımda kıyasıya mü
cadele etti. Karşılaşmanın 
son 10 sallsesine'be- 
rabere giren iki takım, son 
salisede Gemlik Basket
bollu Melih’in attığı üçlük 
takımı öne geçirdi. 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Karaya çekilmiş olan tekneye giren gençlerin ısınmak için ateş yakması teknenin yanmasına neden oldu.

Kayıkhanene karadaki tekne yandı
ilçemizin Kayakhane 
Mevkiinde rıhtıma 
çekilmiş olan ahşap 
tekne dün öğle 
saatlerinde birden 
yanmaya başladı. 
Kış gelmesi ne
deniyle bakım için 
karaya çekilenve 
içinde de bir 
balıkçının yaşadığı 
öğrenilen ahşap 
tekneye dün öğle 
saatlerinde 2 gencin 
girdiği ve ısınmak 
için ateş yaktığı 
sanılıyor.
Yakılan ateş ile 
ahşap teknenin 
tahtalarının 
tutuşması sonucu 
isimleri bilinmeyen 
gençlerin kaçtığı, 
teknenin ise kısa

zamanda alev, alev 
yandığı görüldü. 
Yanan tekneyi 
görenler itfaiyeye 
haber verdiler.

Gelen itfaiye yanan 
tekneyi söndürdü. 
Olayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

GTSO tarafıdan KOSGEB’in faizsiz girişimcilik kredilerinden yararlanmak isteyenler için kurs açıldı 

M iş Maı itin girişimcilik Mıı haşladı 
Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, GTSO’nun 

bugüne kadar 450 girişimciye iş imkanı sağladığı belirtildi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, yeni 
yılda “Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi” 
kurslarını 
sürdürüyor. 
KOSGEB’in faizsiz 
kredi imkanlarından 
yararlanmak 
isteyenler için 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası ile 
2017 yılında da 
“Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 
Proğramı” için 
sözleşme imzalandı. 
Geçtiğimiz hafta

GTSO’da başlayan 
eğitim kursların 
ilki gerçekleştirildi, 
iş kurmak isteyen

lerin programlara 
katılımından 
ardından KOSGEB’e 
sunacakları

projenin 
beğenilmesi 
sonucu kursiyerler 
KOSGEB’ in

girişimcilik faizsiz 
kredilerinden yarar
lanabilecekler.
GTSO’nun Salonu 
nda düzenlenen 
eğitim kurusu 
Cüneyt Örkmez 
tarafından sunuldu. 
Yapılan açıklamada, 
“Bugüne kadar 
odamızda toplam 15 
UGE eğitimi düzen
ledik ve 450 
grişimciye iş imkanı 
sağladık. Gençlerim
izin önünü açacak, 
ticaret hayatına yeni 
kan kazandıracak,

istihdama katkı 
sağlayacak 
eğitimlerimiz 
devam edecektir" 
denildi.
Açıklamada iş 
kurmak isteyen 
lerin GTSO 
AKADEMİ 
sayfasından diğer 
eğitimler hakkında 
bilgi alabilecekler. 
Yeni proje yapan iş 
kuracaklar 
KOSGEB den 50 ve 
100 bin liraya kadar 
faizsiz kredi 
kullanabiliyor.

İlçe Sağlık Müdürü ve Muammer Ağım Devlet Hastanesi ziyaret edildi...

SP ziyaretleri sağlıkçılara kaydırılı
Saadet Partisi Gem
lik ilçe Başkanı Ah 
met Vakkas Yıldız 
ve beraberindeki 
İlçe Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İlçe Sağlık 
Müdürü Enver 
Ünal ve Gemlik 
Muammer Ağım 
Devlet Hastanesi 
Başhekimi 
Şahmeran 
Çelenkoğlu’nu 
makamında 
ziyaret ettiler.

Ziyarette yapımı 
devam eden 
bölge hastanesinin 
durumu ve değişik 
sağlık konularında 
kar şılıkh fikir alış 

verişinde 
bulunuldu. 
Ziyaretler sırasında 
SP’nin gelenek ha
line getirdiğ mer
hum Erbakanın 

kitabını 
armağan etti. 
Ziyaretten sonra 
açıklama yapan 
Yıldız, "İlçemiz 
madde bağımlılığı

sırala masında 
malasef Bursa İl 
genelinde 
birinci sıradadır. 
Bu kötü durumu 
durdurmak için

Emniyet güçlerimiz 
gayret ediyor 
ama yasaların 
daha çay dinci 
olması gerekiyor.
Ayrıca ilçemize 
bırAmatem 
(Alkol ve Madde 
Bağımlılığı 
Tedavi Merkezi) 
kurulması şarttır, 
içinde eğitim 
sistemimizi bu 
yönde kurmamız 
gerekiyor" dedi.
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Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü
Bursa'da seyir 
halindeki hafriyat 
kamyonu tonlarca 
kaya ve taşı ana 
yola döktü. Şans 
eseri ölen ya da 
yaralanan olmadı. 
Ankara yolundan 
şehir merkezine 
doğru ilerleyen özel 
bir şirkete ait 
hafriyat kamyon il;

arka kapağının 
açılması sonucu 
içinde bulunan ton
larca kaya ve taşı 
ana yola döktü. 
Yüksek İhtisas 
Kavşağı mevkiinde 
kamyonun arka 
kapağının açılması 
sonucu ana yola 
dökülefi t&fttâf öa 
hafriyat arkadan

gelen sürücülere 
zor anlar yaşattı. 
Sürücüler yola 
dökülen taş ve kay
alardan manevra 
yaparak kurtuldu. 
Bursa'nin ana yol
unda yaşanan 
olayda şans eseri 
ölen veya yaralanan 
olmadı.
Yola dökülen

molozlar Yıldırım 
Belediyesi ekipleri 
ve dozer tarafından 
temizlenirken, 
molozların 
kaldırılmasının 
ardından yol 
trafiğe açıldı.
Molozlar sebebiyle 
ana yolda metre 
lerce araç kuyruğu 
oluştu.

Bursaıla caldıldan otomoüilıle 
uyuya kalınca vakalanrfılar

Bursa'da çaldıkları 
otomobili adliye 
otoparkı önüne 
park edip içinde 
uyuya kalan 
sabıkalı 2 hırsız 
kıskıvrak yakalandı. 
Sabah saatlerinde 
camı çalıp kendi
lerini uyandıran 
trafik polislerini 
karşılarında 
görünce kaçmaya 
çalışan 2 zanlı, 
yaka paça gözaltına 
alındı.Zanlıların bir 
tamir atölyesinden 
çaldıkları otomobile 
bir başka kamyo
netin plakası takıp 
hırsızlık olaylarında 
kullandıkları 
ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye 
göre, sabah saat 
09:00 sıralarında 
Adliye otoparkı 
karşısında lastiği 
patlak ve hafif 
hasarlı bir otomo
bilin içerisinde iki 
kişinin hareketsiz 
yattığını fark eden 
otopark görevlisi 
durumu adliye 
çevresinde görevli 
2 trafik polisine 
bildirdi.
Olay yerine gelen 
trafik polisleri, oto
mobilin plakasının 
bir başka kamyo
nete ait olduğunu, 

aracın 3 gün önce 
bir tamir atölyesin
den çalıntı oldu 
ğüfiü tespit etti. 
Trafik polisleri ötö- 
mobilin camını 
çalıp uzun süre 2 
şahsı uyandlfa 
mayihca 112 ekip
lerine haber verdi. 
Olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin 
şahısların 
uyuduğunu belir
lemesi üzerine 
trafik polisleri 
kapısı açık olan 
otomobilin kontak 
anahtarını üz
erinden alıp daha 
sonra şahısları 
uyandırdı.Trafik 
polislerini görünce 
önce şaşıran kısa 
süre sonra kaç
maya çalışan 
zanlılar, yere 
yatırılıp kelepçe
lenerek gözaltına 
alındı.Otomobilin 
içinde kalan diğer 
zanlının kaçmaması 
için otomobilin 
kapısını dışarıdan 
tutan diğer polis 
memuru ise olay 
yerine gelen asayiş 
ekipleri ile birlikte 
diğer zanlıyı da 
dışarıya çıkarıp 
etkisiz hale getirdi. 
Şahısların üzerinde 
ve otomobilde 

yapılan aramada 3 
adet sustalı bıçak, 
tornavida ve çok 
sayıda cep telefonu 
bulundu.Gözaltına 
alınan zanlılar 
O.T.(18) ve O.Ü.(19) 
polis merkezine 
götürüldü.
Polls ekiplerinin 
haber vermesi üz
erine olay yerine 
gelen otomobilin 
sahibi Halil İbrahim 
Arslan, "Otomobili 
satacaktık 3 gün 
önce iş yerinin 
kapısını kırıp 
içeriye girmişler. 
Ofiste araçların 
yedek anahtarları 
duruyordu. 
Anahtarları 
deneyip otomobili 
çalmışlar. Ne 
yaptılar bilmiyo
rum, araç hasarlı. 
Tamponunu 
vurmuşlar. Bir 
lastiği patlamış. 
Gece Adliye 
otoparkında 
uyumuşlar sağ 
olsun trafik polis
leri yakalamış. 
Benim de sabah iş 
yerine gelince 
haberim oldu.
Şahısların madde 
kullanıp sızdıkları 
tahmin ediliyor" 
dedi. Olayla ilgili 
tahkikat sürüyor.

Bursa'da kontrol 
den çıkafrv Otomobil', 
hastaneye gitmek 
için durakta otobüs 
bekleyen gelin ile 
kayınvalidesini 
ezdi. Kanser 
hastası kayınvalide 
hayatını kaybe 
derken, gelin 
yaralı olarak has
taneye kaldırıldı. 
Kaza, 
Mustafakemalpaşa 
ilçesinde İzmir yolu 
üzerinde meydana 
geldi. İddiaya göre, 
sabah Bursa'da 
hastaneye gitmek 
için ilçe terminaline 
giden gelin-kay- 
nana, terminalde 
otobüs olmayınca, 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
yolcu otobüslerine 
binmek için termi
nalin karşısına 
geçti. İki kadın, du
rakta bulunan bir

IİBİIMI İIIISI l »Mil İM
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Narko 
tik Büro Amirliği ile 
Karacabey İlçe Em
niyet Müdürlüğü 
tarafından 2009 
yılında 200 polisle 
gerçekleştirilen 
şafak operasyo 
nunda tutuklanıp 
serbest kalan 10 
kişinin cezası 
Yargıtay tarafından 
onandı.
2009 yılında 12 eve 
sabah erken saatler 
de eş zamanlı op
erasyon düzenle 
yen polis ekipleri, 
kraker paketi, yor- 
gan içi ve kilim

kaç kişi ile birlikte 
otobüs beklemeye 
başladı. Tam bu 
sırada ilçe 
merkezinden termi
nale doğru hızla 
gelen C.C. (30) 
idaresindeki 16 SB 
174 plakalı otomo
bil, otobüs 
bekleyen yayaların 
arasına daldı. 
Otomobil altında 
kalan Vildan Atış 
(38) yaralı olarak 
Uludağ Üniversitesi 
Tıp Fakültesi'ne 
sevk edilirken, 
kayınvalidesi Afer 

altları ile tavan 
arasına gizlenmiş 
satışa hazır toplam 
50 gram esrar ele 
geçirmişti. 
Uyuşturucu op
erasyonunda 
tutuklandıktan 
sonra serbest kalan 
U.U. (33), K.K. (26), 
Ç.S. (24), S.l. (44), 
H.G. (53), E.G. (27),

Atış (66) ise olay 
yerinde hayatını 
kaybetti. 
Bir süre önce 
kanser teşhisi 
konulduğu 
öğrenilen Ayfer 
Atış'ın tedavi için 
Bursa merkezde bir 
hastaneye gittiği ve 
yanına gelini 
Vildan Atış'ı aldığı 
öğrenildi. Oto 
mobil sürücüsü 
C.C. gözaltına 
alınırken, savcılık 
olayla ilgili 
soruşturma 
başlattı.

S.D. (29), G.G. (48) 
ve Y.l'nın (25) 
cezası Yargıtay 
tarafından 8 sene 
sonra onandı. 4 yıl 
2 ay hapis cezasına 
çarptırılan 9 kişi tu
tuklanarak ceza
evine gönderilir 
ken, S.Y'nin (25) ise 
firarda olduğu 
öğrenildi.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

İsmail Aydın’ın Gafı!
AKP, tüzüğünde bulunan, ama uygulanma 

yan ön seçim maddesi uygulanmış olsaydı, 
İsmail Aydın’ın milletvekili seçilmesi müm 
kün müydü?

Ama, bu Orhangazili kardeşlerimiz şanslı 
kişiler.

Daha önce de ANAP iktidarı döneminde, 
kimsenin adını bile duymadığı Diş Hekimi 
Ertuğrul Ünlü de tombaladan milletvekili 
seçilmişti.

Aynı İsmail Aydın gibi, hem de iki dönem.
Aydın, meclis kürsüsünde yaptığı konuş 

mada, Anayasa'hin değiştirilemez olan ve 
AKP’nin MHP’lilerle bu konuda anlaştıkları 
ilk 4 maddesinin de değiştirilebileceğini 
söyledi.

Bu konuşma uzun süre ülke gündeminden 
düşmez...

Düşmez ama, AKP’nin HDP’lilerle yaptıkları 
Çözüm Süreci görüşmelerinde mutabık 
oldukları konularda bu 4 madde de vardı.

Yani, Erdoğan’ın istemi ile Anayasa’nın ilk 
4 maddesi de değiştirilecekti.

AKP, HDP nikahı bozulunca, işler sarpa sar 
dı.

İsmail Aydın’ın bu çıkısı binlerinin gözüne 
girmek gibi geldi bana.

Yani aslında ucuz kahramanlık yaptı Aydın.
Hiç yeri değilken, üzerine elzem olmayan 

laflar ediverdi.
Ne demeli, Allah söyletti, kardeşimiz.
Tabii bu sözlere, CHP’liler büyük tepki gös

terdi. Nedense MHP’den ses çıkmadı.
Aydın yeniden kürsüye geldiğinde;
"Anayasanın değiştirilmez maddesinin yer 

alması gerektiğini ifade enim.
İlk dört maddenin teminatı bizleriz.” dedi.
Teminatısınız da, şimdilik söylememeniz 

gelini neden söyledin?
Biliyorsunuz Anayasa’nın ilk 4 maddesi 

MHP’nin öteden beri belirttiği, değiştirilmesi 
olmazsa olmazlarından.

Ülkeye Başkanlık, -pardon- diktatörlük ge
tirecek olan, parlamentoyu yok sayan, yürüt 
me, yasama ve yargıyı Cumhurbaşkanının 
emrine veren bir sistem değişikliğini gerçek 
leştirmek için MHP’nin oylarına muhtaçlardı.

Bu gerçekleşiyor.
AKP acele etmeden, tek adam diktatörlüğü 

ne giden yolları adım adım aşıyor.
Bunu HDP ile yapacaklardı çabaları yarı 

yolda kaldı.
HDP, PKK ile bağını koparamadı.
2016 seçimlerinde yüzde 13 oy aldı, 80 mil

letvekili çıkardı. MHP’de 80 vekil çıkarmıştı.
AKP ülkenin başında bunca bela varken, 

ısrarla Başkanlık sistemine geçmeyi neden 
istiyor?

MHP durup, dururken neden birden bu sis
teme karşı olduklarını bir çok konuşmaların 
da basa, basa söylemelerine karşın AKP’ye 
neden destek veriyor?

Vatan böyle mi sevilir?
Kimseyi kandıramazsınız. Kirli pazarlıkları, 

nız ortaya çıkacaktır. Ama unutmayın, İsmail 
Aydın’ın istemeyerek de olsa söylediği 
gerçektir.

Bu Anayasada olmasa bile, ders kitapların 
dan şimdiden Atatürk’ü ve devrimlerini 
kaldırıyorlar.

Daha bekleyin neler göreceğiz.

MMiilirtilliiiliiiiiiiw?
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Gemlik Atatürk 
Stadının bitmek 
bilmeyen onarımı 
nedeniyle, ilçemiz 
futbol takımları 
dış sahalarda 
karşılaşma yapmak 
zorunda kalıyorlar. 
2016 yılında çim 
zemin bölümünde 
yapılan yenileme- 
aeri sörira, bu kez 
de sahanın çevresi

kazılarak koşu 
pisti haline 
getirilmek istendi.
Ancak, aylardır 
sahaya el atan 
olmadı.
İl Gençlik ve 
Spor Müdürlüğü 
tarafından Gemlik 
Belediyesine tahsis 
edilen Gemlik 
Atatürk stadının 
bitmek bilmeyen

onarımları nedeniy 
le ilçemizdeki spor 
kulüpleri karşılaş 
maları yabancı sa
halarda yapmak 
zorunda kalıyorlar. 
Spor Kulüpleri yö
neticileri ve sporcu 
lar, Gemlik stadının 
onarımının daha 
kaç yıl süreceğini 
merak ettiklerini 
söylüyorlar.

Geçen yıl yapılan 
orta saha düzen
lemesine karşın, 
saha yüzeyinin 
girintili çıkıntılı 
olduğu gözlendi. 
İlçemizdeki Bursa 
futbol liğine katılan 
spor kulüpleri de 
sezon tamamlan
madan sahanın 
kullanılır hale geti 
rilmesini istiyorlar.

"Baskan Diisiiriilılü" Vtnca Mtaneuiaılf
yonca kitab

OnGCfKlUll 1 i

ic

Gemlik Belediyesin 
de meydana gelen 
yolsuzluk iddiaları 
üzerine İçişleri 
Bakanı tarafından 8 
Mart 2011 günü 
görevinden

uzaklaştırılan bir 
daha görevde iade 
edilmeyen CHP’li 
Belediye Başkanı 
Fatih Mehmet Güler, 
başından geçenleri 
“Başkan Düşürüldü”

adlı bir kitapta yazdı. 
Siyah-Beyaz Yayınla 
rı tarafından basılan 
ve kitabevlerine gön
derilen “Başkan 
Düşürüldü” Gemlik 
Gonca Kitabevinde

satışa sunuldu. 
Güler, kitabının ilgi 
gördüğünü, seven
lerinin ve yaşanan . 
lan merak edenlerin 
kitabını ilgi ile 
okuduğunu söyledi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Spor Salo
nunda kalabalık 
seyirci karşısında oy
nanan müsabakayı 
Gemllkspor 3 periyot 
önde götürürken, 
karşılaşmanın on 
saniyelerinde Gemlik 
Basketbolün attığı 
üçlük basket ile Gem
lik Basketbol 
karşılaşmayı önde 
bitirdi. Karşılaşma 
Gemllkspor 67, 
Gemlik Basketbol 70 
ile sonuçlandı, 
ilk yarısında oynan 
müsabakayı 
Gemllkspor 61-70 
kazanırken Gemlik 
Basketbol rövanşı 
alıp liderliğe yükseldi.

Gemlik Takımları ligde 
oynadıkları 7 
karşılaşma sonunda 
Gemlik Basketbol 
aldığı 6 galibiyet ile 
lider olurken, Gemlik 
Spor 5 Galibiyet ile 2 
sırada yer aldı. 
Maçın ilk periyotuna 
Gemlik spor Olcay, 
Enes, Adnan, 
Cemhan, Canefe ile 
başlarken, Gemlik 
Basketbol Mesut, 
Gökhan, Melih, 
Rahmi, Levent ile 
başladı. 1 periyotta 
karşılıklı bulunan bas
ketler ile Gemlik spor 
periyotu 19:18 
bitinken, 2periyota 
Gemlik Basketbol

bulduğu basketler ile 
farkı kapatmaya 
çalışsa da Gemlik 
spor periyot sonuna 
38:33 önde girmeyi 
başardı.
Maçın 2 yarısında

Gemlik Basketbol 
Cihan ile bulduğu 
sayılar ile periyotu 
14:23 önde tamamla
yarak son çeyreğe 
4 sayı fark ile önde 
girdi. Son çeyrekte 2 

takımın etkili oyunu 
tribünlerden alkış 
alırken, son 10 
saliseye 67:67 be
raberlik ile girdiler. 
Son saniyede Melih 
ile bulduğu 3 sayı ile 

maçı 67:70 Gemlik 
Basketbol kazandı. 
Gemlik Spor‘da 
Kamer(18) Adnan (14) 
Enes (14) Cem Han 
(12) Can(4) Olcay (3) 
Gökhan (2) 
Gemlik Basketbol’da 
Melih (19) Rahmi (17) 
Gökhan (12) Levent 
(8) Cihan (7) Mesut 
(4)Berkay (3) 
1 Periyot 19:18 
Gemlik Spor 
2 Periyot 19:15 
Gemlik Spor 
3 Periyot 14:23 
Gemlik Basketbol 
4 Periyot 15:14 
Gemlik Spor 

Maç Sonucu: 67:70 
Gemlik Basketbol

GEMLİKSPOR: 73 FAST LİNE SRKL: 43
Gemlikspor Genç 
Erkekler Basketbol 
Takımı, rakiplerine 
göz açtırmıyor.
Sahasında oynadığı 
Fastline spor maçını 
rahat kazanan 
basketbolcular 
yenilgisiz liderliğini 
sürdürdü.
İlk periyodu 20-12 
önde tamamlayan 
temsilcimiz, ikinci 
periyotu da 43-22 
önde tamamladı. 
Hızlı ve etkili hücum
lar ile sayılar bulan 
Gemliksporlu basket
bolcular üçüncü 
periyotu da 59-35 
önde tamamladılar. 
Final periyotunda da 
üstün olan taraf Gem
likspor olunca maçıda 
73-43 yenerek gru 
bundaki liderliğini 
sürdürdü. Maç kad 
rosu, Samet SUCU, 
Hakan GÜNEŞ, 
Berkay AKBULUT, 
Caner SALMAN, Mert 
BİLGE, Kubilay 
TÜRKMEN, Tufan

ERKEN, Cavit 
SAMANLI, Barış Can 
GÜLER, Saim DA 
MAR, Çağatay AKÇAY 
ve Baran Efe SIR
ALAÇ. Takım sorum
lusu İbrahim Tokgöz, 
"Dostça ve sport
mence geçen maçta 

her iki takımın 
oyuncularını da kut
luyorum. Genç takım 
olarak grubumuzda 
lideriz ve inşallah 
playoffa kalarak ilk 
hedefimizi gerçekleş 
tlrmiş olacağız. Bu
radan da final gu

rubuna çıkıp ilçemizi 
en iyi şekilde temsil 
etmek istiyoruz, özel
likle genç takıma 
destek olan Örnekler 
İnşaat Ltd.Şti. sahibi 
Hacı örnek ahimize 
bu galibiyeti hediye 
ediyoruz. Bu yıl İlk 

olarak Yıldız Takımı 
miza Yetişenler 
Alışveriş sahibi Bekir 
Yetişenler destek 
olurken, Genç 
takımımıza da Hacı 
örnek'in destek 
olması bizleri son 
derece memnun ve 

mutlu etmiştir. 
İnşallah A Takımımıza 
da bir firmanın spon
sor olarak destek 
olacağını ümit ediyo
rum. Buradan büyük 
firmalara ki Gemlik'te 
bu firmaları 
tanımayan yoktur, A 
takımımıza destek ol
maya sponsor olmaya 
davet ediyorum. 
Umutmayalım ki 
"Gençlerine destek 
olmayan firmalar, 
ileride bu gençlerin 
vebaline ortak 
olurlar".
Gemlikspor ailesi 
olarak her daim genç
lerimizin yanındayız 
ve bunu birlikte yap- 
mayada hazınz. Bizler 
her zaman bu 
doğrultuda hareket 
ettik ve bu doğrultuda 
da devam edeceğiz. 
Basketbolden daha 
fazlası Gemlikspor 
basketbol ailesi 
olarak saygı ve 
sevgilerimizle" 
dedi.
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SPOR KÖŞESİ

Haydar YİĞİT

FUTBOLA KAR ENGELİ
İki haftalık mecburi 

erteleme yüzünden 
yarım kalan futbol 
esareti bu hafta 
kaldığı yerden 
devam edecek gibi 
gözüküyor.

Süper, amatör, 
bölgesel lig, birinci 
amatör küme U17 ve 
U14 maçları 
kısmetse oynanacak.

Süperde Gemlik 
takımlarının duru
munu artık tüm 
Gemlik biliyor. 
Başarısızlık son 

hafta da diyebiliriz. 
İki takımımızda ligin 
dibinde birinci 
amatör kümede 
Umursporumuz 
düşmemek için 
direniyor.

Bu başarısızlığın 
çaresi yok mudur? 
Tabiki vardır.

Ben defalarca 
yazdım.

Sosyal aktivite 
yönetimlerinde 
muhakkak güvenilir 
insanlar olması 
gerekir. İnsanlar 

arkalarına bakmadan 
bu yönetimlere 
ellerinden gelen 
yardımları 
yapmalıdırlar. 

Her kulübün 
kendine özgü pro
jeleri olması gerekir. 
Bu projeler kulüp
lerin aynası 
olmalıdır.

İnsanları ikna et
melidir.

Ayrıca çalışmalar 
gönüllülük esasına 
dayandığı için 
fedakarlık gerektirir.

Emek verdiğiniz 
insanların özellikleri 
bu fedakar insanları 
soğutucu nitelikte 
olmamalıdır.

Görüyörsühüz İşih 
ruhbhdâ teiYiiZ 
toplum ve temiz 
idareciler baş 
roldedir.

Emek veren 
insanların azmi yok 
edilmemelidlh

En önemlisi de 
yönetenler 
gerçekleştiremeyece 
ği sözleri vermeme
lidir.

“Balık baştan 
kokar” atasözünü 
doğrulanmamalıdır

Gemlik Belediye- 
spor ölarâk biz 
deplasmanda ya da 
Gemlik’te yaptığımız 
maçlara bakıyorum 
rakip takım hep iki 
arabayla maçlara

geliyor.
BlrlSI sporcu 

arabası birisi İdareci 
arabasısporcuların 
oluyorlar.

İşte biz de böyle 
olmalıyız.

Yalnız her kafadan 
ayrı ses çıkmamalı. 
Bu çok önemli.

İkinci amatör küme 
ve U16 kuraları da 
çekildi Gemlik’imizin 
ikinci amatör 
kümede temsil ede- 
cek takımlarımız 
ikinci grupta 
toplandı.

Orhangazi ve Gem
lik yakın olmasından 
dolâyı takımlar aynı 
grupta yer almakta
lar..

Ğemlik Vefa, Kör- 
fezspor, Gemlik 
Gençlerbirliği, 
Kurşunluspor, 
Narlıca, Sölöz, G.B,

Örhahğazi Gençler 
Birliği, Örnekköy, 
Gedelek Gücü, 
Çakırlı spor grupta 
bulunan takımlar.

U16 Gemlik 
Belediyespor ise Elit 
lig birinci grubunda 
yer alıyor.

Grubunda oldukça 
iddialı olan Gemlik 
Belediye sporuH 
grubunda ise şu 
takımlar yer almakta.

Gemlik Belediye- 
spÖr.Compenante, 
tütün spor, Tuna 
Gençlik, Murat Hü- 
davendigar, Zafer- 
spor, Yavuz Selim 
Spor. Altınok, 
Atıcılar spor U16 Elit 
lig birinci grubunu 
oluşturan takımlar.

Takımlarımıza 
maçlarında üstün 
başarılar diliyoruz.

■İİM 
SIMM

'Bireysel Genç Girişim Programı* 
kapsamında teknolojik ve yeni
likçi iş fikri olan girişimcilere 150 
bin TL’ye kadar hibe sağlanacak. 
TÜBİTAK tarafından gençlerin iş 
fikirlerini iyi bir iş planına 
dönüştürme hedefiyle başlatı lan 
Bireysel Genç Girişim (BİGG) 
programı başladı. Program 
kapsamında teknolojik ve yeni
likçi iş fikri olan girişimciler 150 

bin TL'ye kadar hibe alacak.İki 
aşamalı programda, internet 
sitesi üzerinden toplanan iş fikir
leri bir eleme sistemine tabi tutu
larak; fikirler, teknolojik 
düzeyi ve yenilikçi yönü, iş 
fikrinin uygulanabilirliği, iş 
fikrinin taşıdığı ticari değer, iş 
fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri 
ekibinin nitelikleri ve İş fikrine 
uygunluğu gibi yönler

göz önünde bulundurarak 
değerlendirilecek. Değerlendir 
meyi geçen iş fikirleri 2 aylık 
eğitim ve mentorluk programına 
dahil olacak. Programı tamamla
yarak iş fikirlerini geliştiren 
girişimci adayları, hazırlayıp ön 
onay aldıkları iş planlarıyla 
TÜBİTAK'a başvuracak ve 150 
bin TL'ye kadar olan hibe deste 
ğini alabilmek için yarışacak.

43 yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

fiMATBAACILIK YAYINCILIK REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANIHM HİZMETLERİ

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA •

*
ES

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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Sanayi ciro endeksi arttı
Mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış toplam 
sanayi ciro endeksi, 
kasımda bir önceki 
aya göre yüzde 3,4 
artış gösterdi. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
kasım ayına İlişkin 
sanayi ciro endeksi 
verilerini açıkladı. 
Buna göre, mevsim 
ve takvim etkisin
den arındırılmış 
toplam sanayi ciro 
endeksi, kasımda 
bir önceki aya göre 
yüzde 3,4 arttı. 
Sanayinin alt 
sektörleri 
incelendiğinde, 

kasımda ekim ayına 
kıyasla madencilik 
ve taş ocakçılığı 
sektörü endeksi 
yüzde 2,2, imalat 
sanayi sektörü en
deksi de yüzde 3,4 
arttı.
Takvim etkisinden 
arındırılmış toplam 
sanayi ciro endeksi, 
bir önceki yılın 
kasım ayına göre 
yüzde 11,5 artış 
gösterdi. Sanayinin 
alt sektörlerine 
bakıldığında, 
kasımda bir önceki 
yılın aynı ayına göre 
madencilik ve taş 
ocakçılığı sektörü 
endeksi yüzde 17,7,

imalat sanayi sek
törü endeksi yüzde 
11,4 artış kaydetti. 
Mevsim ve takvim 
etkisinden 
arındırılmış ana 
sanayi gruplarında, 
kasımda bir önceki 

aya göre en yüksek 
artış yüzde 7,8 ile 
dayanıklı tüketim 
malı imalatında 
gerçekleşti. 
İmalat sanayi alt 
sektörleri 
incelendiğinde, 

kasımda bir önceki 
aya göre en fazla 
artış yüzde 32,8 ile 
makine ve 
ekipmanların 
kurulumu ve 
onarımında 
gerçekleşti.

Bu artışı yüzde 10,3 
ile bilgisayarların, 
elektronik ve optik 
ürünlerin imalatı ve 
yüzde 8,2 ile 
mobilya imalatı 
takip etti. Söz 
konusu ayda 
bir önceki 
aya göre en fazla 
azalış, yüzde 1,6 ile 
kayıtlı medyanın 
basılması ve 
çoğaltılmasında 
gerçekleşti. Bu 
azalışı yüzde 0,9 ile 
deri ve ilgili 
ürünlerin imalatı 
ve yüzde 0,3 ile 
diğer ulaşım 
araçlarının imalatı 
izledi.

Gençler’Ceıtf itil MrikMriwr
Aile Bakanlığınca, 
maddi sıkıntı ne
deniyle yuva kura
mayan çiftler için 
başlatılan 
"Çeyiz Hesabı" 
uygulamasıyla 
bankalarda 9 ayda 
yaklaşık 17 milyon 
lira birikti.
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığın 
ca, maddi sıkıntı 
nedeniyle yuva ku
ramayan çiftler için 
başlatılan "Çeyiz 
Hesabı" uygulaması 
ile bankalarda 9 
ayda yaklaşık 17 
milyon lira birikti. 
Çeyiz Hesabı ile De
vlet Katkısına 
İlişkin Yönetmelik, 
16 Aralık 2015'te 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Birikim yaparak 
evlilik döneminde 
rahat etmek isteyen 
henüz evlenmemiş 
ve 24 yaşını 
doldurmamış genç
lerin yanı sıra 
ailelerin de çocuk 
lan adına açabile
cekleri çeyiz hesabı 
uygulaması, 18 
Nisan 2016'da 
başladı.
24 BİN KİŞİ 
BAŞVURDU 
Aile ve Sosyal Poli
tikalar Bakanlığınca 
maddi sıkıntı ne
deniyle evlene
meyen çiftler için 
hayata geçirilen 
"Çeyiz Hesabı" 
uygulamasına 
gençler yoğun ilgi 
gösterdi. Hesap, 
hem birikim yap
maya olanak 

sağladığı hem de 
devlet katkısından 
yararlanma imkanı 
sunması dolayısıyla 
evlenecek çiftlerin 
adeta umut kapısı 
oldu. Bakanlık veri
lerine göre, uygula 
manın başladığı 
günden itibaren 23 
bin 940 kişi çeyiz 
hesabına müracaat 
etti. Bugüne kadar 
14 bankada açılan 
hesaplarda biriken 
para miktarı ise 16 
milyon 767 bin 980 
lira 25 kuruş oldu.
KİMLER Y 
ARARLANABİLİR? 
Çeyiz Hesabı 
uygulamasından 
Türk vatandaşı 
veya mavi kart 
sahibi, 27 yaşından 
önce ilk evliliğini 
yapacaklar yarar

lanabilecek. Türk 
vatandaşı olup 
kendi talebiyle 
bunu kaybeden 
mavi kart sahipleri 
ile 3'üncü dereceye 
kadar alt soyları da 
çeyiz yardımı 
hakkından yararlan
abilecek. Türkiye'de 
ikamet şartı 
olmadığı için yurt 
dışında yaşayan 
Türk vatandaşları 
da çeyiz yardımı 
alabilecek.
Sisteme dahil ol 
mak için ise Türki 
ye'de kurulu mev 
duat veya katılım 
bankalarında çeyiz 
hesabı açtırılması 
zorunlu olacak. 
Uygulamadan yarar 
lanmak isteyenlerin 
öncelikle Türk 
vatandaşı olması ve

Türkiye'deki bir 
bankada hesap 
açtırması gerekiyor 
3 YIL DÜZENLİ 
ÖDEME ŞARTI 
Uygulamadan fay
dalanabilmek için 3 
yıl düzenli ödeme 
yapma şartı bu
lunuyor. Hesaba 
aylık en az 100, en 
fazla ise bin lira 
yatırılabiliyor.
Gençler 
ödemelerini aylık ve 
3'er aylık periyot
larda yapabiliyor, 
ödemesini 3-4 yıl 
arasında düzenli 
yapanlara 4 bin 500 

lirayı aşmayacak 
şekilde, hesaptaki 
birikimlerinin yüzde 
15'i kadar katkı 
sağlanıyor. 5 yıl 
veya daha uzun 
süre ödeme yapan
lara da 5 bin lirayı 
aşmamak koşuluyla 
birikimlerinin yüzde 
20'si kadar devlet 
katkısı veriliyor. 
Çiftler, hesabın 
açılış tarihinde bir 
defaya mahsus üst 
sınırı aşan miktarda 
para yatırabiliyor. 
Ancak bu tutar en 
fazla 15 bin lira ola
biliyor.

G 
E 
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L 
İ 
K 
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E 
H 
B 
E 
B 
İ

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 51310 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 1° 28

«MİM
Pimukkıla 00
OCNlZ UÇAOl 813Sİ13
Peoasus Akmi» Seyahat S14 S3 02
METRO O1» 12 12 ,
Aydın Turlun 013 20 77
•Oasr Turtam 012 1O 72
Kantoarogiu-Baada* O1S 40 40
Amtur 014 47 71
Kamil Keç 012 0103

HARTAMEUR
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dov. Host. 513 23 25
M or. Sag.Ocafiı 513 10 03
Tomokay Tomografi 513 S5 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

K&rfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

RESMİ DAİReTeR
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 05
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 02
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Seç. Md. 513 77 73

İŞ-KUR________ 513 71 66
BELEDİYE___________

Santral 513 45 21*23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 5145796
İtfaiye 513 23 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21*111
Su Anza Yalnız 185

DENİZ OTOBlIsir

Bursa 256 77 84
Mudanya S44 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tos. 813 23 04

VAPUR * FERİBOT
Yalova (225) 814 10 20
Topçular (228) 383 43 18
Esklhlsar (282) 855 80 31

0T0BU1

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 Otogaz 
B.yza Patrol

513 29 29 
61312 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 
814 17 00

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5678 
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 CâdT Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Çalgı çengi ikimiz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Hep yek 2:11:30- 

13:45-16:00-18:15- 
20:45...

Kahraman ördek: 
11:30-13:30-17:30...

Şeytanın oğlu: 
15:30-19:30-21:15...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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TEŞEKKÜR
12 Dev adamı ayakta alkışlıyorum.

Evet, bu hafta son saniye basketi ile yenildik ve gurup liderliğimizi kaybettik ama çok şey de kazandık. 
Yenilgi bizi daha da güçlendirdi. Birlikteliğimizi, kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve en önemlisi 

Aile olduğumuzu ve bu sevgi duygusunu perçinledi.
Son saniyeye kadar mücadele eden ve terinin son damlasına kadar oyundan 
düşmeyen oyuncularıma ve bir an olsun onları kırmadan oyuna motive eden 

büyük koç Serkan Sevilmiş dostuma Gemlikspor ailesi olarak teşekkür ediyorum.
Bir büyük teşekkür de bize destek olan Gemlik esnafına.

Özellikle bir gün boyunca bazen 50 TL hasılat yapan esnafımızın bize yardım olarak verdiği 50 TL nln 
kıymetini çok iyi biliyor ve onlara minnettar olduğumuzu bilmelerini istiyorum.

Büyük fedakarlıklar ve yokluklar içinde götürdüğümüz 
Gemlikspor Basketbol takımımızın bu gruptan bir üst tura çıkacağına yürekten İnanıyorum.

Bu sesimize kulak verecek sporsever bir yetkilinin veya güçlü bir firma sahibinin ya da 
sivil toplum kuruluşlarının elbet bir gün duyarlı olacağına ve bu sorumluluğu hissedeceğine 

olan inancımı kaybetmedim. Nasıl ki komşusu aç iken tok yatmanın doğru olmadığına inanıyorsak, 
zor şartlarda ve hiç bir beklentisi olmadan, sadece GEMLİKSPOR arması için mücadele veren 

Basketbol Şubemize de sahip çıkacak ve destek olacak kişilerin var olduğuna İnanıyoruz.
12 dev adama ve koçlarına göstermiş oldukları bu harika performanstan dolayı, kısıtlı imkanlarıyla 

bize destek olmaya çalışan kulüp başkanımız Sayın Cumhur Aydın'a teşekkür ediyorum ve 
hepsini tek tek ahularından öpüyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki GEMLİKSPOR lusunuz.
Bu güzel aile içerisinde sizlerie birlikte nice güzel günler yaşayacağımıza inanıyor ve 

kamuoyu önünde sizleri tebrik ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İBRAHİM TOKGÖZ
Gemlikspor Basketbol Sorumlusu ______ ___ _____________

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 
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

rw

http://www.yigitinsaatgemlik.com


DOGA PARK
KONUTLARI

Danışma Hattı t» |_ _ _ _ _ _ _ _ _444 68 80

KAVLAK

Yuvanıza Giden Yol

İNŞAAT

Yaşam Alanları Tasarlar...

GEMLIK'iN İXK“G0NL0K SİYA8İGAZETESİ
17 Ocak 2017 Sah www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri

www.manastiremlakgemlik.com
. TEL&FA)C0224 51733 10 CER05327443383 E-WLmanastiemtt@xitmai.com 
^Minanaslrefnlaksalibinden  com ■ MmfecMnyastiantt

Belediye Kapalı Otoparkı ile Baytaş İş Merkezi arasındaki sokak 3 metre genişliğinde

M stM tim mı?
Gemlik Belediyesi 

- tarafından yaptırıla 
rak geçtiğimiz hafta 
hizmete açılan Kapalı 

’ Pazar Yeri ile Tapu ve
Kadostro Müdürlüğü 
ile Carrefoursa Alış 
veriş Mağazası’nın 
da bulunduğu Baytaş 
İş Merkezi nin arka 
sokağının dar oluşu 
nedeniyle araçlar yol 
dan geçemiyor. Asfal 
tın bozukluğu nede 
niyle de su birikinti
leri oluşuyor. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Asfalt sorunu...
Bölgemiz cuma gününe kadar sağanak 

yağışlann etkisi altında kalacakmış.
Meteoroloji Genel Müdüriüğü’nün açıkla 

ması böyle, sonra da hava ısısı düşe 
çekmiş.

Yazıma hava raporuyla başlar gibi 
oldum. Yazımın yağışlarla ilgisi var.

Son günlerde ilçemizde döşenen asfalt
lara yağmurlu havalarda baktığımda, vatan 
daşın milyonlarca lirasının nasıl heba 
edildiğini*görüyorum.

Yağmur yağarken sokağa çıkın, döşe 
nen asfaltiann hatalan yüzünden su biri - 
kintilerini görün. Devamı sayfa 4’de

Bakanlık 
miadı!
Bin «35 TL 
cezası var
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdür 
lü ğü tarafından 
yapı lan yazılı açık 
lamada, periyodik 
muayene müraca 
atın da bulunma» 
yanlara bin 835 TL 
idari para cezası 
uygulanacağı 
duyuruldu. 6’da

Düşen 
uçağın 
ateşi 
Bursa'yı 
vakti
Başkent Bişkek'te 
düşen ACT Hava 
yollan'nın kargo 
uçağında hayatını 
kaybeden kaptan 
pilot emekli Albay 
İbrahim Gürcan 
Dirancı'nın Bur 
sa'nın Yenişehir 
İlçesindeki baba 
ocağına acı habe 
ri ulaştı. 3’de

Avkent Bursluluk 
Sınavı 19 Şuhat'ta

Özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
geleneksel hale 
getirdiği Bursluluk 
Sınavı’nı bu yıl 19 
Şubat 2017 günü 
yapacak. 4-5-G-7. 
sınıf öğrencilerinin 
katılabileceği 
bursluluk sınavı 
için 15 Şubat günü 
başvurular sona 
erecek. Okul

Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler, dene 
yimli öğretmen 
kadrosuyla okulla 
rının 15 vıllık basa 
rıh bir geçmişe 
sahip olduğunu 
belirterek, burs 
luluk sınavına 
ilçemizdeki öğren 
çilerin katılımını 
beklediğini söyle 
di. Sayfa 2’de

Müftülük Hacı 
adaylarını unarm
Gemlik Müftülü 
ğü’nden yapılan 
açıklamada, 2017 
hac kayıt ye
nilemelerinin 9 
Ocak 2017 tarihi 
ile 30 Ocak 2017

tarihleri arasında 
yapıldığı bildirildi. 
Kayıt yenile
meyenlerin 
hakkını kay be 
deceği bildirildi. 
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:manastiemtt@xitmai.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Belediye Kapalı Otoparkı ile Baytaş İş Merkezi arasındaki sokak 3 metre genişliğinde

Böyle sokak olur mu?

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptınla 
rak geçtiğimiz hafta 
hizmete açılan 
Kapalı Pazar Yeri ile 
Tapu ve Kadostro 
Müdürlüğü ile 
Carrefoursa Alış 
veriş Mağazası’nın 
da bulunduğu 
Baytaş İş Merkezi 

nin arka sokağının 
dar oluşu nedeniyle 
araçlar yoldan 
aeçemiyor. 
İlçe içindeki ara 
sokaklarda kaldı 
rımlar arasındaki 
uzunluk 4 metreyi 
geçerken, Baytaş 
İş Merkezi ile 
Kapalı Pazar Yeri 

arasındaki bu 
mesafe normalden 
daha dar olması 
ve pazar yeri 
kaldırımlarının geniş 
olması nedeniyle, 
ancak bir araç 
geçebiliyor. 
Dar yolda araçların 
kaldırımlar üzerine 
park edilmesi

üzerine, sokağı 
kullanmak isteyen 
araçlar zorluk 
yaşıyor.

ASFALTLAR BOZUK 
Dar olan sokağa 
dökülen asfaltların 
bozuk olması 
nedeniyle de dün 
yağan yağmur 

sonucu yoldan 
gecen araçların 
biriken suları 
sıçratması yaya 
kaldırımlarından 
yürüyen vatan 
daşların zor anlar 
yaşadığı gözlendi. 
Öte yândan, ilçenin 
bir çok yerindeki 
asfaltların bozuk 

olması yağmurlu 
havalarda su 
birikintilerine 
neden olurken, bu 
birikintilerden 
geçen araçların 
suları yollardan 
gelip geçenlerin 
ıslanmasına neden 
oluyor.

Aykent Bursluluk Smauı 19 Şubatla
Özel Aykent İlköğretim Okulu, geleneksel hale getirdiği Bursluluk Sınavı’nı bu yıl 19 Şubat 2017 günü ya
pacak. 4-5-6-7. sınıf öğrencilerinin katılabileceği bursluluk sınavı için 15 Şubat günü başvurular sona erecek. 
Okul Müdürü Ahmet Cevdet İşler, deneyimli öğretmen kadrosuyla okullarının 15 yıllık başarılı bir geçmişe 
sahip olduğunu belirterek, bursluluk sınavına ilçemizdeki öğrencilerin katılımını beklediğini söyledi.
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu, 
Bursluluk Belirleme 
Sınavı bu yıl da 
yapılacak.
Sınavlara 4-5-6 ve 7. 
sınıf öğrencileri 
katılabilecek.
Sınavlar, Türkçe, 
Matematik, Fen 
Bilgisi, Sosyal 
Bilgiler ve İngilizce 
derslerinden 
öğrencilerin bu yıl 
okudukları müfre
data uygun olarak 
hazırlanacak. 
Özel Aykent 
İlköğretim Okulu 
Müdürü Ahmet 
Cevdet İşler gazete 
mize yaptığı açıkla 
mada, bursluluk 
oranı ve kontenjanı 
belirleme yetkisinin 
okula ait olduğunu, 
4.5.6 sınıflara 80; 
7. sınıflara 90 soru 
sorulacağı, sınav 
ların iki oturum 
halinde yapıla

cağını söyledi.
4. sınıflara birinci 
oturum 10.oo-12.oo 
saatleri arasında, 
5.6.7. sınıflara ikinci 
oturum 12.30-14.30 
saatlerinde yapıla 
cağını, sınav günü 
birinci oturum için 
Gemlik’te Manastır 
BP - İskele Meydanı 
ve Orhangazi Çarşı 
Meydanı’ndan 
09.15’te, ikinci otu
rum için aynı yerler
den saat 11.30’ta 
servis kaldırılacağını 
belirten İşler, başvu 
ruların 15 Şubat 
2017 Çarşamba gü 
nü mesai bitiminde 
sona ereceğini, 
sınavın ise 19 Şubat 
2017 Pazar günü 
okullarında 
yapılacağını söyledi. 
Ödüller ve bursların 
okula kayıt olma 
şartını bağlı oldu 
ğunu belirten işler; 
“Sınavlarda 700-680

puan arası alanlara 
yüzde 100, 680-660 
puan arası alanlara 
yüzde 75, 660-640 
puan arası alanlara 
yüzde 50, 640-620 
puan arası alanlara 
yüzde 25, 620-600 
puan arası alanlara 
yüzde 10 indirim 
uygulanacaktır.” 
dedi.
Özel Aykent llköğ 
retim Okulu Müdürü 
Ahmet Cevdet İşler, 

okullarının 15 yıllık 
başarılı bir geçmişe 
sahip olduğunu, 
deneyimli ve başarılı 
öğretmen kadro
suyla en iyi eğitim 
ve öğretimi vererek 
öğrencilerini başarı 
ya götürdüklerini 
belirterek, "2015- 
2016 eğitim ve 
öğretim yılı ikinci 
TEOG sınavında 
öğrencimiz Süheyla 
Sevimli 120 soruda

120 doğru yaparak, 
Türkiye birincisi 
oldu. 2016-2017 
eğitim ve öğretim 
yılı birinci TEOG 
sınavında ise birinci 
sınıftan beri okulu
muzda öğrenim 
gören Ulaş Vatan
sever 120 soruda 
119 soruyu doğru 
cevapladı. Yalnız, 
Din kültürü ve Ahlak 
Bilgisi dersinden 
bir soruyu farklı 

yorumladı ve yanlış 
cevap verdi. Özge 
Demirci adlı öğren 
cimiz 120 soruda 
118 doğru cevap, 
4 öğrencimiz 120 
soru da 117 doğru 
cevap verdi. Diğer 
öğrencilerimiz ise 
TEOG sınavında 
101.85 doğru net 
ortalamasıyla başa 
nyı yakaladılar." 
şeklinde konuştu.
Geçmiş yıllarda 
da öğrencilerinin 
bu ve benzeri 
sınavlarda, lise 
yerleştirmelerde 
gösterdiği başarılar 
la okulun Bursa'da 
ilk sıralarda yer 
almasını sağladığını 
söyleyen işler, 
bursluluk sınavına 
ilçemizdeki öğrenci 
■erimizin katılımını 
beklediklerini, 
başarıya Aykent ile 
ulaşabileceklerini 
belirtti.

Gemlik Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Düşen uçağın ateşi Bursa'yı yaktı
Kırgızistan'da 
düşen kargo 
uçağının ateşi 
Bursa'yt yaktı. 
Başkent Bişkek'te 
düşen ACT Hava 
yollan'nın kargo 
uçağında hayatını 
kaybeden kaptan 
pilot emekli Albay 
İbrahim Gürcan 
Dirancı'nın 
Bursa'nın Yenişehir 
İlçesindeki baba 
ocağına acı haberi 
ulaştı. ACT 
Havayollarına ait 
Türk kargo uçağı

Bişkek'teki Manas 
Havaalanı 
yakınlarında düştü. 
Hong Kong'tan 
havalandığı 
bildirilen Boeing 
747 tipi kargo 
uçağının elverişsiz 
hava şartları sebe
biyle inişe geçtiği 
sırada düştüğü 
iddia edildi. Bişkek 
Havalimam'na iniş 
için alçaldığı sırada 
düşen uçakta kap
tan pilot İbrahim 
Gürcan Dirancı, 
ikinci pilot Kazım

Öndül ve yükleme Aslan ile İhsan betti. Kaptan pilot
uzmanları Melih Koca hayatını kay- Emekli Albay İbra

him Gürcan Diran 
cı'nın Yenişehir 
ilçesindeki baba 
ocağına acı haberi 
ulaştı. Ankara'dan 
bir yetkilinin arayıp 
acı haberi duyur 
duğu aile bir anda 
yıkıldı. 47 yaşındaki 
Emekli Albay 
Dirancı'nın evli ve 1 
çocuk babası 
olduğu İstanbul'da 
oturduğu Yenişehir 
İlçesi Yenigün Ma
hallesinde anne - 
babasının ikamet 
ettiği öğrenildi.

Caminin kasasını açmaya kalktı
Bursa'da, sabah 
namazı sonrası 
camiye giren hırsız, 
yardım paralarının 
toplandığı çelik 
kasayı açmaya 
çalıştı. Ağır kasayı 
kaldıramayınca, 
sürükleyerek depo 
bölümüne götüren 
hırsız, 45 dakika 
uğraşıp 
açamayınca, 
yeniden sürükleyip 
yerine getirdi. 
Camiinin güvenlik 
kamerası ile görün
tülenen şüpheli

polis tarafından 
aranıyor.
Olay, merkez Os- 
mangazi ilçesi 
Şehreküstü Ma
hallesinde mey
dana geldi. Sabah 
namazını kılan ce
maat Tayakadın 
Camii'nden dağıldı. 
Cemaatin dağılması 
ardından camiye 
giren hırsız, yardım 
paralarının 
toplandığı çelik 
kasayı çalmaya 
kalkıştı. Bir süre 
cami içinde dolaşan

hırsız, güvenlik 
kamerasını da 
fark etmesine 
rağmen, kasayı

kaldırmaya çalıştı. 
Ağır kasayı 
kaldıramayınca 
sürükleyerek depo

bölümüne götüren 
hırsız, burada da 
45 dakika 
uğraşmasına

rağmen açamayınca 
yeniden sürükleyip 
yerine getirdi.
Şüpheli daha 
sonra camiden 
çıkarak kayıplara 
karıştı. Güvenlik 
güçleri camideki 
güvenlik karne 
raları tarafından 
görüntülenen 
olayla ilgili kasada 
parmak izi 
araması yaparken 
şüpheliyi 
yakalamak için 
soruşturma 
başlattı.

ImaHiMitesıtaiı

Bursa'da 3 gündür 
kayıp olan 32 
yaşındaki Yusuf 
Kıhç'ın cansız be
deni ormanlık 
alanda bulundu 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa'nın 
merkez Yıldırım 
ilçesi 75. Yıl Ma
hallesinde yaşayan 
Yusuf Kılıç'tan, 12 
Ocak tarihinde saat 
16.00 sularında 
görüldükten sonra 
bir daha haber 

alınamadı. Kayıp 
olarak aranan 
Yusuf Kılıç için 
AFAD ekipleri 
Yıldırım ilçesine 
bağlı tarihi 
Cumalıkızık köyü 
yakınlarında bulu
nan ormanlık 
alanda çalışma 
başlattı. Bir gün 
boyunca bölgede 
arama çalışmaları 
yapan ekipler, 
saat 15.00 
sularında ağaca 

asılı vaziyette bir 
erkek cesedi buldu. 
Cesedin, üzerinde 
yapılan kimlik 
tespitinin ardından 
3 gündür kayıp 
olan Yusuf Kıhç'a 
ait olduğu belir
lendi. Yusuf Kıhç'ın 
cansız bedeni asılı 
olduğu yerden 
indirilerek adli tıp 
morguna gönde 
rilirken, ekipler 
olayla ilgili tah 
kikat başlattı.

Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir 
kuyumcunun 1.5 
kilo altınını çalarak 
kaçmak isteyen 
hırsız, mahallenin 
gençleri tarafından 
yakalanarak polise 
teslim edildi.
Edinilen bilgiye 
göre, Sinanbey Ma
hallesinde kuyum
culuk yapan 
Suriye uyruklu 56 
yaşındaki Beşir 
Refaei, akşam saat
lerinde 1.5 kilogram 
altını çantasına 
koyup, iş yerini 
kapattıktan sonra 
evine gitmek üzere 
yola çıktı. Yaya 
olarak evine 
yürüyen Suriyeli 
kuyumcuyu takip 
eden iki Suriyeli 
hırsız, Süleymaniye

Mahallesi'nde 
kuyumcunun 
çantasını alıp kaç
maya başladı. 
Kuyumcunun imdat 
sesini duyan çevre
deki gençler, 
hırsızların peşine 
düştü. Gençler ile 
hırsızlar arasındaki 
nefes kesen ko
valamaca yaşandı. 
Çantayı çalan 
hırsızlardan biri 
mahallenin gençleri 

tarafından 
yakalandı. 
Çaldığı altın dolu 
çantayla birlikte 
gençler tarafından 
yakalanan zanlı 
Şefik Meshmeshtin, 
kaçmaması için 
park halindeki bir 
araca kilitlendi. Du
rumu 155'e bildiren 
gençler, 
yakaladıkları zanlıyı 
gelen emniyet ekip
lerine teslim etti.
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Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakis

Asfalt sorunu....
Yalnız asfaltlar mı, Kurban Bay ra 

mı’ndan önce Gazhane Caddesi’nin 
ara sokaklarına, bilhassa Fırın Sokak 
ve Şükrü Meral Sokak’ta döşenen 
parke taşlarının göçmesi sonucu 
yağmurlu havalarda su birikintileri 
oluşuyor.

Yollardan geçen araçların sıçrattığı 
yağmur suları, yayaların baştan 
aşağıya ıslanmasına neden oluyor.

Belediye yetkililerine sesleniyorum.
Çıkın bu sokakları yağmur yağarken 

gezin.
Daha yapılalı 3 ayı bile geçmeyen 

bu sokaklar neden göçtü?
Esnafa gidip sorun durumdan mem

nunlar mı?
Belediyenin kendi elemanlarına 

döşettiği Bora Sokak’ta böyle bir 
durum yok.

Neden?
Bu sokakları döşeyen firmalara 

veya asfaltları döken firmalara ödenen 
paralara yazık.

Yapılan işleri kim teslim alıyorsa 
açıkça görev suçu işliyorlar.

Milletin vergileriyle oluşan Belediye 
gelirleri, böyle bozuk asfalt dökümleri 
veya 3 ayda çöken parke döşemele 
rine mi ödeniyor.

İlçenin içinde hergün yaklaşık 15 
kfiornetre geziyorum.

Dün gezdiğim yerlerde bozuk yolları 
fotoğraf tadım.

Çok az düzgün asfalt gördüm.
“Deveye sormuşlar neden boynun 

eğri diye.
Nerem düzgün ki” demiş.
O hesap, büyük paralar ödenerek 

yaptırılan asfaltlar maalesef bozuk.
Asfalt firmaları işini yaptıktan sonra 

ölçümleme yapılarak, hak edişini imza 
lamp paralarını alıyorlar ve gidiyorlar.

Yapılan asfaltı belirttiğim gibi 
yağmurlu havada görmeliyiz.

Sular yağmur giderlerine akmıyor.
Belirli yerlerde, kimi yolun ortasın 

da, kimi yolun kenarlarında geniş su 
birikintileri meydana getiriyor.

Böyle işçilik olur mu?
Böyle asfalta para ödenir mi?
Yazık değil mi milletin parasına?
Belediye yetkilileri çıkıp yollarda 

bozuk olan sokak ve caddelerin, parke 
yol döşemelerini gezmekler ve bir 
rapor hazırlamalılar.

Görecekler ki çok bozuk asfalt var.
Bunların yeni yapılanları varsa 

paraları ödenmemen, geçmişte 
yapılanlar varsa bu firmalara bir daha 
iş vermemeleri gerekir.

Bunları söylemişken, bir de 
Umurbey ana yolu ile Meydanına biraz 
ilgi gösterilmeli diyorum.

Yağmurlu havalarda bozuk yollar 
insanı çileden çıkarıyor.

“Devletin Çınar’a Selamı var’’ projesi kapsamında İlçe Emniyetinden polisler öğrencilerle biraraya geldiler.

MİİBMlİHrtÜimlI
İlçemiz Çınar 
İlköğretim Okulu 8. 
sınıf öğrencilerine 
yönelik mesleki 
tanıtımı amaçlayan 
proje kapsamında, 
İlçe Emniyet Müdür 
lüğü’nden gelen 
polisleri öğrenciler 
soru yağmuruna 
tuttular.
Geçtiğimiz hafta 
okul toplantı salo 
nu’nda ilçe Gemlik 
Emniyeti Müdür 
lüğünde görevli 
Komiser Yardımcısı 
Recep Oğuz Lafçi, 
T.D. Polisi Feride 
Şanhşan, Yunus Po 
üslerinden Tanzer 
İlik, mesleklerinde 
ki gözlem ve dene 
yimlerini öğrenci 
lerle paylaştlar.
Polisler öğrencilere 
çeşitli önerilerde 
bulundular.
Çeşitli sorular hazır 
layan öğrenciler ise

olduğunu, bu tür 
etkinliklerin meslek 
tanıtımı açısından 
da polislik mesle 
ğine önyargıyla 
bakan kişiler açısın 
dan da bu yargıları 
yok etmek adına 
güzel bir çalışma

olduğunu belirttiler. 
Bütün mesleklerde 
olduğu gibi polislik 
mesleğinde de 
başarılı olmanın 
şartının çok çalış 
mak ve mesleği 
gerçekten sevmek
ten geçtiğini de

belirttiler.
Sohbet sonunda 
öğrencilerle şelfi 
çeken konuklara, 
okul yönetimi 
projelerine 
katkıda bulunduk 
lan için teşekkür 
ettiler.

Mutluluk Hacı artanlarını mamı
Gemlik 
Müftülüğü’nden 
yapılan açıklamada, 
2017 hac kayıt ye
nilemelerinin 9 
Ocak 2017 tarihi ile 
30 Ocak 2017 tarih
leri arasında

yapıldığı bildirildi. 
Hacca gitmek 
isteyenlerin 
belirtilen tarihler 
arasında kayıtlarını 
yenilemelerinin 
zorunlu olduğunu 
hatırlatan İlçe

Müftülüğü, 
kayıtlarını yenile
meyen hacı adayla 
rının haklarının 
yanacağını 
duyurdu.
Duyuruda, hacca 
gitmek isteyen hacı

adaylarının kayıt 
yenilemelerini 
internet üzerinden 
yapabilecekleri 
gibi, İlçe Müftülü 
ğüne başvurarak da 
yapabilecekleri 
belirtildi.
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Bakan'dan korkutan deprem açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'daki 19 ilçede 48 alanın riskli ilan 

edildiğini, bu alanların toplam büyüklüğünün ise 13 milyon metrekare olduğuna dikkat çekti
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet 
özhaseki, Zeytinbur* 
nu'nda geçtiğimiz 
cuma günü 1'i çocuk 
2 kişinin ölümüne 
neden olan çöken 
binanın ardından İs
tanbul Haliç Kongre 
Merkezi'nde önceki 
gün belediye başkan 
larının katılımıyla, 
"Kentsel dönüşüm" 
konulu bir toplantı 
gerçekleştirdi, 
özhaseki, burada 
yaptığı konuşmada, 
İstanbul'daki kentsel 
dönüşüm çalışma 
iarına değinip riskli 
binalara dikkat çekti. 
Kenti güçlü bir göç 
dalgasının vurduğunu 
belirterek, hazırlıksız 
olunması ve planla 
manın geç oluşturul 
ması gibi nedenlerin 
yapılaşma konusun 

da, İstanbul'u mevcut 
noktaya taşıdığını 
anlattı.
İstanbul'daki 19 
ilçede 48 alanın riskli 
ilan edildiğini, bu 
alanların toplam 
büyüklüğünün 13 
milyon metrekare 
olduğunu bildiren 
özhaseki, "Riskli 
olarak 50 bin 
civarında bir yapıdan 
bahsedebiliyoruz, 
bağımsız birim olarak 
bakıldığında bu da 
250 bin konut ediyor. 
Bütün bu çalışmaların 
hepsi 1 milyon 200 
bin kişiyi il
gilendiriyor" dedi.

'DEPREM GERÇEĞİ'

İstanbul'daki bu 
yapılaşma durumu
nun karşısında dep 
rem gibi bir gerçeğin

de bulunduğunu ifade 
eden özhaseki, "Ben- 
deki raporlara baktı 
ğımız zaman, doğrusu 
ürkmemek elde değil. 
1939'da Erzincan'dan 
başlayarak bir çizgi 
halinde İstanbul'a 
kadar uzanan bu 
hattaki depremler 
yaklaşık 60 yıl 
sürüyor. Gölcük dep 
reminden de bugüne 

kadar 17 yıl geçmiş, 
her gün de risk artı 
yor. Bir başka özellik, 
bütün bu depremlerin 
7 şiddetinde olması. 
Bilim adamları, büyük 
bir ihtimalle 2030 
yılına kadar 4 ayrı fay 
hattından İstanbul'da 
deprem beklendiğini 
söylüyorlar ve hep
sinin de ortak kanaati, 
2030'a kadar, yarın da 

olabilir, 2030'da da 
olabilir ve şiddeti de 
7 civarında olacak" 
diye konuştu.

'KİMLİKSİZ YAPILAR 
ORTAYA ÇIKTI

Kimsenin mağdur 
olmaması için kira ve 
kamulaştırma yardımı 
olarak 1 milyar liranın 
üzerinde harcama 
yaptıklarını anımsatan 
Bakan özhaseki, 
Türkiye genelinde de 
durumun İstanbul'dan 
pek farklı olmadığına 
dikkati çekti, 
özhaseki, 1999'dan 
öncesine ait 15 mi
lyon yapı stoku 
bulunduğuna ve 
bunların çok iyi du
rumda olmadığına 
işaret ederek, yapı 
stokunun en az 
yarısının yenilenmesi 

gerektiğini anlattı. 
Çalışmalar sırasında 
kimliksiz yapıların da 
ortaya çıkmaya 
başladığını kaydeden 
özhaseki, "Kaynağı 
ne olursa olsun bütün 
sorunları aşmamız 
gerekiyor.
Eğer kentsel 
dönüşümü doğru 
biçimde ve çok hızlı 
olarak uygulaya
bilirsek bundan 
çok büyük kazançla 
rımız olacak.
Şehirlerimiz 
yaşanabilir olduğu 
gibi inşaat sektörü de 
canlanacak, belki şu 
anda ekonomik 
durgunluğa ilaç 
olarak yerli, kendi 
sanayimiz, milli 
sanayimiz de 
ortaya çıkacak” 
diye konuştu.

Yeni müfredat açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı 
Müsteşarı Tekin yeni 
müfredata ilişkin 
açıklamalarda 
bulundu. Tekin 
konuşmasında;
Müfredat taslağımızın 
tamamında çocukla 
rımıza başta Atatürk 
olmak üzere bu ül 
keye ve değerlerimize 
hakkıyla sahip çıkıp 
koruyacakları bir kon- 
sept öngörülmüştür” 
dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı 
(MEB) Müsteşarı 
Yusuf Tekin, hazırla 
nan yeni müfredat 
taslağına ilişkin, 
"Hazırladığımız müfre 

datları incelerken 
sadece bir sınıftaki 
tek bir derse bakılarak 
yorum yapmak hatalı 
ve eksik bir bakış 
olacaktır. Müfredat 
taslağımızın tamamın 
da çocuklarımıza 
başta Atatürk olmak 
üzere bu ülkeye ve 
değerlerimize hakkıy 
la sahip çıkıp koruya 
cakları bir konsept 
öngörülmüştür." 
değerlendirmesinde 
bulundu. Tekin, 
sosyal paylaşım sitesi 
Twitter üzerinden 
yaptığı açıklamada, 
müfredat güncelleme 
sinin kamuoyu ile 

paylaşıldığını, bu 
uygulamanın ortak 
aklı bulma amaçlı iyi 
niyetli bir girişim 
olduğunu ifade etti. 
Aynı iyi niyet çerçe 
vesinde, Türkiye'nin 
geleceğine hizmet 
edecek katkıları bek
lediklerini belirten 
Tekin, müfredatın, 
sadece bir sınıf se
viyesinde ve tek ders 
bazında değil bütün 
olarak değerlendi 
rilmesi gereken bir 
konu olduğunu kay
detti. Tekin, açıkla 
masında şu ifadelere 
yer verdi: "Hazırla 
dığımız müfredatları 

incelerken sadece bir 
sınıftaki tek bir derse 
bakılarak yorum yap
mak hatalı ve eksik 
bir bakış olacaktır. 
Müfredat taslağımızın 
tamamında çocukla 
rımıza başta Atatürk 
olmak üzere bu ülke 
ye ve değerlerimize 
hakkıyla sahip çıkıp 
koruyacakları bir kon
sept öngörülmüştür. 
Herhangi bir değeri 
salt bir derse endek- 
sleyerek vermek hem 
pedagojik açıdan hem 
de oluşturduğunuz 
konsept açısından 
uygun değildir. Ata 
türk ve onun çocukla

rımıza ve gençliğimize 
emanet ettiği başta 
cumhuriyet, demok 
rasi ve bağımsızlık 
olmak üzere bu 
coğrafyaya vatan 
bilinciyle sahip 
çıkmayı temin edecek 
milli ve manevi bütün 
değerleri vermek, bu 
müfredat taslağının 
en öncelikli parame
trelerinden birisidir. 
Bu değerler, bütün 
müfredatın içerisinde 
ayrıca kurgulanmıştır.

Örneğin 1. sınıfta 
sadece hayat bilgisi 
ya da Türkçe dersine 
bakarak bu değerlerin 
yeterli olmadığına 
hükmetmek doğru bir 
değerlendirme olmaz. 
Müfredatın tamamına 
bakmak gerekir." 
Tekin, müfredatın bir 
taslak olduğunu hatır 
latarak, "İyi niyetli 
bütün katkılar çerçe 
vesinde nihai halini 
alacaktır." ifadesini 
kullandı.

Anne olan memurlar yarım gün calısacafc!
Doğum izninden 
sonra anneler 
çocukları okul çağına 
gelene kadar kısmi 
çalışmadan yarar
lanacak. İşçi anneler 
için başlayan süreç 
memurlar için de bu 
ay devreye girecek 
Geçen sene anneler 
için çok önemli 
düzenlemeler yapıldı. 
Bunlardan birisi de

doğum ve analık izin
leri ile ilgili olandı. 
Anneler yasal doğum 
izinleri bittikten sonra 
ilk çocuk için 60 gün, 
ikinci çocukta 120 
gün ve sonraki 
doğumlarda 180 gün 
yarım gün çalışıp tam 
maaş alabilecek.
EVLAT EDİNEN DE 
YARARLANACAK 
Bu anneler isterlerse

değil 3 yaşına 
kadar çocuk evlat 
edinen anneler de 
yararlanacak. 
Söz konusu düzen
leme ile ilgili işçi 
anneleri ilgilendiren 
yönetmelik 8 Ka 
sım'da Resmi 
Gazete'de yayımla 
narak yürürlüğe 
girdi.
Memur anneler,

"kısmi süreli (part- 
time) çalışma" uygu 
lamasına dair, 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlı 
ğın ca çalışmaları. 
yürütülen "Analık izni 
veya Ücretsiz İzin 
Sonrası Yapılacak 
Kısmi Sureli Çalışma 
lar Hakkında Yönet- 
melik"in yayınlan 
masını talep ediyor.
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Batanlılı ıptlı! Bin 835 Tl cezası var
Periyodik muayene 
müracaatında bulun* 
mayanlara bin 835 
TL idari para cezası 
uygulanacağı 
açıklandı.
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji il Müdürlü 
ğü tarafından yapı 
lan yazılı açıklama 
da, periyodik 
muayene müracaatın 
da bulunmayanlara 
bin 835 TL idari para 
cezası uygulanacağı 
duyuruldu.
Bilim Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlü 
ğü tarafından 
yürütülen 3516 Sayılı 
Ölçüler ve Ayar Ka
nunu hükümlerine 
göre her türlü ölçü 
ve ölçü aletlerinin 
kamu yararına 
uygun olarak kullanı 
minin sağlanılması, 
muayenesi ve dam 
galanması işlemleri 
çerçevesinde, peri 
yodik muayene 
müracaatında bulun
mayanlara bin 835 
TL idari para cezası 
uygulanacak.
28 Şubat Sah günü

mesai bitimine kadar 
başvuruların alına 
cağının belirtildiği 
yazılı açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi: 
“Akaryakıt 
istasyonlarında 
kullanılmakta olan 
akaryakıt ve LPG 
sayaçları, tartım kap
asitesi 2000 kg’ın 
üzerinde olan 
otomatik olmayan 
tartı aletlerinin (kan
tar, baskül, terazi) 
periyodik muayene 
müracaatları Bilim, 
Şanayi ve Teknoloji 
İl Müdürlüğüne 
yapılacaktır. 
Otomatik tartı alet
leri, 1 ve2’nci sınıf 
otomatik olmayan 
(Hassas) elektronik 
ve mekanik tartı alet

leri ile tartım kapa
sitesi 2 bin kilogra 
ma kadar olan 3 ve 
4’üncü sınıf elek
tronik tartı aletleri 
için Yetkili Muayene 
Servislerine, Tartım 
kapasitesi 2 bin kilo
gram ve altında olan 
ve belediyelerce 
tespit edilecek yer 
ve günlerde kurulan, 
üretici ve pazarcılar 
tarafından malların 
doğrudan tüketi
cilere perakende 
olarak satıldığı açık 
veya kapalı pazar 
yerlerinde kullanılan 
III ve IV üncü sınıf 
otomatik olmayan 
elektronik tartı alet
leri ile, bu yerler 
dışında; yay ve elek
tronik tertibatı bu

lunmayan, tartım ka
pasitesi 2000 kg ve 
altında olan mekanik 
tartı aletlerinden; 
masa terazileri, 
asma teraziler, tek 
kollu kantarlar ve 
ibreli teraziler için İl
gili Belediye Grup 
Merkezi ölçüler ve 
Ayar Memurluğuna 
periyodik muayene 
müracaatında 
bulunulacaktır. 
İki yıllık damga 
süresini doldurmuş 
ölçü ve ölçü alet
lerinin periyodik 
muayenelerinin 
yaptırılmadan kulla 
nılması yasaktır. 
Damgalanmamış, 
damga süresini 
geçirmiş ve 
damgaları iptal 
edilmiş, damgası 
kopmuş, bozul 
muş ölçü ve ölçü 
aletlerini kullanan
lara 3516 Sayılı 
Ölçüler ve Ayar 
Kanununun 15/c 
maddesine 
göre bin 835 TL 
idari para cezası 
uygulana çaktır.”

Sigorta Bilgi 
Merkezi rakam 
larına göre trafik 
sigortasına kasım 
ayından bu yana 
yüzde 10 zam 
yapıldı. Ortalama 
fiyatlar 597 liradan 
660 liraya çıktı. 
Döviz kurlarındaki 
artış sigortayı da 
olumsuz etkiliyor. 
Nisan ayından bu 
yana yüzde 32 artan 
dolar kuru sigortayı 
özellikle yedek 
parça fiyatları 
vasıtasıyla etkiliyor. 
Hasar alan otomo
billerin hasar 
maliyetleri artınca 
bu sigortacıların 
maliyetlerine 
yansıyor. Kurdaki 
artış ile özellikle de 

kasko sigortasında 
önemli fiyat 
tırmanışları olması 
bekleniyor. Daha 
şimdiden yüzde 5 
civarında bir 
yükseliş ile karşı 
karşıya kalan araç 
sahiplerini 
önümüzdeki gün
lerde yüzde 15 ile 
30 arasında bir ek 
fatura bekliyor. Sig
orta fiyatlarının her 
yıl enflasyon oranı 
olan yüzde 10'lar 
civarında arttığını 
hatırlatan Unico 
Sigorta Genel 
Müdürü Cenk 
Tabakoğlu, "Şimdi 
dövizdeki yükse 
lişle yüzde 30'a 
kadar prim artışı 
bekliyorum.” dedi

FATURA

GİDER MAKBUZU

PLAKET & KUPA
MADALYA

Tel: 0224 513 96 83

43 yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

MATBAACILIK YAYINCILIK
REKLAMCILIK ORGANİZASYON VE TANITIM HİZMETLER

SEVK İRSALİYESİ •
TAŞIMA İRSALİYESİ

TAHSİLAT MAKBUZU •
DAVETİYE •

TAKVİM & KİTAP •
DERGİ & İLAN

KARTVİZİT & KAŞE 9
EL İLANI & BROŞÜR

CİLT YAPIMI
İLAN & REKLAM

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK
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Türkiye'de en çok konutu onlar aldı!
Türkiye'de, geçen 
yıl 21 bin 178 
yabancı uyrukluya, 
19 bin 91 konut ve 
bin 912 parsel satışı 
yapıldı.
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tapu ve 
Kadastro Genel 
Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, 
özellikle Körfez 
ülkeleri ve In
giltere'deki 
yatırımcıların tercihi 
olan Türkiye'de son 
10 yılda 8 bin 796 
parsel (arsa, bağ, 
bahçe, tarla vb) ve 
102 bin 745 konut, 
121 bin 524 
yabancıya satıldı.

Genel Müdürlüğün 
2016 verilerine göre 
İse 21 bin 178 
yabancı uyruklu, 
bin 912 parsel ve 19 
bin 91 konut 
satışıyla Türkiye'de 
taşınmaz sahibi 
oldu. Ayrıca 
yabancılar geçen 
yıl, önceki senel
erde edindikleri bin 
15 taşınmazı elden 
çıkardı.
Mülk edinimi 
konusunda 
Türkiye'yi tercih 
edenlerin başında 
sırasıyla Irak, Suudi 
Arabistan, Kuveyt, 
Afganistan ve İn
giltere vatandaşları

geliyor 
Bu kapsamda 
geçen yıl İraklılara 3 
bin 459, Suudi 
ArabistanlIlara bin 
642, Kuveytlilere 
bin 640, Afganlara 

bin 518, Ingilizlere 
ise bin 298 
taşınmaz satışı 
gerçekleştirildi. 
Afganlarlstanbul'u, 
Kuveytliler Bursa'yı 
tercih etti

Yabancılar, geçen 
yıl İstanbul'dan 6 
bin 411, Antalya'dan 
4 bin 971, Bursa*- 
dan bin 344, 
Aydın'dan bin 287, 
Yalova'dan ise bin

31 taşınmaz edindi. 
İstanbul'u en çok 
tercih edenlerin 
başında, bin 98 
taşınmaz alan Af- 
ganlar gelirken, 
bunu 944 
taşınmazla Irak ve 
735 konutla Suudi 
Arabistan 
vatandaşları izledi. 
İraklılar, İstanbul 
dışında yatırım 
tercihlerini Yalova 
ve Antalya'dan 
yana kullandı. 
Ruslar taşınmaz 
satın almak için An
talya, Kuveytliler 
Bursa, İngilizler ise 
Muğla ve Aydın'ı 
seçti.

Milyonları ilgilendiren mim müjdesi!
Milyonlarca kişiyi 
yakından İl
gilendiren Genel 
Sağlık Sigortası için 
tek prim dönemine 
geçiliyor.
Genel Sağlık 
Sigortası primi 
ödeyen 4.2 milyon 
kişiye iyi haber 
var. 71, 213 ve 
426 lira şeklin 
deki 3 ayrı tutar 
yerine, tek 
prim döne 
mine geçilecek. 
Çalışma son 
aşamada. Primin 
herkes için 50 
liraya inmesi 
planlanıyor.
Sosyal güvenlikte 
atılan önemli 
adımlara bir yenisi 
daha eklenecek. 
Genel Sağlık 
Sigortası 

borçlularına 
yapılandırma ile 
önemli bir imkan 
getirilmesinin 
ardından, tek prim 
döneminin de kısa 
süre içinde 
başlaması 
planlanıyor.
Böylece 4.2 milyon 
kişinin her ay 
ödediği prim 
düşecek.

GEÇEN YIL 
BAŞLADI

Genel Sağlık 
Sigortası 
kapsamında 4.2 
milyon kişi, sigorta 
primini, gelirine 
göre 71,10- 213, 
30- 426,19 lira 
olmak üzere 3 
farklı dilimden 
ödüyor. Bu uygu

lama değişecek. 
Tek bir prim tutarı 
belirlenecek, 
herkes bu tutardan 
ödeme yapacak. 
Bu tutar da 
mevcuttan daha 
az olacak. Böylece 
4.2 milyon kişinin 

prim tutarı düşecek. 
Mevcut sistemde, 
gelir testi 
yaptırmayanların 
borcu da yüksek 
prim üzerinden 
hesaplanıyor.
Test 
yaptırmayanlar,

'asgari ücretin 2 
katı geliri var' kabul 
ediliyor ve 426 
liralık prim 
borcu çıkarılıyor. 
Yeni sistemde 
bu kişilerin de 
faturası inecek. 
Çalışma Bakan 
lığı, bu konuda 
geçtiğimiz yıl 
çalışma başlat 
mıştı. Çalışmanın 
son aşamada 
olduğu belirtili 
yor. Prim tutarının 
kapsamdaki herkes 
için 50 lira 
civarında olması 
planlanıyor.

MEVCUT SİS
TEMDE NE VER
İLİYOR?

Evdeki kişi 
başına gelir;

Brüt asgari ücretin 
üçte birinden az 
olanlar (1.777,5/3 = 
592,5 TL): GSS 
primi ödemeyerek 
sağlıktan ücretsiz 
yararlanıyor.

Brüt asgari ücretin 
üçte biri ile asgari 
ücret arasında olan
lar (592,5 TL-1.777,5 
TL): 592,5 x % 12 = 
71,1 TL

Brüt asgari ücret ile 
asgari ücretin 2 katı 
arasında olanlar ( 
1.777,5 TL-3.555 
TL): 1.777,5 x % 12 
= 213,3 TL

Brüt asgari ücretin 
2 katı olanlar (3.555 
TL): 3.555 x % 12 = • 
426,6 TL.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER

itfaiye 110 Telefon Arıza 121
Polis İmdat 155 UEDAŞ ARIZA 186
Jandarma imdat 156 UEDAŞ İşletme 513 45 03
Jandarma K. 513 10 55 Statyum 514 00 95
Polis Karakolu 51318 79 O rm. Böl.Şef. 513 12 86
Gar. Kom. 513 12 06 Milli Eğt Md. 

Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.

513 11 74
KAYMAKAMUK 513 13 53

513 10 57
Kaymakamlık 513 10 51 Karayollan 513 13 08
C.Savcılığı 513 10 53 Liman Baş. 513 11 33
C.Savcı Yrd. 513 29 54 Mal Müd. 513 10 95
Emniyet Müd. 513 10 26 Nüfus Md. 513 37 42

ULAŞIM özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd.

513 15 07
012 OO 20 513 14 14Pemukkale

DENİZ UÇ Adi Müftülük 513 13 64
Pegasue Akmla Seyahat 014 63 02 

013 12 12 Gümrük Md. 524 85 86
Aydın Turtam 013 20 77 Ver. Dairesi Md. 513 10 92
SOzar Turfam
Kanbaro0lu«0aadaş 014 40 40 İlçe Tanm Müd. 513 10 45
Anıtur 
Kamil Koç 012 O1 S3

İlçe Seç. Md. 513 77 73
L 513 18 46Halk Eğitim Müd

HASTANELER İŞ-KUR 513 71 66
Devlet Hastanesi 517 34 00 nrı FnlVF
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer.Ssğ.Ocsğı 513 10 00 Santral 51345 21-23
Tomokıy Tomografi 
Acıbadem

513 55 20
280 44 44 Başkanlık 513 45 20

TAKSİLER BUSKİ 5145796

Körfez Taksi 513 18 21 İtfaiye 513 23 25

Çınar Taksi 513 24 67 Muhasebe Md. 513 45 21-182
Güven Tekel 513 32 40 Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Gemlik Tekel 513 23 24 Su Anza Yalnız 185
Manastır Takei 517 33 94

DENİZ OTOBÜSÜ

Bursa 250 77 84
Mudanya 544 30 «o
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (220) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 84

VAPUR-FERİBOT
Yalova (220) 814 10 20
Topçular (220) 383 43 18
Esklhlsar (262) 655 OO 31

__________OTOBÜS__________

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 15 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59
Habaçgaz 513 45 46
Yeni Likitgaz 513 65 90
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00
Akcan Petrol 7S
MAR-PET 0,3 30 33

। Tuncay Otogaa 013 1e 40
I Bayza Patrol sis 01 o»

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL :43 SAYI: 5679 
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 Catf Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Çalgı çengi ikimiz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Hep yek 2:11:30- 
13:45-16:00-18:15- 

20:45...
Kahraman ördek: 

11:30-13:30-17:30...
Şeytanın oğlu: 

15:30-19:30-21:15...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Sömestr tatili 
öncesi otellerdeki 
doluluk oranı 
yüzde 100'e ulaşan 
Uludağ'da Jan
darma ekipleri 
kuş uçurtmuyor 
Jandarma Özel 
Harekat Timleri 
l JÖH), artan 
yoğunluk sebebi 
ve festivallerin 
başlaması ile 
terör ve benzeri 
olaylara karşı 
tedbir alıyor.

Kış turizminin 
önemli merkez
lerinden Uludağ, 
hafta sonu 40 bin 
ziyaretçisini 
ağırlarken, JÖH 
timleri terör ve 
benzeri olaylara 
karşı gün boyu 
kar motorları 
ile devriye atarak 
güvenliği sağlıyor. 
Kar kalınlığının 
2 metreye ulaştığı 
Uludağ'da JAK 
ve JÖH ekipleri 

gece gündüz hız 
kesmeden çalışıyor. 
Kayak pistlerinde 
meydana gelen 
kazalarda ise 
JAK timleri anında 
müdahale ederek 
yaralıyı en kısa 
sürede sağlık 
ekiplerine 
ulaştırıyor. 
Jandarma Özel 
Harekat Timleri 
elleri tetikte 
kayak pistlerinde 
nöbet tutarak tatil

cilere güven 
veriyor. Hafta 
sonu 40 bin zi
yaretçinin 
uğradığı Uludağ'da 
festivallerin 
başlaması ile 
güvenlik seviyesi 
en üst seviyeye 
çıkarıldı. Jandarma 
ekipleri Sarıalan ve 
Kadıyayla ile 
Kirazlıyayla 
bölgelerinde de 
çalışmalara 
devam ediyor.

Sadece Firefox'un 
etkilenmediği, 
Chrome, Safari ve 
Opera kullamcila 
nmn dikkat etmesi 
gereken yeni bir 
tehlike ortaya çıktı! 
Otomatik doldurma 
sayesinde inter
nette dolaşmak, 
alışveriş yapmak ve 
iletişim kurmak 
artık çok daha hızlı, 
ancak dolandırıcılar 
bu özelliğin de bir 
açığını keşfetmiş 
gibi görünüyor. 
FinlandiyalI bir web 
geliştiricisi olan Vil* 
jami Kuosmanen, 
Chrome, Safari ve 
Operatarayıcılarının 
otomatik doldurma 
sistemlerinin web 
siteleri ile 
gereğinden fazla 
bilgi paylaştığını 
keşfetti. İsminiz ve 
e-postaadresinizi 
doldurma işini 
otomatik doldur
maya bıraktığınız 
zaman tarayıcı 
gerçek adresinizi, 
telefon numaranızı 
ve hatta kredi kartı 

bilgilerinizi bile 
yollayabiliyor. 
Kuosmanen, 
hazırladığı küçük 
web sitesinde 
bahsettiği fenomeni 
çok açık şekilde 
kanıtlıyor. Sadece 
isim ve e-posta 
adresi İsteyen bir 
form gibi görünen 
site, eğer formu 
otomatik 
doldurursanız 
rızanız olmadan 
neredeyse tüm 
kişisel bilgilerinizi 
ele geçiriyor. Kuos- 
manen'nin yaptığı 
site ele geçirdiği 
ham veriyi size geri 
vererek hangi bilgi
lerinizin tehlikede 
olduğunu açıkça 
ortaya seriyor. 
Eğer bahsi geçen 
tarayıcılardan 
birini ya da Lass- 
Pass gibi benzer 
işlevleri gören ek
lentiler veya uygu
lamalar kullanıyor 
sanız, otomatik 
doldurma ayarlarını 
gözden geçirmenizi 
öneririz.
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Mikli Dilay Gül, Bolu Abani izzet Baysal Üniversitesinde okurken yurda gittiği sırada arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü Yürüyen merdiven 
yürümüyor

Bolu'nun Gerede 
llçesi'nde 13 Ekim 
2015 tarihinde, 
arkadaşlık teklifini 
reddeden üniversite 
öğrencisi Gemlik CHP 
Gençlik Kolu üyesi 

.21 yaşındaki Dilay 
Gül'ü, 19 yerinden 
bıçaklayarak öldüren 
sınıf arkadaşı 23 
yaşındaki Uğur 
Aydemir, ömür 
boyu hapis ceza 
sına çarptırıldı.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Yine, pazaryeri..
Geçtiğimiz hafta hizmete açılan kapalı 

Pazar Yeri’ni doğru dürüst gezememiştim. 
Hem zamanım dardı, hem de hava çok 
soğuktu.

Dün, “Bursanın En Modem Kapalı 
Pazar Yeri”ni! doya, doya gezdim, hem de 
evimin ihtiyacı olan ürünleri aldım.

Abartıya gerek yok.
Yapılan iş ortada.
Belediyeden gelen haberlerde, Kapalı 

Pazar Yeri’ni neredeyse bölgenin en 
modem pazaryeri ilan edecekler.

Bu kişilerin ya gözleri kör, ya da da halkı 
aptal sanıyorlar. Devamı sayfa 4’de

Cumartesi 
Pazarı 
bugün 
İhaleye 
çıkıyor
Gemlik Belediye 
si tarafından 
yaptırılan Kapalı 
Pazar Yeri’nın 
cumartesi günleri 
pazar kurulması 
için 10 yıllığına 
kiraya verilmesi 
ihaleye çıkarıldı. 
İlk ihale bugün 
Gemlik’te ika 
met eden pazar 
cılar arasında 
yapılacak.

Şirket 
Hışlan 
kolaylaştı 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası başla 
ttığı yeni bir uygu
lama ile şirket 
kuruluşlarında 
geçen 1 haftalık 
süreyi, bir güne 
indirdi. 2 Ocak 
2017 tarihi itiba 
riyle de Ticaret Si
cili harçlarının oda 
tarafından tahsil 
edilebildiği bildi 
rildi. Sayfa 5’de

Gemlik Belediyesi 
tarafından 24 mil 
yon lira harcana 
rak yaptırılan Ka 
pah Pazar Yeri’nde 
bulunan 2 yürüyen 
meriven de yürü 
müyor. Dün 2.kez 
pazarcı esnafı ve 
Gemliklilerin 
buluştuğu yeni salı 
pazarı nedeniyle 
Hürriyet Caddesin 
de ihaleye girme 
yen pazarcı 
esnafının tezgah 
açmaması için sıkı 
güvenlik önlemi 
alındı. Belediye’ye 
ait araçlar sabahın 
erken saatlerinde 

Pazar yeri kiralanmasına 
İtiraz reıMeılilıfi

Gemlik Belediyesi tarafından yaptırılan 
ve geçtiğimiz hafta hizmete giren Kapalı
Pazar Yeri hakkında Belediyeye karşı 
açılan 6 dava reddedildi. Haberi 4’de

caddenin sağına 
ve sol tarafına 
park ettirildi. 
Bursa dan çevik 
kuvvet polisleri ile 
takviye edilen 
Gemlik polisine bir 
Torna da eşlik etti. 
Yolda kimse tez
gah açmazken, 
Kapalı Pazar Yeri 
içinde bulunan 
otopark ve halk 
pazarına çıkan 
2 adet yürüyen 
merdivenler dün 
de çalışmadı. Yaş 
lılar yürümeyen 
merdivenlerden 
üst kata çıkarken 
zor anlar yaşadı.
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Gemlikli Dilay Gül, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okurken yurda gittiği sırada arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü

Pilavın Mae ömür boyu hapis
Bolu'nun Gerede 
İlçesi'nde 13 Ekim 
2015 tarihinde, 
arkadaşlık teklifini 
reddeden üniversite 
öğrencisi 21 
yaşındaki Dilay 
Gül'ü, 19 yerinden 
bıçaklayarak öldüren 
sınıf arkadaşı 23 
yaşındaki Uğur Ay
demir, ömür boyu 
hapis cezasına 
çarptırıldı. 
Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi 
Gerede Meslek 
Yüksekokulu 
Kimya Bölümü 1'inci 
sınıf öğrencisi Dilay 
Gül, 13 Ekim 2015 
tarihinde akşam 
okul çıkışında 
yurda giderken 
arkadaşlık teklifini 

reddettiği sınıf 
arkadaşı Uğur 
Aydemir tarafından 
19 yerinden 
bıçaklanarak 
öldürüldü.
Bolu Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde, 
'tasarlayarak 
öldürme, canavarca 
hisle veya eziyet 
çektirerek öldürme' 
suçlarından ağırlaştı 
rılmış ömür boyu 
hapis cezası istemiy 
le tutuklu yargılanan 
Aydemir, karar 
duruşmasında 
hakim karşısına 
çıktı. Duruşmada 
Dilay Gül'ün annesi 
Tülay Tuncer, 
Kadın Cinayetlerini 
Durduracağız Plat
formu üyeleri, CHP

Bursa Milletvekili 
Orhan Sarıbal da 
hazır bulundu.

'BEN TEDAVİ 
OLMAK İSTİYORUM'

Adli Tıp Kurumu — 
4'üncü İhtisas Kuru- 
lu'nun akıl sağlığının 
yerinde ve cezai ehli 
yetinin tam olduğu 
yönünde rapor

verdiği sanık Uğur 
Aydemir, savunma 
sında, "Ben birisini 
öldürecek bir insan 
değilim. Benim de 
annem, kız kardeşim 
var. Bu olay tama
men benim akıl 
hastalığım nedeniyle 
gerçekleşti. Neler 
olduğunu anlatsam 
bile inanmazsınız. 
Ben tedavi olmak 

istiyorum" dedi. 
Mahkeme heyeti 
karar için ara verdiği 
sırada Dilay Gül'ün 
annesi Tülay Tuncer, 
sanık Uğur Ay- 
demir'e tükürerek, 
"Adi, aşağılık, pislik. 
Bırak artık palavra 
atmayı" diyerek tepki 
gösterdi.

MÜEBBET HAPİS

Aranın ardından 
tekrar salona gelen 
heyet, söz konusu 
eylemin, 'tasarla
yarak öldürme, 
canavarca hisle veya 
eziyet çektirerek 
öldürme* değil 
'kasten öldürme* 
suçu kapsamına 
girdiğine hükme 

derek sanığa 
müebbet hapis 
cezası verdi.
Verilen ceza da 
indirim uygulan 
madı.
Anne Tülay Tuncer, 
mahkeme salonun
dan çıkarken, "Ona 
bu ceza az. Daha 
fazlası olması 
gerekiyordu" dedi. 
Adliye önünde de 
açıklama yapan 
Tülay Tuncer, 
"Her ne olursa 
olsun benim kızım 
geri gelmeyecek. 
'Anne kapıyı aç 
ben geliyorum' 
diyemeyecek. 
Kızım geri gelme 
yecek, başka bir 
şey diyemiyorum" 
dedi.

Savcı Nırcaı Mı katiline müebbet istedi
9 Temmuz 2016 tarihinde ilçemizin Pazar Caddesi Serçe Sokak’ta meydana gelen olayda Nurcan Efe(39) kadın, İnegöl’den arkadaşı 
olan Dursun E. ile karşılaştı. Bir süre birlikte olan ikili tartıştı. Bu arada Nurcan Efe’nin telefonundaki fotoğrafları silmesi üzerine Dur
sun E. tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Dursun E. nin yargılanmasını Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.
Nurcan Efe adlı 
kadını, Gemlik’te 
sokakta 15 yerinden 
bıçaklayarak öldü 
ren savcının 
müebbet hapsini 
istediği Dursun 
E.’nin yarılanmasına 
Bursa 6. Ağır 
Ceza Mahkeme 
sinde başlandı. 
Olay 9 Temmuz 
2016 tarihinde 
ilçemizin Pazar 
Caddesi Serçe 
Sokak da 
meydana gelmişti. 
İnegöl'den Gemlik'e 
bayram ziyareti için 
arkadaşının yanına 
gelen Nurcan 
Efe bir süre önce 
eşinden boşanmıştı. 
Nurcan Efe İnegöl 
den tanıdığı 
Dursun E. ile 
karşılaşmış, Dursun 
E. nin kendisi ile 
görüşmeyi kabul 
etmemesi üzerine 
çıkan tartışmada 
15 yerinden 
bıçaklanarak 
öldürül müştü. 
Dursun E.’ de bu 
arada kendini de 

bıçakla yaralanmıştı. 
15 gün süren te
davisinden sonra 
tutuklanan Dursun 
E. Bursa 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi* 
nde 'kasten 
öldürmek* suçundan 
hakkında müebbet 
hapis cezası istenen 
sanık, hakim 
karşısına çıktı.

İLİŞKİMİZ DEVAM 
EDİYORDU

Duruşmada konu 
şan sanık, "Olay 
günü Nurcan 
Efe ile ilişkimiz 
devam ediyordu. 
Aramızda sadece 
soğukluk vardı. 
Daha önce müna 
kaşa yaşadığı 
mızdan dolayı 
Nurcan telefon 
numarasını 
değiştirmişti. 
Olaydan önce 
cep telefonum ve 
gözlüğümü 
Nurcan'a vermiştim. 
Onları ondan geri 
istedim. Olay günü 
alkollüydüm.

Nurcan ve Şahsene 
V. ile evin önünde 
karşılaştım. Nurcan 
ile konuşurken bana 
hakaret etmeye 
başladı. Ben de 
sinirlerime hakim 
olamayıp kendisini 
bıçakladım.
Evimi ve arabamı, 
bütün paralarmı 
beraber yedik" 
dedi.
Nurcan'ın arkadaşı 
Şahsene V. ise 
iadesinde, "Nurcan 
ile Dursun arasında 
bir ilişki vardı. Ama 
Dursun sürekli 
Nurcan'ı tehdit edi 
yordu. Nurcan ise 
rezillik çıkmadan

Dursun'dan ayrılmak 
istiyordu. Olay 
günü, çocukların 
ısrarıyla evden 
dışarıya çıktık.
Dursun Efe, bizim 
eve yakın bir yerde 
bankta yatıyordu. 
Bize kötü olduğunu 
söyledi. Biz de yanı 
na gittik. Cep telefo
nunu bize verdi. 
Nurcan da telefonu 
almışken, içerisinde 
ki resimleri silmek 
istedi. Bu yüzden yo 
lu uzattık. Bu sıra da

Dursun Efe sürekli- 
bizi arıyordu. Tele
fonda Nurcan'a, 
"O resimleri silersen 
seni öldürürüm" 
dedi.
Bizi görünce koşma 
ya başladı. İlk beni 
yakaladı. Daha son 
ra Nurcan durdu. 
Nurcan'ın saçların 
dan tuttu. Elindeki 
bıçağı sallıyordu. 
Sanığın ensesinden 
tuttum, beni itti. 
Benim üzerime doğ 
ru gelirken bıçağı 

elinden düşürdü" 
diye konuştu.
Mahkemede şahitler 
de dinlendi.
Şahitlerin açıklama 
larının ardından oku 
nan otopsi raporun 
da, sanığın genç 
kadını 15 defa bıçak 
ladığı bildirildi.
Mahkeme heyeti, 
sanığın tutukluluk 
halinin devamına ka 
rar verip, eksik ev 
raklann tamamlan 
ması için duruşmayı 
erteledi.
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26 bin paket Kacak sigara ele geçirildi
Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 
26 bin 149 paket 
kaçak sigara ele 
geçirildi 
Karacabey'e kaçak 
sigara getirildiği 
ihbarını alan İlçe 
Emniyet Müdür 
lüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri, 
Mamuriyet

Mahallesi Panayır 
Caddesi üzerinde 
bir dükkana 
operasyon düzen
ledi. F.Â.'ya ait 
işyerinde arama 
yapan ekipler, bin 
116 paket kaçak 
sigara ele geçirdi. 
Şahsa ait başka 
kaçak sigara 
ların da bulunduğu

istihbaratını alan 
polis ekipleri, 
Karacabey'in 
Taşlık Mahallesi'nde 
depo olarak 
kullanılan M.Y.'ye 
ait eve de baskın 
yaptı. Burada 
yapılan arama 
da ise 25 bin 33 
paket kaçak 
sigara

bulundu.
Toplam 26 bin 
149 paket kaçak 
sigaraya el konu
lurken, F.A. ve 
M.Y. emniyetteki 
ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
Olayla alakalı 
tahkikat 
sürüyor.

ElektrIK akımına kapılan işçi 3. kattan düştü
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde, bir 
inşaata montalama 
yaparken elektrik 
akımınına kapılan 
işçi, 3. kattan 
düşerek ağır 
yaralandı.
Kemalpaşa Mahalle
si'nde inşaat halin
deki 3 katlı binaya 
mantoloma yapan 
23 yaşındaki Serhat

Fırat, iskelenin 
yanından geçen 
elektrik telleri 
sebebiyle akıma 
kapıldı.
10 metre yükseklik
ten beton zemin 
üzerine düşerek 
ağır yaralanan 
gencin arkadaşları 
durumu 112'ye 
bildirdi.
Serhat Fırat, sağlık

ekibinin ilk müda
halesinin ardından 
İnegöl Devlet Has
tanesine kaldırıla 
rak tedavi altına 
alındı. Gencin 
vücudunda kırıkla 
rın yanı sıra yanık 
lar olduğu, sağlık 
durumunun ciddi 
olduğu bildirildi. 
Olayla alakalı 
tahkikat sürüyor.

mmtteiiieıinı

Balıkesir'in Gönen 
ilçesinde eski çalış 
tığı dükkanı soyan 
zanlı, İstanbul'a 
kaçarken Bursada 
çaldığı altınlarla 
yakalandı. Zanlıyı 
ise güvenlik karne 
raları ele verdi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Balıkesir'in 
Gönen ilçesinde 
tarım endüstri 
ürünleri satan 
şirketten 2 ay önce 
ayrılan 26 yaşın 
daki Emrah K, eski 
patronu Selahattin 
Dayı'nın işyerine 
geldi. Emrah K., pa
tronunun arabası 
nın camını kırıp 
dükkanın ve 
dükkanda bulunan 
kasanın anahtarını 
çaldı.
Selahattin Dayı 
sabah işe gitmek 

için aracına gittiğin 
de camın kırıldığını 
ve dükkanın 
anahtarlarının 
olmadığını fark ed
erek durumu polise 
bildirdi. Daha sonra 
işyerine giden Sela
hattin Dayı, kasanın 
boşaltıldığını görüp 
büyük şok yaşadı. 
Çevrede bulunan 
güvenlik kamerası 
görüntülerini in», 
celeyen polis ekip
leri, dükkana sabah 
05.30 sularında 
eski çalışan Emrah 
K.'nın girdiğini ve 
kısa süre sonra 
olay yerinden 
ayrıldığını tespit 
etti. Kimlik tespi
tinin ardından 
yakalama çalışma 
lan başlatan ekipler 
Emrah K.'nın Gö
nen'den kaçarak

Bursa üzerinden İs
tanbul'a gideceğini 
belirledi. İstihbarat 
üzerine Bursa Em
niyet Müdürlüğü 
Nilüfer Araştırma 
Bürosu ekipleri 
şehir girişinde tert
ibat aldı. Emrah K. 
kullandığı otomobil 
ile kıskıvrak 
yakalandı. Yapılan 
üst aramasında 
işyerinden çalınan 
10 altın bilezik, 1 
altın bileklik, 86 
çeyrek altın, 4 
yarım altın, 2 Ata 
altın, yüklü mik
tarda Türk Lirası 
ve döviz ele 
geçirildi.
Zanlı Emrah K. ilk 
sorgusunun 
ardından Gönen'
den gelen polis 
ekiplerine teslim 
edildi.

Bursa merkezli 27 
ilde, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması'na (FETÖ/ 
PDY) yönelik ope 
rasyonda gözaltı na 
alındıktan sonra 
adliyeye sevk 
edilen, aralarında 
muvazzaf subay, 
astsubay, doktor ve 
öğretmenlerin de 
bulunduğu 46 
şüpheliden 39'u 
tutuklandı.
Operasyon kapsa 
ftilnda, 4 Ocak'ta, 
Bursa, Ankara, 
İstanbul, İzmir, Kay
seri, Şırnak, Erzin
can, Balıkesir, 
Mardin, Şanlıurfa, 
Bingöl, Amasya, 
Eskişehir, Kocaeli, 
Çorum, Adana,

Bu gazete 
Anadolu'nun Sesi 
iPad-iPhone 
uygulamasında 
yayımlanmaktadır.
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Kars, Sakarya, 
Kahraman maraş, 
Malatya, Hakkari, 
Karabük, Hatay, 
Tokat, Sivas, Sinop 
ve Manisa'da 
gözaltına alınan 
muvazzaf 27 subay, 
17 astsubay, 1 
öğretmen ve 1 
doktor İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi'ndeki 

işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi. 
Şüphelilerden 23 
subay ve 16 
astsubay 
çıkarıldıkları 
mahkemece 
tutuklanırken, 
4 subay, 1 ast
subay, 1 öğretmen 
ve 1 doktor ise adli 
kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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6 esnafın İdare Mahkemesine açtığı ihalenin iptali davasından karar çıktı RED

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Yine, pazaryeri..
Herkesin elinin altında akıllı telefon

lar ve bilgisayarları var.
İleri teknoloji dönemini yaşıyoruz.
Bilgisayarlar ve internet denen 

iletişim aracı hayatımızı kolaylaştırdığı 
gibi, bilgiye erişimde büyük kolaylıklar 
getirdi.

Basıyorsun bir tuşa, Google amca 
ya ne sorarsan sana bin bir çeşit yanıt 
veriyor.

Geçin bilgisayarınız karşısına 
Google modern kapalı pazar yerleri 
yazın, karşınıza kaç çeşit kapalı pazar 
yerleri çıkacak görürsünüz.

Uzağa gitmenize gerek yok.
Çevremizdeki ilçelerde ve Bursa 

merkezindeki pazar yerleri var, gidip 
görün.

Her yerini kapatmayarak açılan 
pazaryeri, diğer günler başka amaçla 
da kullanılabiliyor.

Bizim pazaryeri ise Kurban Bayram 
larında kesim yeri olarak kullanılacak, 
bir de üst kısmı oto alım, satım yeri 
olacakmış.

İyi de, pazar yerinin içinde de dışın 
da da açık araç alım satımı yapı labile 
ceği gibi, Perşembe pazarının bulundu 
ğu alanda da bu hizmet daha güzel 
verilebilir.

24 milyon lira harcanarak yapılan 
bir yapının ayda 8 gün kullanılması 
bence israftır.

Kapalı pazar yerinin yetersizliği baş 
ta pazarcı esnafını memnun etmedi.

900’ün üzerinde pazarcının bulundu 
ğu bir ilçede, siz 425 kişiye pazar 
kurun derseniz ve bu yerleri devre 
mülk gibi tüccar zihniyetiyle kiraya 
çıkarırsanız, açılışını da göğsünüzü 
gere gere yapamazsınız.

Kapalı Pazaryeri böyle Tornaların, 
çelik kuvvet polislerin gölgesinde mi 
açılır.

Nerede görülmüş böyle bir durum.
Yer alamayan veya almayan pazarcı 

esnafının, yollarda tezgah açmaması 
için bütün belediye araçlarının 2 hafta 
dır yollara dizilmesi nerede görülmüş 
tür.

Dün gezdiğim pazar yerinde iki yürü 
yen merdivenler çalışmıyordu!

Yeni açılan, bittiği halde aylardır 
açılması beklenen pazar yerinin kapı 
lar bozulursa, çatısından şarıl şarıl 
yağmur suları akarsa, balıkçıların yıka 
dığı balıkların suları yola akarsa, bazı 
aralarda vatandaş birbirine sürünerek 
alışveriş ederse, balıkçılar ile peynirci
leri biraraya getirirseniz, sebzecilerin 
arasına çanta satıcıları sokarsanız, 
vatandaş “Bu ne yahu!” der.

Sonra çıkıp, biz modern kapalı 
pazaryeri yaptık diye böbürlenirseniz 
gülerler.

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptın 
lan ve geçtiğimiz 
hafta hizmete giren 
Kapalı Pazar Yeri 
hakkında Belediye 
ye karşı açılan 6 
dava reddedildi. 
Bursa 2. İdare Mah 
kemesi, ihalelerin 
iptali konusunda 
açılan tüm davala 
rın reddine karar 
verdi.
Gemlik Bele diyesi 
10 Ocak 2017 tari
hinde hizmete giren 
Pazar yeri ile ilgili 
üç gün boyunca 
Gemlikli 
pazarcılara, 
3 gün boyunca da 
Gemlik dışından 
gelen pazarcılara 
yönelik ihale 
yapmıştı.
Buna karşın 6 pa 
zarcı esnafı bu İha 
lelerin iptali konu 
şunda Bursa 2. 
İdare Mahkemesine 
başvurmuştu. 
Bursa 2. İdare 
Mahkemesi verdiği 
kararın sonuç 
bölümünde, “Davalı 
idare tarafından 
Gemlik Belediyesi

Kapalı Pazaryeri 
A, B ve C blokta 
bulunan satış yer
lerinin 2886 sayılı 
kanu nun 45.
Maddesi gereğince 
açık teklif usulü 
ihale ile 10 yıl 
süreyle sınırlı 
ayni hak tesisi 
yöntemiyle 
münhasıran Gem
lik’te ikamet eden 
pazarcı esna finin 
katılması kaydıyla 
yapılan ihalelerde 
hukuku ve 
mevzuata aykırılık 
bulunmadığı, 
belirtilerek davanın 
reddine karar

verilmiştir” denildi. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol, “Zaten 
yönetmelik gereği 
en geç 2017 yılı 
sonuna kadar 
sokak pazarlannın 
tamamının 
kaldırılması bir 
zorunluluk olması 
na rağmen, Gemlik 
Belediyesi’nin 
yaptığı ihale 
lerin, kanuna ve 
yönetmeliğe aykırı 
olduğu iddia edilip 
davalar açılmıştır. 
Bursa 2. İdare 
mahkemesi 
tarafından açılmış

olan 6 adet 
davanın da 
reddine karar 
verilmiştir. 
Hukuksuzluğun 
söz konusu 
olmadığını 
doğrulanmıştır” 
dedi.
Bu arada Gemlik 
Kapalı Pazar yerin 
de Cumartesi 
günleri de Pazar 
açıla bilmesi için 
yapıla cak olan 
ilk ihale bugün 
başlayacak 
yapılacak. 
Öncelik yine 
Gemlikli esnafların 
olacak.

öTEfl ABONE OLDUNUZ MU?
smmM ABONE OLUN OKUYUN OKUTUN

I ADAK VE KURBANLIK BULUNUR I 

BİR TELEFON
jr 4 KADAR YAKINIZ
fVEYSİ KfiRfiCfiN 

BESİ ÇİFTLİĞİ
Gemsaz Mevkii

0 537 775 28 69

mailto:kadri_guler@hotmail.com


18 Ocak 2017 Çarşamba Gemlik Körfez Sayfa 5

Şirket fcuruluşları kolaylaştı
Gümrük Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğden sonra şirketlerin 
kuruluşlarında 7 gün süren işlemler Ticaret ve Sanayi Odaları Sicil 

Müdürlüklerine sözleşme yapma yetkisi verilince 1 güne indi.
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
başlattığı yeni bir 
uygulama ile şirket 
kuruluşlarında geçen 
1 haftalık süreyi, 
bir güne indirdi. 
Oda yönetimi, şirket 
kuruluşlarında Şirket 
Kuruluş sözleşmesi 
nin Ticaret Sicili 
Müdürlüklerinde 
imzalanması 
hakkında tebliğ 
uyarınca, daha önce 
noterlikçe yapılan 
şirket sözleşmelerinin 
ve imza örneklerinin 
onaylanması yetkisi 
nin verilmesi ile 
birlikte harekete 
geçerek, söz konusu 
işlemlerin Oda 
Sicil Müdürlüğü 
tarafından da 
yapılabilecek 
olmasının önünü aça 
rak, üyelere büyük 
kolaylık sağladı. 
Resmi Gazete’de, 6 
Aralık 2016 tarihinde 
yayımlanarak yürür 

lüğe giren ve şirket 
kuruluş sözleşmesi 
nin Ticaret Sicili 
Müdürlüklerinde 
imzalanmasına imkan 
veren Gümrük 
Bakanlığı’nın 
tebliğinin ardından 
başlayan uygulamaya 
göre; daha önce noter 
huzurunda yapılan 
kuruluş aşamasında 
şirket sözleşmeleri 
onaylanması, artık 
ticaret ve sanayi 
odaları bünyesinde 
hizmet veren ticaret 
sicil müdürlüklerinde, 
ticaret sicili 
müdürü huzurunda 
yapılabilecek. 
Söz konusu tebliğe 
göre, uygulamaya 
başlayan Gemlik 
Ticaret ve Sanayi 
Odası’nda artık 
kuruluş aşamasındaki 
şirket sözleşmeleri ve 
imza beyannameleri 
nin onay işlemleri 
Gemlik Ticaret Sicil 
Müdürlüğünce

yapılabilecek.
Yapılan değişikle bir
likte şirket kuruluş 
süreçlerinde önemli 
değişiklere gidildi. 
1-2 günde şirket kuru 
luş işlemleri tamam
lanacak.

AKIT, ŞİRKET 
SÖZLEŞMELERİNİ 
ODAMIZ YAPACAK

Oda üyelerinin işle 
rini kolaylaştıran ve 
şirket kuruluş aşama 
sındaki prosedürü 

azaltan yeni bir uygu
lamaya daha başla 
dıklarım ifade eden 
Gemlik TSO Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Kemal Akıt, “Artık 
şirket kuruluş ve 
ticari işletme açılışı 
işlemlerinde müdür
lüklere verilmesi 
zorunlu olan şirket 
sözleşmelerinin ve 
imza beyannameleri 
nin, noter yerine 
odamız sicil müdür
lükleri tarafından 
düzenlenebilmesi 

sağlandı. 
Uygulamayla birlikte 
şirket sözleşmesi 
yine MERSİS’te 
(Merkezi Sicil Sistemi) 
hazırlanacak, şirket 
kurucuları, sözleşme 
nin imzalanması İçin 
noter yerine odamız 
Ticaret Sicili 
Müdürlüğü’nde hazır 
bulunacak. Kurucusu 
gerçek kişi veya 
tüzel kişi olan 
şirketlerin sözleşmesi 
müdürlükte bizzat 
kendileri tarafından 
imzalanacak.
“Bu düzenlemelerle 
birlikte şirket kuruluş 
larında proseşürün 
azalmasıyla daha 
önce 1 haftada 
yapılan işlemlerin 
artık 1-2 gün içerisin 
de tamamlanması ile 
birlikte işlem kolaylığı 
sağlanacak ve ayrıca 
işlemlerin noter ye 
rine Odamızda 
yapılıyor olması 
maliyetleri azaltacak 

tır” dedi.

Harçlar Oda’da 
tahsil edilecek

2 Ocak 2017 tarihi 
İtibariyle Ticaret Sicili 
Harçları Artık Odamız 
dan tahsil edilecek. 
Daha önce vergi 
daireleri ve bazı 
bankaların veznele 
rinde yapılmakta olan 
Ticaret Sicili Harçları 
tahsilat işlemleri 2 
Ocak 2017 tarihi 
itibariyle Ticaret 
Odası veznesinden 
nakit olarak yapılma 
ya başlandığını be
lirten Kemal Akıt, 
“Artık bankalarda, 
vergi dairelerinde 
beklemeden zaman 
kaybı yaşamadan sa 
dece odamıza gele 
rek tüm işlemleri tek 
bir noktada sonlandı 
rabileceklerdir. Bu 
durum üyelerimiz 
tarafından memnuni 
yetle karşılandı" dedi.

Mliye Mahallesi sahası rüzgara dawnamadi

İlçemizdeki Adliye 
Mahallesinde 
Belediye tarafından 
yaptırılan futbol

sahası, geçtiğimiz 
günlerde çıkan 
lodos fırtınasında 
büyük hasar

gördü.
Adliye Güvenli 
Mahallesi 
arasında

yaptırılan hah 
sahanın etrafında 
bulunan profilden 
yapılmış________

korkuluklar 
rüzgarın 
etkisiyle 
yerlerinden

sökülerek kırıldı. 
Fubol sahasında 
büyük zarar 
meydana geldi.

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

KRŞCDC B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

O SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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MUlHftd

2016 yılı sonu 
itibariyle Bursa'daki 
toplam sürücü 
sayısı 1 milyonu 
geçti.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Trafik 
Tescil Şube 
Müdürlüğü veriler
ine göre, Bursa'da 
sürücü sayısı 1 
milyonu geçti. 2015 
yılında Bursa'da 
982 bin 250 kişinin 
ehliyet sahibi 
olduğu öğrenilirken, 
2016 yılında ise bu 
rakam 1 milyon 40 
bine çıktı
Buna göre, Bursa'da 
2016 yılı içerisinde

57 bin 750 kişi 
ehliyet sahibi oldu.

BİRÇOK İLİN 
NÜFUSUNDAN 
FAZLA

Son yıllarda artış 
gösteren sürücü 
sayılarına göre Bur
sa'daki sürücü 
sayısı, 61 ilin nü
fusunu geçti. Ayrıca 
Bursa'daki sürücü 
sayısı, 8 ilin toplam 
nüfusunu da ğeride 
bıraktı.
Bartın, Çankırı, 
Artvin, Gümüşhane, 
Kilis, Ardahan, 
Tunceli ve Bayburt 

illerinin toplam nü
fusu 1 milyon 
civarında olurken, 
Bursa'daki sürücü 
sayısının, bu 8 ilin 
nüfusunun topla 
mından daha fazla 
olması dikkat çekti.

28 MİLYONA YAKIN 
SÜRÜCÜ VAR...

Türkiye 'de kayıtlı 
sürücü sayısı ise 28 
milyona yaklaştı.
Bursa, İstanbul, 
Ankara ve İzmir'in 
ardından en çok 
sürücünün 
bulunduğu şehir 
oldu.

Darphane'nin 
2016'da ürettiği altın 
miktarı 7 milyon 177 
bin 348 adet ile son 
16 yılın en düşük se
viyesine geriledi. 
Darphane'nin 
2016'da ürettiği altın 
miktarı 7 milyon 177 
bin 348 adet ile son 
16 yılın en düşük se
viyesine geriledi. 
Geçen yıl üretimi 
gerçekleştirilen 
altınların toplam 
ağırlığı 24,8 ton 
oldu. Darphane, 
geçen yıl basımını 
gerçekleştirdiği 7 
milyon 177 bin 348 
adet Cumhuriyet 
altını ile son 16 yılın 
en düşük üretimini 
gerçekleştirdi. 
Altında fiyatların 
2016 boyunca rekor 
üstüne rekor 
kırması, fiyatları 
Cumhuriyet 
altınında 900 liraya, 
yarım altıhdâ 442 
liraya, çeyrek 
altında ise 221 liraya 
taşımıştı. Gram 
altındâki rekor fiyat
lar, geçen yıl

Darphane'nin üre
timine de yansıdı.

YÜZDE 74 DÜŞÜŞ 
OLDU

geçen yıl piyasaya 
verilen altın miktarı 
16 yılın en düşük 
seviyesi olarak 
kayıtlara geçti.

Darphane ve Damga 
Matbaası Genel 
Müdürlüğünden 
derlediği bilgilere 
göre, 2016'da altın 
üretiminde 2015'e 
göre yüzde 4, 2014'e 
göre yüzde 48 ve 
2013'e göre de 
yüzde 74 düşüş 
oldu.
2001'den itibaren 
altın üretim 
rakamlarına 
bakıldığında da,

DARPHANE 24,8 
TON ALTIN ÜRETTİ

Verilere göre, 
Darphane'nin 
2015'te 7 milyon 476 
bin 907 adet olan 
üretimi geçen yıl 7 
milyon 177 bin 348 
adede geriledi.
Darphane'nin 
2016'da ürettiği 
altınların toplam 
ağırlığı da 24,8 ton 
oldu.

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA •

.... .^lUKREKLAMClUKORGANIZASVONVETANlTjm^ İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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12 milyon emekli için tarihi karar!
Danıştay 10. Daire 
sİ, İşçi ve memur 
emeklilerinin şendi 
ka kurabilmesinin 
Önünü açan Ankara 
7. İdare Mahkemesi 
kararının yürütme 
sinin durdurulması 
istemini reddetti. 
Danıştay, işçi ve 
memur emeklile 
rinin sendikalı ola
bilmelerinin önünü 
açan Ankara 7. 
idare Mahkemesi 
kararının yürütme 
sinin durdurulması 
istemini reddetti. 
Yeni Emekli Bir
sen Genel Başkanı 
Odabaş: "Yüksek 
mahkemenin 
kararına göre işçi, 
Bağ-Kur ve memur 
emeklileri sendika 
kurabilecek. 
Anayasanın 53. 
maddesine isti

naden yapılacak bir 
uyum yasasıyla 
yaklaşık 12 milyon 
emekli sendikalı 
olma hakkını 
kavuşacak.
Danıştay, emekliler 
için tarihi bir karar 
vererek, emeklilere 
sendika yolunu 
açtı. Mahkeme 
kararı herkesi bağ 
lar. Sendika kurma 
mn önündeki engel 
kaldırıldı. Bundan 
sonra yetkili şendi 
ka, işçi ve memur 
ların bağlı olduğu 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu ile toplu 
sözleşme yapma 
hakkına sahip ola
cak. Artık emekliler 
kendileriyle ilgili 
kararı, kendilerini 
doğrudan temsil 
eden emekli şendi 
kalarının aracılığıyla

verebilecek" 
Yeni Emekliler 
Birliği Sendikası 
(Yeni Emekli Bir
sen) yönetim ku
rulu üyeleri, 26 
Eylül 2013'te 
kuruluş dilekçesiyle 
Ankara il Dernekler 
Müdürlüğüne 
başvurdu.
Valilik yetkilileri, 
emeklilerin sendika 
kurabileceklerine 
ilişkin yasal düzen
leme bulunmaması 

nedeniyle İçişleri 
Bakanlığına 
emeklilerin sendika 
kuruma haklarının 
olup olmadığını 
sordu.
İçişleri Bakanlığın 
dan 27 Haziran 
2016'da gelen ce
vapta, emeklilerin 
"şendi ka” yerine 
"dernek" kurabile
cekleri 
bildirildi. Ankara 
Valiliği de bu bil
gilendirme gereği 

sendika kuruluş 
dilekçesini işleme 
koymayarak, 
başvuruyu reddetti. 
Sendika yönetimi 
ise Ankara 
Valiliğinin ret 
işlemenin iptali is
temiyle Ankara 7. 
İdare Mahkeme 
sinde dava açtı. 
Valilik işlemini iptal 
eden Mahkeme, 
Ankara Valiliği ve 
İçişleri Bakanlığı 
mn "emekliler 
sendika kuramaz" 
kararını hukuka 
aykırı bularak, 
Anayasanın 17. ve 
51. maddeleri ile 
insan Hakları 
Avrupa Sözleşme 
si'nin 11. maddesi 
gereğince emekli 
lerin sendika kura
bileceklerine hük
metti. Bunun

üzerine Ankara 
Valiliği, Ankara 7. 
İdare Mahkeme
sinin kararını 
temyiz ederek, 
yürütmesinin 
durdurulmasını ve 
kararın bozulmasını 
istedi. Temyiz is
temini 10 Aralık 
2016'da görüşen 
Danıştay 10.
Dairesi, Ankara 
Valiliğinin 
başvurusuyla ilgili 
ilk incelemesini 
tamamladı.
Ankara 7. İdare 
Mahkemesi 
kararının 
yürütmesinin 
durdurulması is
temini oy birliğiyle 
reddeden daire, 
temyiz istemini 
daha sonra 
esastan karara 
bağlayacak.

Zam fırsatçıları şimdi yandı
EPDK, akaryakıta 
zam haberlerinden 
sonra zammı erken 
uygulamaya başta 
yan veya akaryakıt 
satışını durduran 
istasyonlar için 
harekete geçti 
EPDK, akaryakıtı 
olduğu halde zam 
saatini bekleyerek 
vatandaşa sat
mayan ya da zammı 
daha önce fiyatları 
na yansıtan fırsatçı 
istasyonların 
cezalandırılması 
için harekete geçti. 
Yakıtı olup da sat
mayan firmaya 
cezai işlem 
uygulanacak 
Enerji Piyasası

Düzenleme Ku 
rumu (EPDK), 
son dönemde 
bazı akaryakıt 
istasyonlarının 
gece yarısından 
itibaren geçerli 
olması gereken 
zamları daha önce 
yansıttığına yönelik 
gelen ihbarlar ve 
artan şikayetler 
üzerine istasyonlar 
üzerindeki deneti
mini artırdı. Kurum, 
zamları daha erken 
uygulamaya koyan 
ya da zam saatini 
bekleterek elindeki 
akaryakıtı vatanda 
şa satmayan 
istasyonları yakın 
takibe aldı. Kuralları

hiçe sayan fırsatçı 
istasyonlara 85 bin 
lira ceza kesilecek. 
Olası bir tespitte 
vatandaşı dolan 
dıran istasyonlara 
ceza kesen EPDK 
yetkilileri, fırsatçı 
istasyon ların 
vatandaş tarafından 
kendilerine bildiril 
mesi halinde, 
anında otomasyon

dan kontrolünü 
yaparak akaryakıt 
şirketlerine cezai 
işlem uyguladık 
tarım kaydetti. 
Fırsatçıların tespiti 
için vatandaşların 
EPDK'ya yapacak 
lan başvurular be
lirleyici nitelikte. 
EPDK yetkilileri 
dolandırıcılığa 
uğradığını fark eden 

vatandaşın 
yapacağı başvuru 
ile anında tespit ya
parak firmaları 
cezalandırabilecek! 
erini kaydetti. Bu 
kapsamda vatan 
daşlar eğer zammı 
önceden yansıtan 
firma ile karşılaşır 
larsa aldıkları 
akaryakıtın fatura 
sının fotoğrafını, 
eğer bir istasyon 
akaryakıt satmıyor 
ya da erkenden 
kapatmışsa onu da 
EPDK'ya şikâyet 
edecek. Vatandaşa 
akaryakıt satmayan 
istasyon otomas 
yondan kontrol 
edilecek.

EPDK, akaryakıtı 
olduğu halde zam 
saatini bekleyerek 
vatandaşa sat
mayan ya da 
zammı daha önce 
fiyatlarına yansıtan 
fırsatçı istasyon 
ların cezalan 
dırılması için 
devreye girdi.
Yakıtı olup sat
mayan firmaya da 
cezai işlem uygu
lanacak. Vatandaş 
lar şikâyetlerini 
EPDK'nin internet 
sitesinde yer alan 
bildirim formları 
aracılığı ile ya da 
kurum numa 
ralarım arayarak 
yapabilecek.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ
u 
E 
M

İtfaiye 
Poll* İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Poll* 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
513 11 74

Bursa 256 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (228) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

Gar. Kom. 513 12 06
VAPUR- FERİDOT

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb.
Karayolları 
Liman Baş.

513 13 53
513 10 57
513 13 08
51311 33

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

C.Savcılığı
513 10 51
513 10 53
513 29 54
513 10 28

Yalova 
Topçular 
Esklhisar1 1 C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.
Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 OTODÜS

II ULAŞIM özel İd. Md.
Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00

İRİ Pamukkal*
DENİZ UÇAĞI

S12 OO 26 513 14 14
513 13 64 büs Terminali (18 Hat)

Ilı« 1 Pegasua A km la Seyahat
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
KanbaroÇlu-Eaadaş
Anrtur 
Kamil Koç

613 12 12 Gümrük Md. 
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73

DAĞITICILARM
i 612 1O 72

812 O1 03

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58III H 1 HASTANELER

naiK tzgıum muu. o ıo ıo-»o
İŞ-KUR 513 7166! fifi M

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

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
51345 20

Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

Diz' 1 TAKSİLER BUSKl 51457 96 Bütünler Likltgaz 513 80 00K

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Taksi

513 18 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 04

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 88 70
514 17 00

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

513 1O 79
513 30 33

513 Ol 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5680 
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)

GElllüllEIlMİ
VENÜS SİNEMASI
Çalgı çengi ikimiz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Hep yek 2:11:30- 

13:45-16:00-18:15- 
20:45...

Kahraman ördek: 
11:30-13:30-17:30...

Şeytanın oğlu: 
15:30-19:30-21:15...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Ölçme, Seçme ve 
Yerleştirme Mer 
kezi (ÖSYM) 
Başkanı Ömer 
Demir, geçen yıl 62 
bin 822 kişinin 
Yükseköğretime 
Geçiş Sınavı (YGS) 
başvurularının 
ücret ödemedikleri 
için silindiğini be
lirterek, "YGS'ye 
başvuran adaylara, 
sınav ücretini 
yatırmadıkları 
takdirde başvuru 
larının geçerli 
olmayacağı uyarısı 
yapıyoruz" dedi. 
Demir yaptığı 
açıklamada, 
ÖSYM'nin 
internet sitesi 
"http://www.osym. 
gov.tr" adresinde 
yayımlanan ÖSYS 
Kılavuzu'na göre, 
4 Ocak'ta başlayan 
YGS başvuruları 
nın 18 Ocak'ta 
sona ereceğini 
anımsattı.
YGS'nin 12

Mart Pazar günü 
tek oturumda yapıla 
cağını, sınavın saat 
10.00'da başlaya 
cağını ifade eden 
Demir, öğrencilerin 
09.45'e kadar 
alınacağı sınav 
binalarının, bu saat
ten sonra adaylara 
kapatılacağını 
söyledi. Demir, 
bu nedenle öğren 
çilerden, sınava 
geliş saatlerinde 
trafiği de göz 
önünde bulundur 
malarını istedi. 
Ömer Demir,

"internet 
aracılığıyla bireysel 
başvuru, 18 Ocak 
Çarşamba günü 
saat 23.59'da sona 
erecek. Sınav 
ücretini ödemek 
için 19 Ocak son 
gün olarak belir
lendi. Başvuru 
süresi uzatılma 
yacak. Geçen yıl, 
2016YGS'de 62 bin 
822 kişinin, ücret 
ödemedikleri için 
başvuruları silindi. 
Bu yıl YGS'ye 
başvuran adaylara, 
sınav ücretini 

yatırmadıkları 
takdirde başvuru 
larının geçerli 
olmayacağı uyarısı 
yapıyoruz" dedi 
2017 ÖSYS başvuru 
bilgilerinin 
"https://ais.osym. 
gov.tr" internet 
adresinden kontrol 
edilmesi gerektiği 
ne işaret eden De 
mir, ayrıca sınavın 
diğer aşamalarında 
gerekeceği için 
"aday başvuru kayıt 
bilgileri" dökümü 
nün saklanmasını 
istedi.

ÜÜ9HI

Gemport Gemlik 
Anadolu Lisesi 9. 
Sınıf öğrencisi Alp 
Eren Aydın 
tarafından okul kon
ferans salonunda 
sergilenen Gelenek
sel Türk Tiyatrosu
nun en önemli ürü 
nü olan Karagöz 
gösterisi, öğrenciler 
tarafından 
beğeniyle izlendi. 
Karagöz oyununu 
ilk kez perdede 
izleme fırsatı bulan 
öğrencilere aynı za
manda okulun 
öğrencisi olan 
Hayalî Alp Eren 
Aydın, oyun hak 
kında bilgiler de 
verdi. Okul Müdürü 
Hayrettin Arıcı, 

yetenekli öğren 
çilerden biri olan 
Alp Erenin isteği 
üzerine gölge 
oyunu içerisinde 
büyük öneme sahip 
Karagöz oyununu 
öğrencilerle 
buluşturmak iste
diklerini ve genç
lerin sosyal-kültürel 
alanda gelişimine 
fayda sağlamayı 
hedeflediklerini 
ifade etti.
Karagöz oyununu 
seyreden öğret 
menler de gösteriyi 
çok beğendiklerini 
belirterek, “bu gös
teri bizi yıllar önce
sine götürdü, çok 
güzel nostalji 
yaşadık" dedi.

İNŞAAT

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

www.yigitinsaatgemlik.com

■ w ■____

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.osym
https://ais.osym
http://www.yigitinsaatgemlik.com


Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com

.Ta.&FAX:G224 5173310 CEP (K327443383 E4M.manastrerriak@Mmaixom 
^^vwjTiarastiBTi!ak.sali)inden.com - wwiar com.tfmarcsr'ent'ak

Gemlik Dış Ticaret Verileri, Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı 148 sebze ve

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafın 
dan her yıl hazırlanan 
Dış Ticaret verileri 
açıklandı. Bu verilere 
göreGemlik Türkiye 
sıralamasında 
bu yılda üçüncü 
lüğünü korudu. 
Öte yandan, ilçe 
m izde bulunan Bur 
sa Serbest Bölgesi, 
Türkiye’deki serbest 
bölgeler arasında 
ticaret hacmi bakı 
mından 5. sırada 
yer aldı. Sayfa 2’de

meyvecinin 
47 si ver aldı

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Ekonomi sopa ile düzelmez...
Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse 

her gün ya Ak Saray da, ya da bir açılışta 
konuşuyor. Herkes o’nu dinliyor.

Son günlerdeki konuşmalar daha çok 
ekonomi üzerine oluyor.

Dolann yükselişinin önlenememesi üze 
tine yaptığı konuşmada, bu kez finans sek
törüne resmen sopa gösterdi.

Ekonominin sopa ile düzelmeyeceğini 
bilinen bir kuraldır.

Adam Smith’in ‘Bırakınızyapsınlar, bira 
kınız satsınlar ‘ liberal felsefesine dayanan 
kapitalist serbest piyasa ekonomisi müda
hale kabul etmez. Devamı sayfa 4’de

ADD Gemlik Şube. Başkanı Muammet Usta 
İskele Mey dam’nda düzenlediği basın açık 
lamasında, “Anayasa değişikliği ile Cumhu 
riyetin etnik, dinsel ve siyasal yapıda parça 
lanmak istenmesidir" dedi. Haberi 4’de

Gemlik Belediyesi 
tarafından yapıtın 
lan Kapalı Pazar 
yerinde Sah günü 
tezgah açmak için 
yer alınmasından 
sonra Cumartesi 
günü pazar açılması 
için ihaleler başladı. 
Dün yapılan 
ihalede, 148 meyve 
ve sebze tezgâ

hından 47 kişi 
y er aldı.
19 Ocak Perşembe 
günü Tuhafiye, 
20 Ocak Cuma 
günü de balıkçılar, 
köylü pazan, 
bakliyat, zeytin, 
peynir ve yumurta 
tezgâhlan için 
ihale açacak.
Haberi sayfa 2’de

Asil Çelik teki greve 
60 nün erteleme

Orhangazi’de kurulu Asil Çelik fabrika smdaki 
başlaması planlanan grev, Bakanlar Kurulu 
kararıyla 60 gün ertelendi. Haberi sayfa 5’de

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


19 Ocak 2017 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 2

Mil sclire w meyvecinin 11 si w aMi
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapıtırılan 
Kapalı Pazar yerinde 
Salı günü tezgah 
açmak için yer 
alınmasından sonra 
Cumartesi günü 
pazar açılması için 
ihaleler başladı. 
Sah günleri hizmete 
giren Kapalı Pazar 
Yerinde, 425 pazarcı 
tezgâhının tamamı 
10 yıl süreyle sınırlı 
ayni hak tesisi 
yöntemiyle geçtiği 
miz ay yapılan 
ihalelerle pazarcı 
esnafına verilmişti.

47 KİŞİ YER ALDI 
Gemlik’te ikamet

eden pazarcı esnaf 
larına yönelik 
Cumar tesi pazarı 
ihaleleri sebze 
meyve tezgâhlarının 
satışı ile başladı. 
148 meyve ve sebze 
tezgâhından 47’si 

sahiplerini buldu. 
Gemlik Belediyesi 
19 Ocak Perşembe 
günü Tuhafiye, 20 
Ocak Cuma günü de 
balıkçılar, köylü 
pazarı, bakliyat, 
zeytin, peynir ve 

yumurta tezgâhları 
için ihale açacak. 
Gemlik Belediyesi 25 
Ocak Çarşamba gü 
nü de Bursa, Yalova, 
Orhangazi, Gürsu ve 
İznik’ten ilçeye gelen 
pazarcı esnafına 

yönelik ihaleleri ya
pacak. Bu ihaleler 
26 ve 27 Ocak tarih
lerin de de devam 
edecek. Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Vedat Büyükgölci 
gezli Başkanlığında 
yapılan ilk gün 
ihalesi tamamlandı. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, tüm 
tezgâhların satışı 
gerçekleşene kadar 
ihale başvuru süreci 
nin de devam edece 
ğini açıkladı.
Kapalı Pazar yeri 
ihalelerinin ardından 
yine yönetmelik 
gereği cadde ve

sokaklarda açılan 
Salı Pazarı ka
panacak.
Kapalı Pazar yerinde 
Salı günü için yer 
alamayan esnaflar 
Cumartesi günü için 
yapılacak olan 
ihaleye girebilecek
ler. Kapalı Pazar 
yerinde Salı ve cu 
martesi günlerinden 
yer alamayan pazar 
cı esnafı kalırsa, 
talepleri halinde 
bu pazarcılara 
Perşembe 
pazarından ücretsiz 
yer verilerek, tüm 
pazarcıların 
yerleştirilmesi 
planlanıyor.

Gemlik Gümrüğü Türkiye ücüncüsü
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafın 
dan her yıl hazırla 
nan Dış Ticaret 
verileri açıklandı. 
Bu veriler ışığında 
Gemlik Türkiye 
sıralamasında bu 
yılda 3.lüğünü 
korudu.
Gemlik'te kurulu bu
lunan Bursa Serbest 
Bölgesi, Türkiye’deki 
serbest bölgeler 
arasında ticaret 
hacmi bakımından 5. 
sırada yer aldı. 
GTSO'dan yapılan 
açıklamada 2016 
yılına ait Gemlik Dış 
Ticaret Verileri Oda 
tarafından hazırlana 
rak kamuoyu 
ile paylaşıldığı 
ifade edildi.
Konu ile ilgili değer 
lendirme yapan Oda 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Akıt, 
"Dış Ticaret Biri 
mimiz tarafından 
hazır lanan veriler 
incelendiğinde 2016 
yılında ithalat ve 
ihracat arasındaki 
dengenin korunduğu 
ve dış ticaret açığı 
meydana gelmediği 
Îgörülmektedir, 
thalat ve ihracat 

oranlan bir önceki 
yıla göre mukayese 
edildiğinde ithalatta 
%8 artış, ihracatta 
ise %6 oranında 
azalış olduğu görül 
mektedir. Bu duruma 
yol açan nedenin,

2016 yılı ikinci 
diliminde yaşadı 
ğımız vahim darbe 
girişiminin bölge 
mize yansımaları 
olduğunu düşünü 
yorum. Odamız Dış 
Ticaret Belge 
onaylarında istikrarlı 
bir şekilde çalışmaya 
devam etmektedir. 
2016 yılı içinde 21 
bin 684 adet dolaşım 
belgesi onayı yaptı 
ğımız görülmektedir. 
Bu Odamız açısın 
dan büyük bir 
başarıdır. Gemlik'te 
kurulu bulunan 
Bursa Serbest Böl
gesi Dış Ticaret Veri
leri incelendiğinde 
bir önceki yıla oran 
la pek bir değişiklik 
olmadığı ve den
genin korunduğu 
görülmektedir. 
Odamızın Ticaret 
Sicili Müdürlüğü 
verilerine baktığımız 
zaman, 2016 yılı 
içinde 133 şirketin 
açıldığı ve 68 
şirketinde kapan 
dığını görüyoruz. 
2008 yılından 2016 
yılına kadar olan 
dilim de en az şirket 
kapanışının 2016 
yılında gerçekleşti 
ğini görmekteyiz. 
Bir önceki yıla 
oranla şirket kuruluş 
larında artış gözlem 
lenmiştir. Bu nok
tada devletimizin 
sağladığı kredi 
imkânları, KOSGEB

destekleri vb. 
unsurların 
etkili olduğunu 
düşünmekteyim. 
Sonuç olarak Gemlik 
yine göğsümüzü 
kabarttı. Dış ticaret 
İşlem Hacmi ile 
Türkiye Gümrükler 
Sıralamasında 3. sıra 
daki konumunu ko
rudu. Bizi er devleti 
mizin 2023 yılı 
hedeflerine giden 
yolda üzerimize 
düşen tüm görevleri 
yerine getirmeye 
hazırız. Yeter ki, 
2017 yılında sana 
yicimizin, yatırım 
cımızın, tüccarımızın 
beklediği istikrar, gü 
ven ve huzur ortamı 
sağlansın.” dedi.

İTHALAT/ İHRACAT 
VERİLERİ

2016 yılı itibariyle 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü aracı 
lığıy la toplamda 
8.728.687.496 $ 
ithalat gerçekleş 
tirilirken, aynı 
dönemde

9.738.702.552 $ da 
ihracat gerçekleşti. 
Bu anlamda ihracat 
ve ithalat arasındaki 
dengenin korunması 
geleneği yine 
sağlanmış oldu. 
Gemlik Gümrük 
Müdürlüğü Türkiye 
sıralamasında işlem 
hacmi bakımından 
yine 3’üncü oldu. 
Geçen Yıla Oranla 
İthalatta %8 Oranın 
da Artış Gözlemlendi 
12 aylık dönem için 
de en yüksek ithalat 
Haziran ayında 
808.859.904 $ olarak 
gerçekleşirken, en 
düşük ithalat ise 
636.024.848 $ olarak 
Ocak ayında gerçek 
leşti. Toplam ithalat 
9.738.702.552 $ ile 
geçen yıla göre % 8 
oranında artış gös
terdi. En fazla ithali 
yapılan eşyalar 
arasında başlıca;
1. Demir çelik ürünü 
2. Plastik ve kauçuk 
hammaddesi
3. Kimyevi mamuller 
4. Otomobil akşamı 
5. İplik

6. Rulo saç vb. oldu. 
Geçen Yıla Oranla

İHRACAAT 
AZALDI 
İhracatta %6 
Oranın da azalış 
Gözlemlendi. 
İhracatta ise Ekim 
ayı 1.125.324.905$ 
ihracat rakamıyla 12 
aylık dönemde öne 
çıkar ken en düşük 
ihracat 685.996.543 $ 
olarak Ocak ayında 
gerçek leşti. Ocak- 
Araiık arasındaki 
dönemde toplam 
ihracat hacmi 
9.738.702.827 $ ile 
geçen yıla oranla % 
6 azaldığı görüldü. 
İhracı yapılan 
eşyalar arasında ise; 
1. Binek oto ve oto
motiv akşamı 
2. Makine ve akşamı 
3. Demir çelik ürünü 
4. Hayvansal ürünler 
5. iplik 
6. Seramik
7. Muhtelif gıda gibi 
ürünlerin ön 
sıralarda yer adı.

GTSO 2016 YILI 
İHRACAAT VERİLERİ

Açıklamada, "Gemlik 
Ticaret Ve Sanayi 
Odası olarak ihra
catta yine söz 
sahibi olduk. 2016 
Ocak-Aralık arası 
dönemde toplam 
ihracat hacmi 
1.251.314.161 $ 
olarak gerçekleşti.

İhracat bölümü 
olarak dolaşım bel
gelinin onaylanması, 
ihracatla alakalı 
yeni gelişmeler 
konusunda üye 
lerimizin bilgilen 
dirilmesi, firmaların 
ihracatta daha yük
sek vergi indirim
lerinden faydalana 
bilmeleri adına yön
lendirilmesi vb. 
ihracat için çok 
önemli konularda 
üyelerimize destek 
sağlayarak önemli 
bir rol oynadık.
Toplamda 21684 
adet belge onayı 
gerçekleştik. 
Odamız ihracat 
bölümü tarafından 
onaylanan bel 
geler üzerinden 
baktığımızda en 
fazla ihracat ya 
pılan ülkenin geçen 
yıllarda olduğu gibi 
yine Almanya oldu 
ğunu görmekteyiz. 
Almanya’yı sırasıyla; 
Fransa, Ingiltere, 
Ispanya, Amerika 
gibi ülkeler takip etti. 
En fazla ihracat 
yapılan sektörler 
sırasıyla; otomotiv, 
demir çelik, gıda, 
seramik, tekstil, 
kimyevi mamuller, 
mermer, elektrik 
elektronik vb 
olurken odamızın 
toplam ihracat hacmi 
2016 yılı itibariyle 
toplam 1.251.314.161 
$ oldu.” denildi
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Roma operasyonu Bursa'ya sıçradı!
Bursa'da, İstanbul 
Ortaköy'deki terör 
saldırısıyla 
bağlantılı oldukları 
iddia edilen 
şüphelilere yönelik 
operasyonda DEAŞ 
üyesi olduğu öne 
sürülen 15'i kadın 
27 şüpheli, bera 
herlerindeki 29 
çocukla yakalandı. 
Emniyet Müdürlüğü 
Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri, 
Ortaköy'deki 
saldırının ardından 
teröristin daha önce 
Konya'da kaldığı 
evde yaşadığı belir
lenen bir kişinin 
Bursa'ya geldiğini

belirledi.
Bu şüpheliyi ve 
irtibatlı olduğu 
kişileri takibe alan 
ekipler, Nilüfer ve 
Gürsu ilçelerinde 
belirlenen 7 adrese, 
özel harekat polis
lerinin de katılımıyla 
eş zamanlı op
erasyon düzenledi. 
Operasyonda 6 
evde, Tacikistan, 
Özbekistan, 
Kırgızistan, Doğu 
Türkistan uyruklu 
15'1 kadın 27 
şüpheli, beraber
lerindeki 29 çocukla 
yakalandı.
Boş olduğu tespit 
edilen bir evde

yapılan aramada ise 
40 pasaport, 38 
sahte geçici kimlik 
kartı ile paketlenmiş 
halde 15 cep tele
fonu ele geçirildi. 
Ekipler yaptıkları 
araştırmada boş evi 
organizatör 
oldukları belirtilen

Tacikistan uyruklu 
M.S. ile N.S'nin 
kullandığını tespit 
etti. N.S'nin İzmir'de 
yakalandığı, M.S'nin 
ise halen arandığı 
öğrenildi.
Polis, gözaltına 
alınan kişilerin 
ifadelerinden ve 

araştırmalardan İs
tanbul, Bursa ve 
İzmir'deki DEAŞ 
mensuplarının 
kaldığı evleri, kendi
lerini diş hekimi, 
doktor, iş adamı, 
esnaf gibi meslek 
mensubu olarak 
farklı isimlerle 
tanıtan M.S. ile 
N.S'nin kiraladığını 
belirledi.
Organizatör olduğu 
düşünülen M.S'nin 
yasal ve yasa dışı 
yollarla DEAŞ'a 
katılmak için ülkeye 
gelen yabancı 
uyrukluları önce İs
tanbul'da kiraladığı 
evlere yerleştirdiği, 

bu kişileri daha 
sonra kendisi ve 
N.S'nin kiraladığı 
Bursa ve İzmir'deki 
evlere götürdüğü 
tespit edildi. 
Bursa, İstanbul ve 
İzmir'de kiralanan 
konutlarda kalan 
şüphelilerin, iki or
ganizatörü farklı 
isim ve mesleklerle 
tanıdığı belirtildi. 
İzmir'de yakalanan 
bir şüphelinin ise 
Ortaköy saldırısını 
gerçekleştiren 
teröristi Bursa'da 
gözaltına alınan bir 
kişiyle gördüğünü 
ifade ettiği 
öğrenildi.

IIİMiMİIİIIİIIİIIIIMIIII!
FETÖ operas 
yon lan sürüyor. 
Aralarında Bur 
sa'nın da bulun 
duğu 7 ilde düzen
lenen operasyonda, 
KHK kararı ile ihraç 
edilen 21 rütbeli 
polis gözaltına 
alındı. 5 kişi ise 
halen aranıyor 
Balıkesir merkezli 
7 ilde Fetullahçı 
Terör Örgütü/ 
Paralel Devlet 
Yapılanması'na 
(FETÖ/PDY) yönelik 
operasyonda, KHK 
ile ihraç edilen 
rütbeli emniyet 
mensuplarının da 
aralarında bulun 
duğu 21 şüpheli 
gözaltına alındı.

BURSA'DA 
BYLOCK 
OPERASYONU 
Balıkesir Cumhu 
riyet Başsavcı 
lığınca yürütülen 
soruşturma çerçe 
vesinde, İstanbul, 
Ankara, Bursa,

İzmir, Kocaeli, Siirt 
ve Ağrı'da, 
FETO/PDY’nin 
Balıkesir Emniyet 
Müdürlüğü üst 
düzey yapılanma 
sına yönelik ope 
rasyon başlatıldı. 
EMNİYET 
MÜDÜRLERİ DE 
GÖZALTINDA 
Operasyonda, KHK 
ile ihraç edilen biri 
1. sınıf emniyet 
müdürü, üçü 2. 
sınıf emniyet mü 
dürü, üçü 3. sınıf 
emniyet müdürü, 
15'i 4. sınıf emniyet 
mücJiirij Hcvrlj j
emniyet amiri olan 
26 şüpheliden 21'i 
yakalandı.
17-25 Aralık süreci 

öncesinde, İstih
barat Şube Müdür 
lüğü, Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ve 
Terörle Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
gibi en kritik birim
lerin de aralarında 
bulunduğu önemli 
mevkilerde görev 
aldıkları belirlenen 
şüphelilerin 
tamamının ayrıca 
örgütün şifreli 
haberleşme progra 
mı "ByLock"u 
kullandıkları tespit 
orlilrli niivpnlik 
güçleri, 5 şüpheli 
nin yakalanması 
için çalışmalarını 
sürdürüyor.

Yol ortasında kalan 
TIR trafiği felç etti

Bursa'da kontrol 
den çıkan TIR kaza 
yaptıktan sonra 
yolun ortasında 
kalınca, İstanbul- 
Bursa karayolunda 
kilometrelerce araç 
kuyruğu oluştu. 
Kaza, Bursa-lstan- 
bul karayolu 
süpürgelik 
mevkindeki mey
dana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Yalova 
istikametinden 
Orhangazi is
tikametine seyre
den İbrahim Coşar 
yönetimindeki 16 
ZJ 559 plakalı TIR, 
kontrolden çıktı. 
Daha öncede çok 
sayıda kazanın 
yaşandığı keskin 
virajlı yolda 
şoförler arasında

Zehirtüccarılıaılıntııtuklanılı

'Makasladı' diye 
tabir edilen şekilde 
yan dönen TIR 
bariyerleri parçala
yarak yolun 
ortasında kaldı.
Kazada TIR 
sürücüsü İbrahim 
Coşar hafif şekilde 
yaralanırken, polis 
ekipleri geniş 
güvenlik önlemi 
aldı. Kazada

kullanılmaz hale 
gelen TIR, vinç 
yardımı ile yoldan 
kaldırılırken, yarım 
saatten fazla trafiğe 
kapalı kalan 
Bursa-İstanbul 
karayolunda kilo
metrelerce araç 
kuyruğu oluştu. 
Kazayla ilgili 
soruşturma 
başlatıldı.

Sigorta'yalanıyla dolandırıcılık
Bursa'nın Mudanya 
ilçesinde, F.A isimli 
vatandaşı arayan 
telefon dolandın 
cilan, senelik 
sigortasının doldu 
ğunu, aynı gün 
postaneye 350 lira 
para yatırmazsa 
700 lira ödemek 

zorunda kalacağını 
söyledi. PTTye 
giderek 350 lira yatı 
ran F.A'ya bir müd
det sonra "hayat 
destek paketi" 
evrakları yollayan 
dolandırıcılar, 
dolandırdıkları aynı 
numaradan ara

yarak, bin 700 lira 
borcu olduğunu, bu 
parayı ödemezse 
borcunun 7 bin 400 
olacağını söyledi. 
İkinci aramada 
dolandırıldığını an
layan vatandaş, 
polise müracaat 
etti.

Bursa'da narkotik 
ekipleri zehir tacir
lerine gerçekleş 
tirdiği operasyonda 
2 kişiyi 400 gram 
esrar, 36 adet ex- 
tacy hap ile birlikte 
gözaltına aldı. 
Alınan bilgiye göre, 
narkotik ekipleri 
C.T (24) isimli 
şahsın uyuşturucu 
ticareti yaptığının 
ihbarını aldı.

Ekipler bir süre 
C.T."yi takibi aldı. 
Operasyon için 
düğmeye basan 
ekipler C.T,'nin 
evine baskın dü 
zenledi. Evde yapı 
lan aramada 228 
gram esrar madde 
si 13 gram bonzai 
ele geçirildi. C.T. 
emniyetteki ifade 
sinde.uyuşturucu 
yu G.Ö isimli bir 

bayandan temin 
ettiğini söyledi. 
Ekipler G.Ö isimli 
kadını da bir süre 
takibe alarak evine 
operasyon düzen
ledi. G.Ö' nün evin
den ise 213 gram 
esrar, 36 adet ex- 
tacy hap, 1 adet 
ruhsatsız tabanca 
ve fişek çıktı. Tu
tuklanarak ceza
evine gönderildiler
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

GiineBakış

Ekonomi sopa ile düzelmez...
Serbest piyasa ekonomisi kuramcısı 

bu sisitemde ekonomiye müdaheleyi 
kabul etmez.

Doların yükselmesi, siyasi olaylar 
kadar ekonomik olaylarla da ilgili olabilir.

Merkez Bankası’nın piyasaya çok mik
tarda dolar sürmesine karşı, doların 
düşmemesini, belirli mihraklarda aramak 
ne kadar doğrudur.

Cumhurubaşkanı finans kurmu olan 
bankalara sopa göstererek, faizleri aşa 
ğıya çekmeye çalışıyor.

Doların 4 lira çıtasına doğru yüksel me 
sini, iktidarı zora sokmak için, iç ve dış 
mihrakların -ki buna terör odakarı diyor- 
oyunu olarak görüyor.

Yalnız dolar yükselmiyor, TİK’nin veri
lerine göre işsizlik oranı dünya standart 
larının çok üzerinde seyrediyor.

Yüzde 12’lere doğru gidiyor.
Bunun böyle olacağı belliydi.
Yıllardır israfa dayalı bir ekonomik 

politika yürütüldü.
Cumhuriyetin kazananları olan tüm 

kurumlar, yandaşlara haraç - mezat satıl 
dı.

Lale Devri sona erdi.
Cumhurbaşkanının 13 adet özel jeti 

var.
Son olarak Tunus’un eski diktatörü 

nün Vip jeti 77.8 milyon dolara alındı.
Beştepe’deki Ak Saray’ın 1100 odası 

var.
Buraya ne kadar para harcandığı belli 

değil. Doğru dürüt bir açıklama yapılmı 
yor.

Saray bir yandan da büyütülüyor.
Devletin olmasa da, özel sektörün dış 

borcu 2002 den bu yana zirvede.
Devlet garantili bu dolara dayalı borç 

lar, kurların yükselmesiyle iş adamlarının 
'DÜyiİKzarafıarma yoi açtı.

Borçlanmalar dövizle yapılırken, ülke 
içindeki yatırımlarda dolara bağlı yapıldı.

Devletin cebinden bir kuruş çıkmadı 
diye yapılan köprüler, vatandaşın cebin 
den dolar olarak çıkıyor.

Cumhurbaşkanı TL. ye dönüş çağrıları 
yapıyor.

14 yıldır dolara dayalı olan ekonomi, 
birden TL’ye dönebilir mi?

Cumhurbaşkanının çağrısıyla dönme 
d iğ in i gördük.

Bu konuda iktidara geldiklerinde has
sas davranmış olsalardı, bugün sıkıntı 
çekilmezdi.

Ekonomi sopa göstererek düzelmez. 
Hele serbest piyasa ekonomisinin uygu 
lanadığı ülkelerde.

Asıl o zaman dış mihraklar baskıyı 
arttırır.

Deniz ‘oltt'ı, kara gözüktü.
Otan bu.
Kaynaklar eridi, bir de buna savaş 

ekonomisi eklenince, yama dikiş tuk- 
muyor.

MiaYı sonumuzu 'nayo’n ets'ın.

Beton narke döşeme isi ihalesi Midi

Gemlik Belediyesi 
Beton Parke Döşe 
me işi ihalesi yapıldı. 
Dosya alan 15 fir
madan 6’sının teklif 
verdiği ihalede, 3 Mil 
yon 88 bin 907 lira

maliyetli hizmet için 
en düşük teklifi Üsat 
Yapı Taahhüt İnşaat. 
A.Ş. verdi.
Gemlik Belediyesi 
ihale Salonunda ger 
çekleşen Beton

Parke Döşeme İşi hiz 
meti için Üsat Yapı 1 
Milyon 923 bin 500 
lira ile en düşük tek
lifi sundu. İhaleye 
Tellioğlu Inş. Taah. 
Tic. Ltd. Şti, Yunus 

oğulları Inş. Müh. 
Firması, Yüzgüllü 
Yedikardeşler Firma 
sı, Akpınar İnşaat ve 
Yamaçh Inş. Taah. 
Ticaret Limited 
Şirketi de katıldı.

MD;lnayasaıleğisiMiğiileTiiılıi!ielHiliiıııııelıisieııiyıır
Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik Şu 
be Başkanı Muam- 
met Usta İskele Mey 
dam’nda düzenlediği 
basın açıklamasın 
da, “Anayasa d eğ i 
şikliği ile Cumhuri 
yetin etnik, dinsel 
ve siya sal yapıda 
parçalanmak 
istenmesidir" dedi. 
Dün saat 14.30 yapı 
lan basın açıklama 
sınır, otenrreAr yüıreûrrr 
kurulu üyeleri ile 
bazı üyeler katıldı. 
Usta, yaptığı açıkla 
mada şunları söyle 
di: “Atatürkçü Dü 
şünce Derneği 
olarak Mecliste ikin 
ci tur yapılacak 
Başkanlık Sistemini 
içeren anayasa tuza 
ğına karşı görüşleri 
m izi halkımızla 
paylaşmak istiyoruz. 
Bugün yaşadığımız 
tehlike; Türkiye Cum 
huriyetinin etnik, 
dinsel ve siyasal 
yapıda parçalanmak 
istenmesidir. ABD 
emperyalizmi ve 
siyasi iktidar, -Bü

yük Ortadoğu pro
jesi (BOP) politika 
larına uygun olarak 
Türkiye’ye bir anaya 
sa ve başkanlık sis
temini ısrarla dayat 
maktadırlar. Genişle 
filmiş Kuzey Afrika 
ve Ortadoğu projesi 
kapsamında, Irak, 
Sudan, Libya, Ye 
men fiilen bölün 
m üş, Suriye’de 
bölünme sürecine 
sokulmuştur.
TÜRKİYE 
BÖLÜNMEK 
İSTENİYOR 
Türkiye de bu bölge 
ülkeleri gibi anayasa 
yoluyla aynı akıbete 
sürüklenmeye ve 
böylece önümüze 
yeniden konulmak 
istenen SEVR’İ kabu 
le zorlanmaktadır. 
Anayasaya aykırı

olarak yapılmak iste
nen antidemokratik 
Anayasa değişikliği, 
tüm yetkilerin bir 
kişide ve denetim 
dışı olarak toplan 
dığı “diktatöryal”, 
“ceberrut” ve “keyfi" 
bir yönetim yaratma 
sı yanında ülkenin 
bölünmesine yol aça 
bilecek hükümler 
taşımaktadı. Vatanı 
mızın bütünlüğü ve 
milletimizin birliğin 
den yana olan tüm 
milletvekillere ses/e 
niyoruz. Parça tesirli 
bir bombaya ben
zeyen REJİMİ 
DEĞİŞTİRİYORLAR 
“Cumhurbaşkanlığı 
sistemi" adı altında 
pazarlanan Rejim 
değişikliği Atatürk 
Cumhuriyetini parça 
/ayacaktır. Gelin, 1

Mart 2003 Irak Tezke 
resinde olduğu gibi, 
birlik olalım ve em
peryalizmin oyu
nunu bozalım!
ADD, Türkiye Cum 
huriyetlni ve Türk 
Milletini paramparça 
edecek olan bu 
başkanlık tuzağına 
karşı Türkiye Cum 
huriyetinln kurucu 
iradesinden aldığı 
güçle tüm demok 
ra tik yollan kullana 
rak bu gidişi durdur
mak için gerçekleri 
Türk milletine anlat
makta kararlıdır.
Başta siyasi partite 
rimiz olmak üzere 
tüm demokratik 
kitle örgütlerine 
çağrımız şudur, artık 
mesele bir siyasal 
parti meselesi 
değil, memleket 
meselesidir!
Gelin aramızdaki 
tüm aynhklan bir 
kenara bırakarak 
başkanlık sistemi 
adı altında önümüze 
tekrar konulmak 
istenen SEVR’İ 
yırtıp atalım."

ADAK VE KURBANLIK BULUNUR
BİR TELEFON 

KADAR YAKINIZ 

VEYSİ KflRRCf. 
BESİ ÇİFTLİĞİ

Gemsaz Mevkii

O 537 775 28 69
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Asil Çelifc'teki greve 80 gün erteleme
Orhangazi yakınla 
rında kurulu Asil 
Çelik fabrikasındaki 
bu sabah başlaması 
planlanan grev, 
Bakanlar Kurulu 
kararıyla 60 gün 
ertelendi. Dün 
yapılan son 
görüşmeden de 
sonuç çıkmaması 
üzerine bu sabah 
greve hazırlanan 
işçiler, Resmi 
Gazete'de yayınla 
nan erteleme kararı 
üzerine yeniden 
fabrika önünde 
toplandıktan sonra 
İşbaşı yaptı.
DİSK'e bağlı Birleşik 
Metal İşçileri 
Sendikası ile Asil

Çelik A.Ş. arasında 
7 Eylül 2016 tari
hinde başlayan 
toplu iş sözleşmesi 
ve Kasım ayındaki 
arabuculu sürecin

den sonuç 
alınamayınca, 
sendika yöneticileri 
Asil Çelik'te grev 
kararı aldı. 18 
Ocak'ta greve gide

cek olan fabrika 
çalışanlarıyla Asil 
Çelik yönetimi 
uzlaşmak için bir 
araya geldi. 450 
sendika üyesini il

gilendiren fabrikada 
işveren, sendikaya 
yılda yüzde 7.2 zam 
oranı ve sosyal 
haklarda yüzde 
8.5 zam teklif etti. 
Ancak sendika 
yönetimi teklifi 
kabul etmedi. Yüzde 
25 zam isteyen 
sendika yönetimi ile 
işveren arasında dün 
yapılan son 
görüşmeden de bir 
sonuç alınamaması 
üzerine bu sabah 
greve çıkmaya 
hazırlanan işçiler, 
sürprizle karşı 
laştı. Bakanlar 
Kurulu, grevi, 
'milli güvenliği 
bozucu nitelikte'

görüldüğü gerekçe
siyle 60 gün erteledi. 
Birleşik Metal İş 
Sendikası Genel 
Başkanı Adnan 
Serdaroğlu, grev 
erteleme kararı 
sonrasında 
sabah saatlerinde 
Asil Çelik 
fabrikasına 
gelerek işçilerle 
görüştü. Fabrika 
içinde yapılan 
görüşmeden sonra 
işçiler çıkış kapısına 
kadar yürüdü. 
Adnan Serdaroğlu, 
burada yaşanan 
gelişmeler ve grev 
erteleme kararı ile 
ilgili görüşlerini 
işçilerle paylaştı.

Bursa konut satışında IH 5'e girdi
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Özhaseki, 
2016'da Türkiye 
genelinde toplam 1 
milyon 567 bin 295 
iş yeri ve konutun 
satıldığını açıkladı 
Bakan Özhaseki: 
"2016 yılında İstan
bul 278 bin 353 alım 
satımla en üst sıra 
da yer alırken, 193 
bağımsız bölüm 
satımının gerçekleş 
tiği Hakkari ise en 
alt sırada yer aldı. 
Geçen yıl, İstanbul'
dan sonra Anka 
ra'da 163 bin 62, 
İzmir'de 94 bin 499, 
Antalya'da 67 bin 
260 ve Bursa'da 60 
bin 411 bağımsız 
bölüm el değiştirdi" 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Mehmet 
Özhaseki, 2016'da 
Türkiye genelinde 
toplam 1 milyon 567 
bin 295 iş yeri ve 
konutun satıldığını 
açıkladı.
Bakan Özhaseki, 
yaptığı yazılı açıkla 
mada, Tapu ve

Kadastro Genel 
Müdürlüğü'nün 
2016 yılına ait veri
lerini paylaştı.
BURSA İLK 5'E 
GİRDİ
Türkiye genelinde 
2016'da iş yeri ve 
konutların içerisin 
de yer aldığı toplam 
1 milyon 567 bin 
bağımsız bölümün 
el değiştirdiğini' 
bildiren Özhaseki, 
"2016 yılında İstan
bul 278 bin 353 alım 
satımla en üst sıra 
da yer alırken, 193 
bağımsız bölüm 
satımının gerçek 
leştiği Hakkari ise 
en alt sırada yer 
aldı. Geçen yıl, İs
tanbul'dan sonra 
Ankara'da 163 bin 
62, İzmir'de 94 bin 
499, Antalya'da 67 
bin 260 ve Bursa'da 
60 bin 411 bağımsız 
bölüm el değiştir 
di." ifadelerini 
kullandı.
Özhaseki, en az 
bağımsız bölüm 
satımının gerçekleş

tiği Hakkari'yi 
sırasıyla Şırnak 
(592), Bayburt (781) 
ve Ardahan'ın (730) 
takip ettiğini 
bildirdi.
İl il konut satış 
rakamları
Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü 
nün 2016 yılına 
ilişkin konut ve iş 
yerlerinin içerisinde 
bulunduğu bağım 
sız bölüm satışı 
yapılan taşınmaz 
sayısı şöyle: 
Adana: 32 bin 48 
Adıyaman: 6 bin 
619 
Afyonkarahisar: 9 
bin 591
Ağrı: 2 bin 937

Aksaray: 6 bin 246
Amasya: 5 bin 821 
Ankara: 163 bin 62
Antalya: 67 bin 260 
Ardahan: 830 
Artvin: 2 bin 202 
Aydın: 35 bin 442 
Balikesir: 31 bin 
262
Bartın: 3 bin 468 
Batman: 5 bin 254
Bayburt: 781
Bilecik: 4 bin 609
Bingöl: 5 bin 289 
Bitlis: 2 bin 235 
Bolu: 6 bin 932 
Burdur: 3 bin 969
Bursa: 60 bin 411
Çanakkale: 15 bin 
145
Çankırı: 3 bin 6 
Çorum: 9 bin 586
Denizli: 16 bin 972

Diyarbakır: 21 bin 
430
Düzce: 7 bin 377 
Edirne: 9 bin 430
Elazığ: 12 bin 34 
Erzincan: 2 bin 902
Erzurum: 8 bin 428
Eskişehir: 24 bin 
554
Gaziantep: 34 bin 
129
Giresun: 6 bin 719 
Gümüşhane: Bin 
270
Hakkari: 193
Hatay: 27 bin 882
İğdır: Bin 650
İsparta: 5 bin 940 
İstanbul: 278 bin 
353 İzmir: 94 bin 
499 Kahraman 
maraş: 16 bin 332
Karabük: 5 bin 857

Karaman: 4 bin 798
Kars: 2 bin 585
Kastamonu: 6 bin 
401
Kayseri: 33 bin 788
Kırıkkale: 6 bin 697
KIrklareli: 8 bin 851
Kırşehir: 4 bin 494
Kilis: 2 bin 874
Kocaeli: 44 bin 395
Konya: 38 bin 41
Kütahya: 9 bin 554
Malatya: 14 bin 65
Manisa: 24 bin 500
Mardin: 8 bin 807
Mersin: 42 bin 731
Muğla: 20 bin 497
Muş: Bin 582
Nevşehir: 3 bin 892
Niğde: 6 bin 591
Ordu: 10 bin 771
Osmaniye: 7 bin 
497
Rize: 3 bin 791
Sakarya: 26 bin 246
Samsun: 25 bin 683
Siirt: 2 bin 488
Sinop: 3 bin 756
Sivas: 11 bin 293
Şanlıurfa: 21 bin 
792 Şırnak: 592
Tekirdağ: 37 bin 968
Tokat: 6 bin 519
Trabzon: 15 bin 402
Tunceli: Bin 337

KRŞGDG B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİKMATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
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Milli Savunma 
Bakanlığı personel 
alımı sınav 
sonuçları adayların 
erişimine açıldı. 
Milli Savunma 
Bakanlığı, 30 
sözleşmeli bilişim 
personeli alımı 
yapacağını duyur 
muş, başvurular 20 
Aralık 2016 tarihine 
kadar sürmüştü. 
MSB sözleşmeli 
bilişim personeli 
alımı kapsamında 
belirlenen kadro 
sayısının 4 katı 
adayın yazılı ve 
sözlü sınava çağın 
lacağı belirtilmişti. 
Adayların büyük 
umutlarla girdiği 
yazılı sınav 
sonuçları açıklandı. 
Milli Savunma 
Bakanlığı personel 
alımı sınav sonuç 
lan adayların 
erişimine açıldı 
MSB tarafından 
gerçekleştirilen 
sözleşmeli personel 
ahm yazılı sınavına 
giren tüm adayların 

| heyecan içinde

beklediği sonuçlar, 
bakanlığın resmi 
sayfası üzerinden 
görüntülenebilecek. 
Milli Savunma 
Bakanlığının resmi 
internet adresinden 
17 Ocak 2017 tari
hinde yayınlanan 
duyuruda MSB 
sözleşmeli bilişim 
personeli temini 
kapsamında 10 
Ocak 2017 tarihinde 
yapılan yazılı sınav 
sonuçlarının 
açıklandığı bildirildi. 
MSB sözlü sınavına 
giren adaylar, 
aşağıdaki bağlantı 
dan T.C. kimlik 
numaraları ile giriş 
yaparak sonuçlarını 
öğrenebilecekler.

MSB SÖZLÜ 
SINAVLARI NE 
ZAMAN?
MSB 30 bilişim 
personeli alımı için 
yapılan yazılı 
sınavın sonuçlarının 
açıklanması 
ardından gözler, 
sözlü sınavlara 
çevrildi. İlk sınavı 
geçen adaylar, 
önümüzdeki ay 
içerisinde sözlü 
sınava girecekler. 
Peki, Milli Savunma 
Bakanlığı personel 
alımı sözlü sınav 
lan ne zaman 
yapılacak? Sözlü 
sınav 1-3 Şubat ile 
6-10 Şubat 2017 
tarihleri arasında 
yapılacak.

Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık, 15 
Temmuz darbe 
girişiminin ardından 
kent dışına taşın 
ması kararı alınan 
askeri arazilere 
yönelik bilgi verdi. 
Milli Savunma 
Bakanı Fikri Işık, 
askeri arazilerin 
değerlendirilmesind 
e üç prensibi ben
imsediklerini belirtti. 
Boşaltılan askeri 
arazilere ilişkin 
TSK’nın ihtiyaçları 
ile yeşil alanların da 
gözetileceği 
açıklamasını yapan 
Bakan Işık, “Ancak 
bizim de bir taşınma 
maliyetimiz var. 
Belediyeler de bu 
alanları istiyor. Ona 
uygun adım 
atacağız” dedi. 
Habere göre, Milli 
Savunma Bakanı 
Fikri Işık, 15 Tem
muz darbe girişimi 
nin ardından kent 
dışına taşınması 
kararı alınan askeri 
arazilere yönelik 
bilgi verdi. Işık,

askeri arazilerin 
değerlendirilmesin 
de üç prensibi be 
nimsediklerini be
lirterek, öncelikle 
rinin Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin (TSK) 
ihtiyacı olduğunu 
söyledi. Askeri 
arazilerin taşınma 
sının da bir maliyeti 
olduğunu kaydeden 
Işık, “Dev tesisleri 
bir yerden kaldırıp 
başka bir yere götü 
receğiz. Altyapıyı ve 
üstyapıyı götür
menin maliyeti ayrı 
ayrı yüksek” dedi. 
Işık, kentsel 
dönüşüm ihtiyacı 

için askeri arazilerin 
değerlendirileceğini 
ifade ederek, “Şehir 
içinde kalmış yeşil 
alanlar mutlaka ko
runacak. Taşınacak 
alanların tamamı 
yeşil alan değil. 
Buna göre kentsel 
dönüşüm ihtiyacı da 
gözetilecek. Diğer 
kuramlarla bu 
temel prensipleri 
konuştuk. Taşınma 
maliyetleri de 
önemli. Bu üçünü 
dengeleyecek bir 
formülasyon, 
anlayış içinde 
hareket edeceğiz” 
bilgisini verdi.

r?
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43 yittik tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

m vraft ACII IKYAYINCİLIK REKLAMCILIK ORGANjZ

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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Araç sahipleri dikkat! Affı yok
Karayolu Düzen
leme Genel 
Müdürlüğü ekiple 
rince geçen yıl 
denetlenen 37 
milyon 71 bin 302 
ticari araçtan 199 
bin 588'ine, 200 
milyon 363 bin 126 
lira ceza kesildi 
Karayolu Düzen
leme Genel 
Müdürlüğü ekip 
lerince, Adana, 
Ankara, Antalya, 
Bolu, Bursa, 
Diyarbakır, Erzu
rum, Gaziantep, 
İstanbul, İzmir, 
Samsun, Sivas ve 
Trabzon bölge 
müdürlüklerine 
bağlı yol kenarı 
denetim istasyon 
larında ticari araç 
sürücülerine göz 
açtırılmadı.
Ekipler, geçen yıl 

toplam 37 milyon 71 
bin 302 aracı 
denetlendi. Söz 
konusu denetim
lerde 199 bin 588 
araca, 200 milyon 
363 bin 126 lira 
ceza kesildi.
Yol kenarı denetim 
istasyonlarından 
İstanbul Bölge 
Müdürlüğü, 11 
milyon 41 bin 582 
aracın kontrolünü 
yaparak, en fazla 
aracın denetlendiği 
bölge oldu. Kontrol 
edilen toplam araç 
sayısının yüzde 
29,78’inin dene 
timi burada 
gerçekleştirildi. Söz 
konusu bölgede yol 
kenarı denetim 
istasyonlarında 
kontrol edilen 
araçlardan 72 bin 
552’sine toplam 71

milyon 99 bin 871 
lira ceza kesildi. 
Böyiece toplam 
ceza miktarının 
yüzde 35.49’unun 
kesildiği İstanbul, 
en fazla ceza ke
silen bölge oldu. 
Denetimlerde ke
silen 200 milyon 
363 bin 126 liralık 
cezanın, 97 milyon 
374 bin 887 lirası 
Karayolu Taşıma 
Kanunu ihlalinden, 
102 milyon 988 bin 
239 liralık kısmı ise

Karayolları Trafik 
Kanunu ihlalinden 
kaynaklandı. 
Kesilen cezaların 
büyük kısmının 
yetki belgesi 
olmamasından ve 
fazla yükleme 
yapılmasından 
kaynaklandığı 
öğrenildi.
Söz konusu 
dönemde 13 bölge 
müdürlüğünün 
bağlı olduğu yol 
kenarı denetim 
istasyonlarının 

yaptığı denetimler 
ve kestiği cezalar 
şöyle:dana’da 
denetlenen 5 mil 
yon 771 bin 386 
araçtan 21 bin 
859’una 24 milyon 
418 bin 458 lira, 
Ankara’da denetle
nen 4 milyon 459 
bin 815 araçtan 21 
bin 860'ına 20 mi
lyon 163 bin 5 lira, 
Antalya’da denetle
nen 1 milyon 163 
bin 443 araçtan 8 
bin 759'una 9 mi
lyon 293 bin 688 
lira, Bolu’da 
denetlenen 614 bin 
559 araçtan 7 bin 
34'üne 6 milyon 456 
bin 148 lira, 
Bursa’da denetle
nen 1 milyon 599 
bin 768 araçtan 12 
bin 410'una 13 mil 
yon 98 bin 187 lira,

Diyarbakır’da 
denetlenen 321 bin 
210 araçtan 5 bin 
196'sına 4 milyon 
340 bin 480 lira, 
Erzurum’da 
denetlenen 1 mi
lyon 198 bin 571 
araçtan 4 bin 
770'ine 4 milyon 
713 bin 435 lira, 
Gaziantep'te 
denetlenen 1 mi
lyon 485 bin 376 
araçtan 6 bin 
884'üne 6 milyon 
557 bin 523 lira, 
İstanbul’da denetle
nen 11 milyon 41 
bin 582 araçtan 72 
bin 552'sine 71 
milyon 99 bin 871 
lira, İzmir’de 
denetlenen 4 mi
lyon 846 bin 866 
araçtan 17 bin 648 
araca 17 milyon 705 
bin 156 lira.

Son üç haftada 15 hin kişi başvurdu
KGF Genel Müdürü 
Gergerli, 25 yılda 24 
bin işletmeye des 
tek olan kuruma 
son 3 haftada rekor 
başvuru geldiğini 
söyledi.
Ekonomi Koordi
nasyon Kurulu, 
bir dizi önlemi 
yürürlüğe koymaya 
başladı. Bunlardan 
etkisi en geniş çaplı 
olması beklenen ise 
finansman temi
ninde güçlük çeken 
şirketlere, Kredi 
Garanti Fonu’nun 
(KGF) teminat 
desteğiyle kredi 
sağlanması oldu. 
Halen işletmelere 
özkaynakları yanı 

sıra Hazine’nin 2 
milyar liralık 
kaynağıyla destek 
veren KGF, yeni 
dönemde Hazine 
destek miktarının 
25 milyar liraya 
çıkarılmasıyla bir
likte çok önemli bir 
işlev üstlenmiş ola
cak. Hazine’nin 
25 milyar liralık 
desteği ile sistemde 
250 milyar liralık 
kredi hacmi yara 
tılması bekleniyor. 
Bu sistemde 
Hazine’nin 25 mil
yar lira belirlediği 
kaynak kredi olarak 
değil, bankaların 
kullandıracakları 
kredilerde riskin

karşılanması 
amacıyla kullanıla 
cak. Yeni dönemin 
en önemli finansal 
kuramlarından 
birisi olması öngö 
rülen KGF’nin Ge 
nel Müdürü İsmet 
Gergerli, Dünya 
Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni 
Hakan Güldağ ve 
Ankara Temsilcisi 
Ferit B. Parlak’ın 
sorularını cevap 

tandırdı. Bankalara 
alternatif olmadık 
larının altını ısrarla 
çizen Gergerli, sis
temi tamamlayıcı 
bir unsur oldukla 
rım aktardı.
Geldiğimiz günden 
beri en iddialı 
olduğumuz konu 
şeff afi ık ve kurum 
sal yapı. Bu nok
tada tüm altyapı 
çalışmalarını bitir 
dik. Daha önce 

gelen kredi talepler
ine 35-40 günde 
cevap verebilirken, 
başvuran kişilere 
artık 24 saatte 
cevap verebiliyoruz. 
Onlara, 24 saatlik 
zaman diliminde, 
‘evet’, ‘hayır’ veya 
‘eksikliklerini gider’ 
diyoruz.
TOBB’un Nefes 
Kredisi kapsamında 
günde 3 bin talep 
geliyor. Bunları da 
24 saat içinde ce
vaplayabilecek sis
temimiz var. Bunun 
için çok ciddi altya 
pı kurduk. Hem bilgi 
sistemleri, hem 
teknoloji, hem de 
yazılım anla mında.

Sistemimizi de 
sürekli update edi 
yoruz. Aslında gün
lük 14-15 bin baş 
vuruya yanıt vere
bilecek yapıyı 
kurmuş durumdayız 
ve gerçekten çok 
iddialıyız. Eğer sis
temde öngörülen 
kredi hacmini 
tamamı kullanılırsa, 
bankacılık sistemi 
içinde KOBİ kredi
lerinin payı oldukça 
yükselecek demek
tir. 250 milyar liralık 
kredi hacmi 3 yıllık 
zaman diliminde 
oluşması öngörül 
mekle birlikte, buna 
ilişkin herhangi bir 
sınırlamamız yok.”

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜu 
E 
M

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 
O rm. Böl.Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86

Bursa 256 77 84
Mudanya S44 30 60
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
VAPUR-FEBİBOT

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Liman Baş.

513 13 53n Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhisar (262) 655 60 31

L i Kaymakamlık 
C.Savcılığı

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

513 10 57
513 13 08
513 11 33I C.Savcı Yrd.

Emniyet Müd.
Mal Müd.
Nüfus Md.

513 10 95
513 37 42 __________OTOBÜS__________

K ULAŞIM özel İd. Md. 513 15 07 Şehirlerarası Oto- 261 54 00
Pamukkafe 
DENİZ UÇAÖI

• 12 OO 2S Tapu Sicl. Müd. 
Müftülük

513 14 14
513 13 64 büs Terminali (18 Hat)

R Pegasus Alunfs Seyahat 
METRO
Aydın Turfam
Süzer Turfam
Kanbe roglu-E sade* 
Anıtur
Kamil Koç

•13 20 77
•12 1O 72
•14 *• 4»

• 12 O1 «3

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md.
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86
K4 9 ffl 09

DAĞITICILARi DTJ lu VZ
513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58m HASTANELER İŞ-KUR 513 7166

B
E

Devlet Hastanesi 
Sahil Dav. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Ergaz 513 88 43
Mllangaz 513 22 59

Mar.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 68
513 65 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21-23
51345 20

Habaşgaz 513 45 46
Yeni Likltgaz 513 65 Off
BP Gaz 514 59 81t TAKSİLER BUSKİ 51457 96 Bütünler Likltgaz 513 80 00

R Körfez Taksi 51318 21
513 24 67
513 32 40
513 23 24
517 33 94

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25
513 45 21-182

Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Çınar Taksi 
Güvsn Taksi 
Gemlik Taksi 
Manastır Tsksl

513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol İO _Q
MAR-PET ala 3O 33
Tuncay Otogaz 513 18 45
Boyza Potrol 013 01 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK'İN İLK OÛNLÛK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL :43 SAYI: 5681 

FİYATI: 50 Kr. (KDVDahil) 
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)

lElllllllElilM
VENÜS SİNEMASI
Çalgı çengi ikimiz: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Hep yek 2:11:30- 

13:45-16:00-18:15- 
20:45...

Kahraman ördek: 
11:30-13:30-17:30...

Şeytanın oğlu: 
15:30-19:30-21:15...

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemlik Belediye
sinin-spora ve 
sporcuya yönelik 
destekleri tüm 
hızıyla devam ediyor. 
2016-2017 sezonu 
malzeme dağıtımını 
tamamlayan 
Gemlik Belediyesi, 
ilçedeki 15 
spor kulübüne 
10 branşta toplam 

4216 sporcuya 
malzeme yardımında 
bulundu. Gemlik 
Spor ve Gemlik 
Belediye Spor’un 
yanı sıra ayrım 
yapılmadan ilçedeki 
tüm spor kulüplerini 
kapsayan malzeme 

teslimleri önceki gün 
Vefa Spor malzeme 
teslim töreni ile 
son buldu.
2016 yılı Aralık 
ayında başlayan 
destek hizmetinde 
Futbol, Tekvando, 
Karate, Basketbol, 
Voleybol, Judo, 
Güreş, Yüzme, 
Atletizm ve Satranç 
branşla rındaki 
sporculara 
malzemeleri verildi. - 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı ve 
Sosyal ve Kültür

İşler Müdürü 
Hüseyin Turhan 
tarafından 
teslim edilen 
malzemeler,

sporcularda büyük 
sevinç yarattı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, zey
tinin başkenti,

turizm, sanayi, liman 
ve üniversite kenti 
Gemlik’in spor 
kenti olması için de 
yoğun çaba göster

diklerini vurgula
yarak, alt yapı ve 
tesisleşmeye yönelik 
yatırımların, 
malzeme yardım 
larıyla desteklen 
meye devam 
edeceğini söyledi. 
Yöneticiler, 
teknik heyet ve 
sporculara başarılar 
dileyen Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, 7 yıldır 
devam eden 
malzeme 
yardımlarının 
önümüzdeki 
sezonlarda da 
süreceğini 
müjdeledi.
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin Kaymakam 
Gürbüz Karakuş’u ziyaretinde ilçenin sorunları görüşüldü.

Kawmiam Muş, "temlilla 
lıali ılatlımıu otusiuracaiıf
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
tim Kurulu üyeleri, 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş’u 
ziyaretinde Kayma 
kam Karakuş, Gem
lik’te akil adamlarla 
halkın da içinde 
olduğu bir platform 
oluşturulacağını 
söyledi. Sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kaymakam Karakuş...
İlçemize atanan Kaymakam Gürbüz Kara 

kuş, göreve başladığından beri ziyaretçileri 
eksilmiyor.

Genelde hep böyle olur.
Gelen gidenden uzun bir zaman görev ya

pamaz hale gelir kamu görevlileri.
Hoşgeldin ziyaretleri bitmek bilmez.
Geçtiğimiz günlerde benim de kendisini 

ziyaretimde, doğal olarak Gemlik’in sorun 
lanndan söz etti. Konuşmamızda tecrübeli 
bir devlet adamı olan Karakuş, ilçenin sorun 
lannı az çok ilgililerden öğrenmiş ki, dün 
kendini ziyarete den GTSO yöneticileri 
söylediğini bana da söylemişti. Dev. 4’de

Etfseren'den 1001 
öğrenciye fcame hediyesi 
Evseren Alış-Veriş Mağazası ve Büro 
Memur-Sen Bursa Şubesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği "Minik Yüzler Gülsün Projesi” 
kapsamında, Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü bünyesindeki ilkokullarda 
okuyan toplam 1000 başarılı öğrenciye 
bugün saat 15.00 dan itibaren Karne 
Hediyesi dağıtılacak. Sosyal Sorumluluk 
Projesinin ortakları Evseren Alış-Veriş 
Mağazasının Sahibi Bekir Yetişen, Bursa 
Büro Memur-Sen Şube Yönetiminden 
Fatih Hafızoğlu ve Fethi Kaya Gemlik İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran’i 
makamında ziyaret ederek projelerini 
anlattı. 1000 Karne Hediyesi kuponunu 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran’a 
verdiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Duran, 
“Projeden duyduğu memnuniyetini ifade 
edip, proje ortaklarına teşekkür etti.

Yarıyıl tatili
başlıyor

Okul öncesi, ilk 
okul, ortaokul ve 
lisede okuyan yak 
laşık 18 milyon 
öğrenci ve 900 b 
öğretmen bugün
den itibaren yarıyıl 
tatiline girecek.
Yaklaşık 18 milyon 
öğrenci ve 900 bin 
öğretmen yarıyıl 
tatiline girecek. İki 
haftalık yarıyıl tatili 
nin ardından ikinci 
dönem, 6 Şubat'ta 
başlayacak. Eğitim 
öğretim yılı 9 Hazi
randa tamamlana 
cak. 2017-2018 
eğitim öğretim yılı 
ise 18 Eylül Pazar

tesi günü başlaya 
cak. İkinci dönemde 
8. sınıf öğrencileri, 
Türkçe, matematik, 
fen bilimleri, din 
kültürü ve ahlak bil
gisi, inkılap tarihi ve 
Atatürkçülük ile ya 
bancı dil derslerin 
den 26 ve 27 Nisan' 
da Temel Eğitimden 
Ortaöğretime Geçiş 
(TEOG) ortak 
sınavlarına girecek. 
Mazeret sınavı da 
20 ve 21 Mayıs'ta 
yapılacak.
TEOG sınav 
sonuçlannın hazi
randa açıklanması 
planlanıyor.

Mm “BaslanDösüriilılü”
Eski Belediye Başkanı. Fatih Mehmet 
Güler, görevinden uzaklaştırılması ve yaşa 
dığı hukuksuzları anlattığı “Başkan Düşü 
rüldü” adlı kitabını yarın C.Bayar Anadolu 
Lisesi karşısındaki Rüyam Düğün Sa- 
lonu’nda saat 14.oo de sevenlerine imzala 
yacağını açıkladı.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yönetiminin Kaymakam Gürbüz Karakuş’u ziyaretinde ilçenin sorunları görüşüldü.

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası yöne
tim Kurulu üyeleri, 
Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş’u 
ziyaretinde Kay
makam Karakuş, 
Gemlik’te akil 
adamlarla bir 
platform oluşturu 
İacağını söyledi. 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir ve 
yönetim kurulu 
üyeleri tarafından 
yapılan ziyarette, 
Gemlik’in öncelikli 

sorunları ele alındı. 
Ziyarette konuşan 
Kaymakam 
Karakuş, "Gem 
lik'te halkın da 
içinde olduğu 
bir platform 
düşünüyoruz" 
dedi.

KARAKUŞ: 
“GEMLİK’in
RÖTUŞA İHTİYACI 
VAR”

Kaymakam 
Karakuş yaptığı 
konuşmada, 
“Ticaret ve Sanayi 
önemlidir. Bizler 

ticaretin yanındayız. 
Allah bu ülke için 
çivi çakanlardan 
razı olsun. Gemlik 
güzel bir kent ama 
rötuşa ihtiyacı var. 
Gemlik’te kamu 
kurumlarının bina 
lan yok. Yeterli 
sosyal donatı 
alanı yok. Şehir 
cilik disiplin işidir. 
Belediyecilikte 
günü birlik 
anlayış olmaz. 
Belediye 100 yıl 
sonrasını düşüne 
bilmeli. Gelecek 
odaklı düşünmek 
lazım. Yapılan

işlerin bozulmaya
cak şekilde 
yapılması gerekir. 
Tabiat dengeye 
dayanır.
Denge olmadığı yer 
de düzen bozulur. 
Bu nedenle görev
leri verirken liyakat 
esaslı olmalıdır.
İşi bilen, hak 
ettiği yerde olmalı. 
Gemlik’te geleceği 
planlamak adına 
Gemlik Platformu 
oluşturmayı 
düşünüyorum.
Şu ana kadar işler 
has bel kader 
yürümüş, bundan 

sonra planlı olmalı” 
şeklinde konuştu. 
AKIT: “GEMLİK 30 
YIL ÖNCE TURİZM 
MERKEZİYDİ”

Kemal Akıt;
“Gemlik köklü ve 
güzel bir kenttir. 
Sorunuysa göç 
çok hızlı geldi, 
aldığımız göçe 
hazırlıklı değil dik. 
Bu da çarpık 
yapılaşmaya neden 
oldu. Gemlik’te 
arazi az ve kıymetli. 
Kumla geçmişte 
tatil merkeziydi, 
çarpık yapılaşma 

sonucu bugünkü 
atıl yapılaşması 
meydana geldi. 
Gemlik’te 30 yıl 
geriye gitsek, 
turistik merkez 
olarak anıldığını 
görürüz. Ayrıca 
denizlerimizde 
balık sorunumuz 
var” şeklinde 
konuştu. 
Kaymakam 
Karakuş. Gemlik 
Körfezi’nde kaçak 
balık avlama ile 
mücadelede daha 
etkin önlemlerin 
alınacağını 
söyledi.

Müdürler eğitim sorunlarını görüştü
İl Milli Eğitim Mü 
dürü Veli Sarıkaya 
başkanlığında 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürleri ile İl 
Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Arzu 
Ayyıldız, İl Milli 
Eğitim Şube Müdür
leri Necat Dişçi ve 
İbrahim Ataman’ın 
katılımıyla Bursa’da 
2016-2017 Eğitim- 
Öğretim Yılının 
I. Dönem Sonu 
değerlendirmesinin 
yapıldığı toplantı 
Burfaş Atatepe 
Sosyal Tesisle 
rinde yapıldı. 
Toplantıda, 
yürütülen projeler
den birkaçının 
uygulama süreç
leriyle ilgili 
sunumlar yapıldı.

TEOG SONUÇLARI 
DEĞERLENDİRİLDİ 
TEOG sınav 
sonuçlarıyla ilgili 
genel değerlendir 

me yapılarak, ikinci 
yarıyılda bu konuda 
yapılacak çalışma 
lar ele alındı.
İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü AR-GE 
Birimi tarafından 
yürütülen KOZAİLE 
(aile odaklı risk fak
törlerini tespit 
etmek ve bunların 
çocuklar üzerindeki 
etkilerini en aza in
dirgeyerek, çocuk 
ların sağlıklı gelişim 
lerini destekleme) 
projesiyle ilgili 
okullarda yapılan 
çalışmalar, mevcut 
durum ve bundan 
sonraki süreçte 
nelerin yapılacağı 
konusunda genel 
bir değerlendirme 
yapıldı.
Öğretmenlerin, 
değişen dünya 
koşullarına daha 
hızlı uyum sağlaya 
bilmelerini, öğrenci 
lerin yaşam boyu 
öğrenme becerisi

kazanmasında olabilmelerini, öğrenci grubu için
öğrencilere rehber her düzey sınıf ve esnek planlama ve

programlama 
becerisi elde 
edebilme ve 
meslek bilgilerinde 
kendilerini 
geliştirmelerine 
destek olmak 
amacıyla yürütülen 
Öğretmen Mesleki 
Geliştirme Merkezi 
(ÖĞEM) projesiyle 
ilgili de bir 
sunum yapıldı. 
İl Milli Eğitim 
Müdürü Veli 
Sarıkaya, toplantıda 
Milli Eğitim Bakanlı 
ğı’nca 2019 yılına 
kadar tamamlan 
ması planlanan 
tam gün eğitime 
geçiş süreciyle 
ilgili İlçe Milli 
Eğitim Müdür 
lerine ilçelerce 
yapılacak 
çalışmalar 
hakkında 
bilgiler verdi. 
Toplantı değer 
lendirmelerle 
son buldu.
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1 milyon liralık 162 kilogram eroin ele geçirildi
Bursa'da durduru
lan bir TIR'da 
yapılan aramada, 
piyasa değeri 7 
milyon TL olan 162 
kilogram eroin ele 
geçirildi 
Alınan bilgiye göre, 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
Van'dan yola çıkan 
ve İzmir'e gitmekte 
olan 35 AK 7602 
plakalı TIR'da 
yüklü miktarda 
uyuşturucu madde 
olduğu istihbaratını 
aldı.
Çok sayıda 
polis ekibinin sevk 
edildiği Ankara 

yolundaki uygu
lama noktasında 
şüpheli aracı durdu
ran ekipler ile ara
maya katılan "Alfa" 
adlı narkotik 
köpeği, TIR'ın dor 
sesi üzerindeki raylı 
sisteme gizlenmiş 
uyuşturucu mad
deleri tespit etti. 
TIR'da, piyasa 
değeri 7 milyon TL 
olan 320 paket 
halinde 162 kilog 
ram eroin bulundu. 
TIR şoförü ve 
yanındaki bir kişi, 
gözaltına alındı. 
EMNİYET MÜDÜRÜ 
SELAMI YILDIZ 
AÇIKLAMA YAPTI 
Operasyonun 
ardından açıklama

larda bulunan İl Em
niyet Müdürü Se- 
lami Yıldız, "Toplam 
da 320 paket eroin 
ele geçirildi. Bu 
yaklaşık 162 kilo 
civarında. Bu eroin, 
Hakkari, Van 

üzerinden batı illeri 
mize, orandan da 
başka Avrupa 
ülkelerine 
gidereceğini 
değerlendiriyoruz. 
Diğer illerimizle 
koordine kurarak

TIR'ın gizli 
bölümünde 320 
paket uyuşturucu 
ele geçirildi. Mü
cadelemiz devam 
edecek. Gelece 
ğimizi zehirleyen 
tacirlere asla

müsaade etmeye 
ceğiz. Sürekli mü
cadele olacak" 
dedi.
2 KİŞİ 
GÖZALTINDA 
"Bu durum mem
nuniyet verici" 
diyen Yıldız, 
"İnşallah hiçbir 
şekilde 
sokaklarımızda 
gençlerimiz bun
larla buluşmasın. 
Bu mücadelemiz 
kararlığımızın 
göstergesi.
Arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum. 
Olayla ilgili 2 kişi 
gözaltında. Gözaltı 
ların artacağını 
düşünüyorum" 
diye konuştu.

wı sinwar iü iki patladı
Bursa'da 3 kişi 
arasındaki silahlı 
kavga, güvenlik 
kameraları tara 
fından kaydedildi. 
Alınan bilgiye göre, 
Namık Kemal Ma
hallesi Namık 
Kemal Caddesi'nde 
henüz belirlene
meyen nedenle 
kavga çıktı. 
İki araçtan inen 3 
kişi arasında 
yaşanan silahlı 
kavgada yaralanan 
olmazken, ihbar 
üzerine harekete 
geçen polis, söz 
konusu olayla ilgili 
5 şüpheliyi 
gözaltına aldı. 
Cadde üzerindeki 
silahlı kavga 
bölgedeki güvenlik 
kameralarına da

Bursa'da, define 
hayaliyle kaçak 
kazı yapan 4 kişi 
jandarma ekipleri 
tarafından suçüstü 
yakalandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Osmanga 
zi'nin Yiğitali 
Mahallesi'ndeki 
ormanlık alanda 
kaçak kazı 
yapıldığına

yansıdı. 
Görüntülere göre, 
hareket halindey 
ken caddede duran 
16AG035 plakalı 
hafif ticari araçtan 
inen kişi, arkadan 
gelen 16 V1787 
plakalı otomobilden 
inen şahısa silahla 
ateş açıyor.
Otomobilde bulu
nan diğer kişi de 
indikten sonra 3 
şahıs, ellerindeki 
silahlarla birbirle 
rine ateş açıyor.

dair Jandarmaya 
ihbar geldi. 
Bunun üzerine 
harekete geçen 
Osmangazi İlçe 
Jandarma 
Komutanlığı ekip
leri, define aranan 
bölgeye ulaştı. 
Barış T., Gökhan I., 
Muhammet Ş. ve 
Lokman D., kaçak 
kazı yaparken

Otomobil çevre 
sinde yaşanan 
koşuşturmayla biri 
pompalı tüfek diğer 
ikisinin silahla 
yakın mesafeden 
ateş ettiği kavgada 
yaralanan olmuyor. 
Ticari araçtan inen 
başka bir kişinin 
sözlü müdahale 
etmesiyle kavga 
aniden sona eriyor. 
Kavgaya karışanlar 
araçlarına binip 
olay yerinden 
ayrılıyor.

suçüstü yakalandı. 
Şüphelilerin 
yanlarında 
getirdikleri 2 adet 
jeneratör, kazma, 
kürek, seyyar 
kablo ve ip gibi 
malzemelere el 
konuldu.
Şüpheliler 
ifadelerinin 
ardından serbest 
bırakıldı

EıımtserltMetaaıcıııattıli
Orhangazi de em
niyet şeridinde 
giderken kontrol
süz bir şekilde şerit 
değiştiren otobüs 
kamyona çarptı. 
Yoldan çıkan kam 
yon yol kenarında 
bekleyen otomobile 
çarptı. Kazada bir 
kişi yaralandı. 
İddiaya göre 
Orhangazi'den 
Bursa istikametine 
gelen otobüs, em
niyet şeridinde 
seyrederken kon
trolsüz bir şekilde 
şerit değiştirince 
Kerim K. yöneti
mindeki 45 DN 259 
plakalı kamyona

Çaldıkları naralarla Bursa'da
kumarhane açmışlar!

Bursa'da aralık 
ayında bir araçtan 
çaldıkları 210 bin 
liranın bir kısmıyla 
kumarhane açtıkları 
iddia edilen 2 zanlı 
ile şüphelilere 
yardım ettiği belir
tilen kişi yakalandı. 
Alınan bilgiye göre, 
Orhangazi ilçesi 
Gemiç Mahalle- 
si'nde geçen yıl 17 
Aralık'ta Ramazan 
Ç'nin kullandığı 
araçtan 210 bin lira 
nakit para çalınma

çarptı. Kontrolden 
çıkan kamyon, 
hararet yaptığı için 
yol kenarında 
duran 16 KK 992 
plakalı otomobile 
çarptı. Kamyonun 
çarpmasıyla sav 
rulan otomobil 
yoldan çıkarak 

sıyla ilgili İl Jan
darma Komutanlığı 
İstihbarat Şube 
Müdürlüğü ve İlçe 
Jandarma Komutan 
lığı ekipleri çalışma 
başlattı. Kurulan 
özel ekibin yaptığı 
teknik ve fiziki takip 
neticesinde hırsız 
lık olayını gerçek 
leştiren şüphelile 
rin kullandığı 
aracın, Bursa 
merkezde faaliyet 
gösteren bir oto ki
ralama firmasından 

arsaya girdi. 
Bu sırada oto 
mobilin önünde 
bekleyen İbrahim 
Gollü yarandı. 
Gollü ambulansla 
Orhangazi 
Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.

Mehmet Nuri Ç. 
adına kiralandığını 
tespit etti.
Olayda kullanılan 
plakanın ise Os
mangazi Minareli 
Çavuş Mahallesi'n
deki bir araçtan 
çalındığı belirlendi. 
Jandarma ekibi, 
şüphelilerin çaldık 
lan paranın bir 
kısmıyla otomobil 
aldıklarını ve 
kumarhane 
açtıklarını 
tespit etti.
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
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Kaymakam Karakuş...
Yeni Kaymakamımızla yaptığımız 30 

dakikalık söyleşide, ilçemizin akil adam 
larıyla biraraya gelerek ilçenin sorunla 
rını ele alacaklarını ve bir yol haritası 
çıkaracakalarını söyledi.
Kaymakam Gürbüz Karakuş işe doğru 

yoldan başlıyor.
Bugüne kadar yapılmayanı deneyecek.
Değişik mesleklerde, değişik işlerle 

uğraşan, üretici, yol gösterici, kentin di
namikleri olan kişileri biraraya getirip, 
neler yapılmasını masaya yatırıp, çözüm 
arayışlarına gitmeyi düşünüyor.

Sanırım bugüne kadar kendini ziyaret 
edenlerden ve kent bürokratlarından 
Gemlik hakkında bir ön bilgisi olmuştur.

Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası yöneti 
çilerinin Kaymakamlığı ziyaretinde aynı 
konular ele alınmış.

Kaymakam Karakuş, ilçenin önemli bir 
kurumu olan GTSO yöneticileriyle birara 
ya geldiğinde söylediklerine dikkat edin:
“Gemlik güzel bir kent ama rötuşa ihti 

yacı var. Gemlik’te kamu kurumlarının 
binaları yok.

Yeterli sosyal donatı alanı yok. 
Şehircilik disiplin işidir.
Belediyecilikte günü birlik anlayış ol 

maz.
Belediye 100 yıl sonrasını düşünebilme 

li. Gelecek odaklı düşünmek lazım.
Yapılan işlerin bozulmayacak şekilde 
yapılması gerekir.

Tabiat dengeye dayanır.
Denge olmadığı yer de düzen bozulur.
Bu nedenle görevleri verirken liyakat 

esaslı olmalıdır.
İşi bilen, hak ettiği yerde olmalı.
Gemlik’te geleceği planlamak adına 

‘Gemlik Platformu’ oluşturmayı düşünü 
yorum.

Şu ana kadar işler hasbel kader yürü 
müş, bundan sonra planlı olmalı”

Bu sözlere katılmamak elde değil.
Gerçekten Gemlik 1980’lerden sonra 

siyasi iradenin belediyelere yansıyan ehil 
olmayan ellerinde kafi^oııaı.

1970’lerde başlayan yanlış politikalar 
ile, o günkü büyüklerimiz, ilçenin tarım 
mı, turizm, sanayi kentimi olacak tartış 
masında, sanayi kenti olmasını istediler.

Bugün nüfusu 10 binlerden 120 binlere 
çıkmış, ovası katledilmiş, deniz kıyısın 
dan başlayarak beton yığına dönüşmüş, 
yeşili olmayan, yeşil alanlarına bile 
mescit yaptırılan, tarım arazilerine konut 
yaptıran, denizi, doğası bozulmuş, resmi 
kurumlan darma dağınık, trafiği arapsaçı 
durumda olan, yaya yollarında yürünme 
yen, sanayileşme sonucu hergün artan 
nüfusunu taşıyamayan ama, inşaat rantı 
nın yaşandığı bir kent uemıiK.

Gemlik’in yeniden inşaası için yeni alan 
lan yok.

Birileri dağ yamaçlarını gösterse de, 
Gemlik bundan sonra zor düzelir.

V ■!

DP ılen İsçi Emeklileri Derneği ne ziyaret
Demokrat Parti 
Gemlik İlçe Başkanı 
Gülsen Canlı, 
Türkiye İşçi 
Emeklileri Derneği 
Gemlik Şubesi’ne 
aidei ziyaret 
gerçekleştirdi.
Ziyarette, emeklilerin 
sorunları hakkında 
bilgi alan Canlı, 
Dernek Şube 
Başkanı Ömer

Şimşek ve yönetim 
kurulu üyeleriyle 
bilgi alışverişinde

değil, seyyanen 
yapılması gerektiğini 
söyledi.

bulundu.
Canlı, emeklilere 
zamların yüzdelik

"Olanlar Olılu" Venüs Sineması'nıla Bösterimıle
Senaryosunu Ata 
Demirer'in kaleme 
aldığı "Olanlar 
Oldu", 20 Ocak'ta 
Venüs Sineması’nda 
sinemaseverlerle 
buluşuyor. 
Senaryosunu Ata 
Demirer'in yazdığı 
filmde, Tuvana 
Türkay, Ülkü Duru, 
Salih Kalyon, Seda 
Güven ve Renan 
Bilek rol aldı. 
Basın gösterimi 
yapılan "Olanlar 
Oldu" filminin 
ardından açıklama 
yapan sinema 
eleştirmeni Atilla 
Dorsay, Demirer'in 
başrolde de oyna 
dığı filmin, düzeyli 
ve popüler komedi 
olduğunu söyledi. 
Dorsay, filmdeki 
karakterlerin oyun
culuk anlamında iyi 
bir performans ser 
gilediklerini kayde 
derek, "Ata Demirer 
kuşkusuz iyi bir 
komedyen. 
Çift rolde bayağı 
parlıyor. Çok yüksek 
düzeyde, çok

TM ATA DEMİRER 
HAKAN ALGUL

20 OCAK'TA 
SİNEMALARDA

sofistike ve incelikli 
frır Korrrea'ı a'egıı' 
ama bu dönemde 
ihtiyacımız olan 
gülme olayını 
rahatlıkla karşılıyor. 
Bu bakımdan benim 
sevdiğim bir film 
oldu." dediğe 
Yönetmenliğini 
Hakan Algül'ün 
üstlendiği filmin 
yapımcılığını Necati 
Akpınar üstlendi. 
Komedi sevenleri 
sinema salonlarına 
çekmeyi hedefleyen 
filmde, Tuvana 
Türkay, Ülkü Duru, 
Salih Kalyon, Seda 
Güven ve Renan

Bilek rol aldı. 
Ata.Demırer'fn, 
kostümler, peruk ve 
makyajla 6O'lı 
yaşlarda bir kadın 
olan "Döndü" ile 
"Kaptan Zafer" 
karakterlerini canlan 
dırdığı filmin konusu 
şöyle: "Zafer Kaptan 
(Ata Demirer) Ege 
kıyısında küçük bir 
kasabada tekne 
turları düzenleyerek 
geçinmektedir. 
Zafer'in annesi 
Döndü Hanım (Ata 
Demirer) da oğlunun 
bir an önce evlen
mesini istemekte, 
Zafer'in pek de

anlaşamadığı 
Mehtap'ı (Seda 
Güven) münasip bir 
gelin adayı olarak 
düşünmektedir. 
Zafer'in hayatı, tatil 
için kasabaya gelen 
ünlü dizi oyuncusu 
Ash'yla (Tuvana 
Türkay) tanışıp 
aşık olmasıyla 
değişecektir." 
Gemlik Venüs 
sineması yetkilileri, 
Ata Demirin “Olan
lar Oldu" filminin 
11.30-14.00- 
16.30-19.00-21.20 
seanslarında 
sinemaseverlerle 
buluşacağını söyledi

AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü’nce tescilli T 0654379 sayılı 
11.01.2017 tarihli ATR’miz kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

MAVITEC MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GEMLİK V.D.: 6130693121

ADAK VE KURBANLIK BULUNUR
BİR TELEFON 

KADAR YAKINIZ

VEYSI KRRflCRH 
BESİ ÇİFTLİĞİ 

Gemsaz Mevkii

0537 77528 69

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Meclis'te Anayasa 
değişiklik teklifi 
görüşmeleri sü 
rerken, YSK'da 
olası referan 
dum hazırlıkları 
başladı.
Oy verme kabini 
ve çeşitli 
aparatların alımı 
için ihale açıldı. 
Yüksek Seçim 
Kurulu, olası bir 
referandumda 
kullanılacak oy 
verme kabini ve 
aparatlarının alımı 
için ihale açtı. 1

MALZEMELER 
SATIN

ALINACAK
Resmi Gazete'nin 
dünkü sayısında 
yer alan ilanla, 
"muhtelif cins ve 
miktarda oy 
verme kabini 
aparatları ile 
kabin ana gövde ve 
giriş bezi" satın 
alınması 
öngörülüyor.

KABİN VE 
APARATLAR İÇİN 
İHALE

Devlet Malzeme 
Ofisi'nin ilanında, 
"Yüksek Seçim 
Kurulu Başkanlığı 

ihtiyacı muhtelif 
cins ve miktar 
Oy Verme Kabini 
Aparatları ile 
Kabin Ana Gövde 
ve Giriş Bezi'nin 
kuruluşça 
hazırlanan teknik 
şartnamesine ve 
numunelerine 
uygun olarak, 
Ofisimiz tip 
ticari şartname 
si ile ihale ek 
şartlar listesinde 
belirtilen şart 
larla, açık teklif 
usulü ile iç 
piyasadan satın 
alınacaktır" 
denildi.

Çalışma Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu, büyükanne 
desteğiyle ilgili 1 yıl 
pilot uygulama 
yapacaklarını be
lirterek, kendilerine 
bile bakamayan 
büyükanneler 
olduğu için uygula
maya yaş kriteri 
konulacağını 
vurguladı.
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu, torunlarına 
bakan büyükan
nelere verilecek 
destek ile ilgili 
açıklamalar yaptı. 
Önümüzdeki hafta 
kriterlerin belirlen
mesinin ardından 
pilot uygulamanın 
başlayacağını 
açıklayan Müezzin 
oğlu, suistimallerin 
önlenmesi için 
çalışan anneye 
geçmişe dönük 1 
yıllık çalışma şartı 
getirilebileceğini 
vurguladı.
Müezzinoğlu, her 
yıl yaklaşık 1.3 
milyon kadının

doğum yaptığını, 
bunun 400 bininin 
istihdamda, yarısı 
mn da devlette 
olduğunun varsa 
yılması halinde, 
özel sektörde her 
yıl yaklaşık 200 bin 
kadının anne 
olduğunu anlattı. 
Büyükanne yardımı 
mn uygulamasına 
yönelik 1 yıl mı, 2 
yıl mı, 5 yıl mı olaca 
ğıkonusunun 
değerlendirildiğini 
anlatan Müzezzjn 
oğlu, öncelikle İs
tanbul ve Bursa'da 
pilot uygulama 
yapılacağını belirtti. 
Pilot uygulama 
öncesinde kriter
lerin belirleneceğini 
dile getiren 
Müezzinoğlu, 
"Güzel bir örnek 

çıkmasını istiyoruz. 
Büyükanne çocuk 
ların duygu dünya 
sına farklı şeyler 
katıyor" dedi. 
YAŞ KRİTERİ 
KONULABİLİR 
Kendisine bak
makta zorlanan 
büyükanneler 
olabileceğini bu ne
denle yaş kriteri 
konulabileceğini 
anlatan Müezzin 
oğlu, kriterlerin 
duygusal olarak 
kendilerini zorlaya 
bileceğini söyledi. 
Doğum yapan an
nenin ilk 6 ay izin 
kullandığını dile ge
tiren Müezzinoğlu, 
1 yıl da uygulama 
mn sürmesi halinde 
çocuğun 1.5 yaşına 
gelmiş olacağını 
kaydetti
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18 il iıirtıi rin e bağlanıyor
Türkiye'de 2023 
yılına kadar ülke nü
fusunun yarısına 
yakınının yaşadığı 
18 il, yüksek hızlı 
demiryolu ağıyla bir
birine bağlanacak 
Türkiye'de 2023 
yılına kadar ülke nü
fusunun yarısına 
yakınının yaşadığı 
18 il, yüksek hızlı 
demiryolu ağıyla bir
birine bağlanacak. 
Hizmet vermeye 
başladığından bu 
yana büyük ilgi 
gören YHT'lerde 
bugüne kadar 
taşınan yolcu sayısı 
29 milyonu buldu 
Türkiye'de bin 213 
kilometre YHT hattı 
bulunuyor. Ülkede 
ilk hızlı tren 2009'da 
Ankara-Eskişehir 
arasında hizmete 
girdi. 2011'de 
Ankara-Konya, 
2013'te ise 
Eskişehir-Konya 
arasında yüksek 
hızlı trenlerle yolcu 
taşınmaya başlandı. 
Türkiye, 2009'da 
tanıştığıyüksek hızlı

tren (YHT) teknolo
jisiyle ulaşımda yeni 
bir döneme girerken, 
2023 yılına kadar 
ülke nüfusunun 
yarısına yakınının 
yaşadığı 18 ilin yük
sek hızlı demiryolu 
ağıyla birbirine 
bağlanması 
hedefleniyor. 
Hizmet vermeye 
başladığından bu 
yana büyük ilgi 
gören YHT'lerde 
bugüne kadar 
toplam 29 milyon 
yolcu taşındı. 
PROJELERDE SON 
DURUM 
Türkiye'nin 2023 
hedefleri 
kapsamında 25 bin 
kilometre demiryolu 
uzunluğuna 

ulaşılması 
öngörülüyor. Bunun 
3 bin 500 kilome
tresinin yüksek hızlı, 
8 bin 500 kilome
tresinin ise hızlı tren 
hatlarından oluş 
ması planlanıyor. 
Tamamlanan ve 
yapımı devam eden 
yüksek hızlı ve hızlı 
demiryolu pro
jelerinin merkezi 
Ankara olacak.
Başkentten İstan
bul, Sivas, lzmir)«ıı< 
Eskişehir ve Konya 
gibi illere yüksek 
hızlı trenlerle seya
hat yapılabilecek. 
Sivas, Ankara ve İs
tanbul'a hızlı trenle 
bağlanacak. Ankara- 
Sivas arasındaki 
seyahat süresi 12 

saatten 2 saate, Is- 
tanbul-Sivas 
arasındaki seyahat 
süresi ise 5 saate 
inecek.
Bursa-Ankara ve 
Bursa-lstanbul 
arasındaki seyahat 2 
saat 15 dakikaya 
düşecek. Bursa-Bile- 
cik (Osmaneli) Hızlı 
Demiryolu Projesi 
kapsamında Bursa- 
Yenişehir kesiminin 
altyapı inşası devam 
ediyor. Yenişehir- 
Bilecik (Osmaneli) 
kesiminin inşasına 
ise bu yıl 
başlanacak. 
Türkiye'nin en 
büyük 3 şehrinden 
ikisini buluştu 
racak Ankara-Izmir 
YHT Projesi 
Ankara (Polatlı)- 
Afyonkarahisar ve 
Afyonkarahisar- 
Uşak (Eşme) kesi
minde altyapı 
yapım çalışmaları 
ile Eşme-Salihli ve 
Salihli-Manisa kesi
minde altyapı 
ihale süreci devam 
ediyor.

mmuiscileıjneelıöıleiM 
tarihleri helli oliu

Devlet ve devlete 
bağlı müessesel- 
erde çalışan 
işçilere yönelik ek 
ödeme tarihleri 
belli oldu. 
Bakanlar kurulu
nun devlet ve 
devlete bağlı ku- 
rumlarda çalışan 
işçilere 2017 
yılında için ilave 
tediye sürelerinin 
belirlenmesi 
hakkındaki karan 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.

Buna göre, devlet 
ve devlete bağlı 
müesseselerde 
çalışan işçilere 
bu yıl ek ödemenin 
birinci yansının 
30 Ocak'ta, ikinci 
yarısının ise 23 
Haziran'da veril 
mesi karan 
alındı. Maden 
işletme terinin yer 
altı işlerinde 
çalışan lara ek 
ödemenin tamamı 
için 25 Aralık 
tarihi belirlendi.

43 yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 

PLAKET & KUPA •
MADALYA#

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83
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Borcu olan doğalgaz Kullanıcılarına EPDiCdan M haber
Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu 
ödenmemiş doğal 
gaz faturasındaki 
tüketimi 50 me
treküpün altında 
kalan abonelerin 
gazının ke
silmemesi İçin 
çalışma yapıyor. 
EPDK, tüketicilerin 
mağduriyetini önle
mek için bazı du
rumlarda doğal 
gazın kesilmesini 
de önleyecek bir 
dizi düzenlemeyi 
hayata geçirmeye 
hazırlanıyor. Bu 
çerçevede, 50 me
treküplük tüketimin 
altında kalan 
ödenmemiş fatu
ralardan dolayı 
abonelerin gazı 
kesilemeyecek. 
CUMA GÜNLERİ VE 
RESMİ TATİLLERDE

KESİLMEYECEK 
Ayrıca, hafta sonu 
ve resmi tatillerde 
doğalgaz yeniden 
açtırma işlemlerinin 
yapılamaması ne
deniyle, cuma gün
leri ve resmi 
tatillerin başladığı 
günden önceki gün 
doğalgaz kesintisi 
yapılmayacak. 
En geç 48 saat 
olarak uygulanan 
yeniden gaz verme 
süresini de yarı 
yarıya indirmeyi 
öngören taslağa 
göre, yükümlülük
lerini yerine getirip 
dağıtım şirketine 
başvuran abonelere 
en geç 24 saat içeri 
sinde yeniden gaz 
verilecek.
Taslak ile vatandaş 
ların borçlarını ko
layca ödemesi ve

doğalgaz hizmetinin 
uzun süre kesilme 
mesi hedefleniyor. 
ŞİKAYET SİSTEM
LERİ VE ÖDEME 
MERKEZLERİ 
OLUŞTURULACAK 
Doğalgaz dağıtım 
şirketlerinin inter
net sitelerinde 
abonelerin şikayet 
lerini iletebileceği, 
kolay erişim sağla 
nabilen, başvuru 
ların takip edilebile 
ceği ve şikayet bel
gesinin

yüklenebileceği 
şekilde tasarımlara 
yer verilmesi 
öngörülüyor.
Ayrıca taslakta, 
doğalgaz dağıtım 
şirketlerinin şebeke 
ve tüketici sayısına 
uygun olarak yeterli 
sayıda bedelsiz 
işlem yapacak 
ödeme merkezi 
kurması veya bedel
siz ödeme 
yapılabilecek 
ödeme merkezleri 
ile anlaşması da yer

alıyor.
Kendi tercihleriyle 
belli bedel karşılığı 
hizmet veren 
kuruluşlara ödeme 
yapma haklarını 
saklı tutan taslakla 
aboneler, BDDK'dan 
lisanslı ödeme 
merkezlerine ve 
benzeri yetkili 
kuruluşlara ödeme 
yapmak isterlerse, 
dağıtım şirketleri 
buna zorluk 
çıkaramayacak ve 
tekelleşmeye yol 
açacak davranış 
larda buluna 
mayacak.
Dağıtım şirketleri 
ödeme merkezleri 
arasında rekabeti 
engelleyici hiçbir 
faaliyette buluna
mayacak ve oluşan 
rekabetten tüketici
lerin faydalanması 

sağlanacak. 
Bu arada, bir 
doğalgaz abone 
sinin vefatı halinde 
mirasçıların fera
gatiyle abonelik, 
vefat eden abo
nenin eşine akta 
rılabilecek. Her
hangi bir bedel 
ödenmeden aktarı 
labilecek abonelikle 
vatandaşlar 
gereksiz kırtasiye 
harcaması 
yapmayacak. 
EPDK'nın internet 
sitesinde 
yayımlanarak 
görüşe açılacak 
düzenlemenin, 
sektör temsilci
lerinin ve 
tüketicilerin 
görüşlerinin de 
alınmasından sonra 
yürürlüğe girmesi 
bekleniyor.

Ev alacaklar dikkat!
Darbe girişimi 
sonrası konutta 
kampanya seferber 
liği başlatan gayri
menkul sektörü 
şimdi de 2. sefer
berlik hareketi için 
düğmeye bastı. 
Sektörün önde 
gelen müteahhitleri 
Emlak Konut GYO 
önderliğinde 
Türkiye'de ilk kez 
20 yıl (240 ay) vade 
ve düşük faizle 
konut satmaya 
hazırlanıyor.
Vadenin 20 yıla 
çıkmasıyla taksit
lerin düşmesi, dar 
ve orta gelirlinin 
sisteme dahil 
edilmesi hede

fleniyor. Daha 
düşük faiz için de 
çalışmalar başladı. 
Gayrimenkul sek
törü temcileri yeni 
bir kampanya atağı 
için bir araya geldi. 
15 Temmuz darbe 
girişimi sonrası 
Emlak Konut GYO 
öncülüğünde bir 
kampanya seferber 
liği başlatılmış ve 
Gayrimenkul ve 
Gayrimenkul 
Yatırım Ortaklığı 
(GYODER) desteği 
ile 56 bin konut 0.70 
faiz ve 120 ay 
vadeli ile satışa 
sunulmuştu. Gayri
menkul sektörünün 
'ekonominin

çarkları dönsün' 
diye Ağustos 
2016'da başlattığı 
kampanya iç 
piyasada hareket 
lilik getirdi ve yıl so
nuna kadar sürdü. 
Gayrimenkul sek
törü temsilcileri bu 
hareketliliğin 
2017'de de devam 
etmesi için yeni bir 
seferberlik başlat 
ma kararı aldı.
TAKSİTLER 
DÜŞÜYOR 
Emlak Konut GYO 
Genel Müdürü 
Murat Kurum, sek
törde markalı konut 
üreten müteah
hitlerle bir toplantı 
düzenledi. Dün 

öğleden sonra 
Ataşehir'deki Emlak 
KonutGYO Genel 
Müdürlüğü'nde 
yapılan toplantıda 
inşaatın patronları 
yapılacak yeni kam
panya için görüş 
alışverişinde bu
lundu. 50'den fazla 
kişinin katıldığı ve 
2.5 saatsüren 
toplantı sonunda 
sektörde bugüne 
kadar görülmeyen 
bir karar çıktı.
Markalı konut pro
jelerinin 240 ay yani 
20 yıl vade ile 
satılması ve bu 
yolla taksitlerin 
düşmesi hede
fleniyor. Faiz

oranları için de 
bankalarla görüş 
meler yapılacak. 
Binlerce ev için 
geçerli olması bek
lenen yeni kampa
nya detaylarının 
Emlak Konut GYO 
tarafından bir kaç 
hafta içinde açıklan 
ması bekleniyor. 
SATIŞLAR 
ARTMIŞTI
Emlak Konut GYO'- 
nun darbe girişimi 
sonrası başlattığı 
kampanya yoğun 

ilgi görmüştü. Bu 
kampanyayla bir
likte ağustos ayında 
2 bin 547 adet 
bağımsız bölüm 407 
bin 29 metrekare 
satılabilir alan karşı 
lığı 1 milyar 960 mi
lyon TL değerinde 
satış gerçekleşti. 
Bu rakam Emlak 
Konut'un yılın ilk 
yedi ayda yapmış 
olduğu satışın 
toplamı kadarını bir 
ayda yaptığını gös
teriyor.

BEREKLİ 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.SaveıYrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 513 10 28

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tom okay Tomografi 513 85 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

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

RESMİ DAİRELER

Telefon Anza 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
Karayollan 513 13 08
Liman Baş. 513 11 33
MalMûd 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 02
İlçe Tarım Müd. 513 10 45
İlçe Saç. Md 513 77 73
Halk Eğitim Müd 513 18 46
İŞ-KUR 513 71 66

________ BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
İtfaiye 51323 25
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185

DERİZ OTOBÜsTT
Bursa 256 77 84
Mudanya $44 30 so
Yenlkapı (212) 510 12 12
Yalova (220) 011 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPUR - FERİDOT
Yalova (220) 014 10 20
Topçular (226) 303 43 19
Esklhlaar (202) 055 00 31

__________OTOBÜS__________

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

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 513 20 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 50 01
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz______________ 514 17 00
Akean Petrol 8„ 1o T8
MAR-PET s1, 30 33
Tuncay Otogaz sis ıe 4S
Baysa Petrol sis ot 03

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ OAZITISİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5682 
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 Cacf Bora* Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

lEllliillElllllf
VENÜS SİNEMASI

Olanlar oldu: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:20...
Kötü çoçuk: 

11:15-13:30-16:00- 
18:30-21:00 
Çalgı çengi 

ikimiz:
12:00-14:30-17:00- 

19:15-21:30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemlik’te yapılacak 
olan sportif 
faaliyetlerin 
değerlendirme 
ve destekleme 
toplantısı Atatepe 
Sosyal Tesis 
leri’nde yapıldı. 
Toplantıya Belediye 
Başkan V. Ercan 
Barutçuoğlu, 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Gemlik 

İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdür
leri ve beden 
eğitimi öğretmenleri 
katıldı.
Toplantıda Belediye 
Başkan Vekili Ercan 
Barutçuoğlu, Gem
lik’te yürütülen 
sportif faaliyetlerin 
son derece güzel 

olduğunu, Gençlik 
Spor Müdürlüğü ile 
yapılacak işbirliği 
nin arttırılması 
gerektiğini söyledi. 
Ayrıca ilçedeki spor 
branş sayısının 
arttırılabileceğini, 
bunun için ilgili _ 
okulların çalışma 
yapması gerektiğini 
söyledi. Her zaman 
okulların yanında 

olduklarını söyle 
yen Barutçuoğlu, 
okul spor salonla 
rının yapılmasını da 
desteklediklerini 
belirtti. Eğitime 
yapılan yatırımın 
en önemli yatırım 
olduğunu, insan 
yetiştirmenin her 
şeye değen bir 
yatırım olduğundan 
bahsetti. Başkan

Yardımcısı Ahmet 
Avcı ise Belediye 
olarak eğitime 
büyük önem verdik
lerini ve okulları bu 
konuda sonuna 
kadar destekledik
lerini belirtti. 
Belediye Bütçesi 
hakkında değerlen 
dirmelerde bulunan 
Avcı, 3 yıl önce 
eğitime yaptıkları 

yatırım bütçesini 
her yıl üzerine 
katarak yükselttik
lerini söyledi. 
İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mehmet 
Duran, Gemlik 
Belediyesi’ne 
desteklerin den 
dolayı teşekkür 
lerinl iletti. Toplantı 
iyi dilek ve temen
niler ile sona erdi.

‘Gemlik-Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

İNŞAAT
■ w ■___

YİĞİT
YAPI MALZEMeLGRİ 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: O 224 514 31 64 Fax : O 224 513 90 41 GEMLİK 

www.yigitinsaatgemlik.com

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

www.manastiremlakgemllk.com

TEL4FA)tffiM517 JJ10 CEP 0532 744 33 83
VMWJnanastfefniaksahbnden.QOT ■ ,?,wjaa(OT.ittaMak^

Elektrik kablolarını yer altına alma çalışmaları sırasında bağlantıların yanlış 
yapılması yüzlerce elektrikli cihazın bozulmasına neden oldu. M

UEDflS’IH Kim SIMS İN na YAPTI Gl Toplu konutların 
ilk temeli atıldı

Mili HUMUSI f M MBl
Kayhan Mahallesi İmam 
Hatip Sokak’ta elektrik 
tellerinin yer altına 
alınması sırasında, 
kabloların yanlış 
bağlanması nede 
niyle Çakır ve Murat 
Uslu Apartmanında 
oturanlarının elekt 
rikli ev aletleri 
büyük zarar gördü. 
Olay önceki gün 
meydana geldi.

Dün elektrikli ev aletleri 
satan firmaların yetkili 
servisleri arızaların 
giderilmesi için 
seferber oldular. 
Mahalleli ihale ile işi 
müteahhide veren 
UEDAŞ’ın kapısını 
aşındırdı.
UEDAŞ şikayetçi 
vatandaşlardan arıza 
faturalarını istedi.
Hab. syf. 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Dikkat tehlike!
Telefonlar sabahtan başladı çalmaya.
“Buyurun.”
“Abi haber değeri var mı bilmem ama 

UEDAŞ bizim sokakta elektrik tellerini yer 
altına alırken, kablolan yanlış bağlamışlar. 
Bütün dairelerin elektrikli ev eşya lan anza 
tandı.” dedi.

Bir süre sonra yeniden bir başka telefon
dan aranıyorum. Dışaradayım.

“Buyurun...”
“Ben Ahmet, Çukurbahçe’deki İmam 

Hatip Lisesinin arkasındaki sokakta UEDAŞ 
teknisyenleri hatalı iş yapmışlar, 100’den 
fazla elektrikli ev aleti bozuldu. Haberin 
olsun ”... Devamı sayfa 4 ’de

Eşref Kolçak’a 
90 yaş pastası

Türk Sinemasınınduayen sanatçısı Eşref 
Kolçak’ın 90 yaşına girmesi nedeniyle, 
Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ünlü sanat 
çıya personeli ile birlikte Köfteci Yusuf ta 
sürpriz doğum günü partisi yaptı. 4’de

Gemlik Belediyes 
Çamlık Toplu 
Konut Projesinin 
temeli düzenlenen 
törenle atıldı. 
Cumhuriyet Ma
hallesi Manastır 
Mevkii, Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesi yanındaki 
Çamlık mevkiinde

düzenlenen 
törenle, Gemlik 
Belediyesi’nin 
yüzde 100 hisseli 
olduğu GEMTAŞ 
A.Ş. tarafından 
yaptırılacak 
olan 18 kon utlu 
sitenin temeli 
dualarla atıldı. 
Haberi sayfa 5’de

Nurettin Uskiip, 
2, turu ila geçti

7V8 de yayınla 
nan ‘O Ses Türki 
ye’ adlı yanşma 
ya Gemlik’ten 
katılan Nurettin 
Üsküp, ikinci 
turu geçti. Üs 
küp, O Ses Tür 
kiye’deki yoluna 
devam ediyor 
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemllk.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Elektrik kablolarını yer altına alma çalışmaları sırasında bağlantıların yanlış yapılması yüzlerce elektrikli cihazın bozulmasına neden oldu.

IIEDAS’IH KAZI SIRASINDA YAPTIĞI
HATA VATAHDASI FENA YAKTI

Kayhan Mahallesi İmam Hatip Lise Caddesi’nde çalışma yapan UEDAŞ 
müteaahhiti yüzlerce elektrikli aletin bozulmasına sebep oldu.
Uludağ Elektrik 
firmasının Kayhan 
Mahallesi’nde 
yaptığı elektrik 
kablolarını yer 
altına alma çalış 
maları sırasında 
bağlantıların yanlış 
yapılması yüzlerce 
elektrikle çalışan 
cihazlarının 
yanmasına ve 
arızalanmasına 
neden oldu.
Olayın önceki gün 
sabah saatlerinde 
meydana geldiği 
öğrenildi.
Kayhan Mahalle- 
si’ndeki İmam Hatip 
Okulu’nun üst 
kısmında bulunan 
Çakır inşaat ve 
Murat Uslu İnşaatın 
A- B ve C blokları 
önünde kazı 
çalış ması yapan

UEDAŞ’ın işini alan 
müteahhit firma 
çalışanları elektrik 
tellerini yeraltına 
alırken, hatalı uç 
bağlaması sonucu 
bu bölgede bulunan 
tüm elektrikle 
çalışan cihazların 
arızalandığı 
görüldü.

BÖYLE HATA 
OLMAZ

Sokak sakinlerin 
den Ahmet Aydın’ın 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, sabah 
işe giderken 
elektriklerin tek 
farz gelmeye 
başladığını, evden 
çıktıktan sonra ise 
Çakır Apartmanın 
daki 50-60 dairede, 
Murat Uslu Apart 

mam’nda ise 25-30 
dairesinde buzdo 
labı, çamaşır 
makinası, fişte 
şarj eden cep 
telefonları, 
televizyonların 
kartları, doğalgaz 
kombilerinin 
büyük hasar 
gördüğünü söyledi. 
Aydın, “Ben işe 
gittikten sonra 
bizim sokakta 
elektrik kablolarının 
hatalı bağlanması 
sonucu elektrik 
ile çalışan bütün 
cihazların 
arızalandığı ve 
elektriklerin 
kesildiği 
haberi aldım.
Çakır Apartmanın 
daki kombilerin 
tamamının kartları 
yanmış. Bugün

bizim sokağa Bay
mak, Arçelik- Beko, 
Demirdöküm 
servislerinin biri 
gitti biri geldi. 
Kombilere kart 
bulunamamış 
Servis elemanları 
İstanbul’a kart 
almaya gitmişler. 
Bu arada 
zarar görenler 
UEDAŞ’a giderek 
durumu anlatmışlar. 
“Bozulan araçları 
nızı tamir ettirin, 
faturalarınızı bize 
getirin, merkeze 
göndereceğiz. Sıra 
ile bozulan ev alet
lerinizin parasını 
öderiz. " demişler. 
Böylesi bir dikkat 
sizlik olur mu? 
Vatandaş büyük 
mağduriyet 
yaşıyor" dedi.

107 memur, 17 sözleşmeli için yapılan sosyal denge sözleşmesi 3. oturum sonunda imzalandı.

Belediye İle Beni Bir-Sen anlaştı
Gemlik Belediyesi 
ile Bern Bir-Sen 
Sendikası arasında 
süren sosyal 
denge sözleşmesi 
görüşmeleri 
mutlu sonla bitti. 
Gemlik Belediye- 
si’nde çalışan 
107 memur ve 15’i 
sözleşmeli toplam 
122 personeli kap
sayan görüşmeler 
üçüncü oturum 
sonrasında 
imzaya bağlandı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
görüşmeleri 
yürüten Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol ve 
Sendika Bursa 
Şube Başkanı Ali 
Alan arasında 
imzalar atıldı.
18 taslak üzerinde 
mutabakata varan

taraflar, birbirlerine 
teşekkür ederek, iş 
barışı konusunda 
çarpıcı mesajlar 
verdiler.
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi memur 
larına zimmet 
çıkmadığını, 
Gemlik Belediyesi 
memurlarının 

mahkemelerde 
süründürülmediğini 
vurgulayarak, 
“7 yıldır süren iş 
barışı bu anlaşma 
ile devam edecek. 
Zimmet dönemi 
bitti. Memurların 
yargılanma süreç
leri sona erdi.. 
Çalışma ve kazan 
ma dönemi başladı. 
Tüm memur ve

sözleşmeli memur 
personelimize 
hayırlı uğurlu 
olsun" dedi.
Sözleşme görüş 
melerini yürüten 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Kadir 
Erol, Sendika Bursa 
Temsilcisi Ali Alan, 
Gemlik Temsilcisi 
Abdullah Dönmez’e 
de teşekkür eden

Refik Yılmaz, 
iş barışı ve iş 
huzurunun devam 
edeceğini sözlerine 
ekledi.
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Kadir Erol’da 122 
personele, en yük
sek devlet memuru 
taban aylığının 
yüzde 80’ i oranında 
sosyal denge 

zammı yapıldığını 
açıklayarak, bu zam 
oranının her ay 
maaşlarına 
ek olarak 
ödeneceğini 
söyledi.
Sosyal Denge 
Sözleşmesi
1 Ocak 2017 ile 
1 Nisan 2019 
tarihleri arasını 
kapsayacak.
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Bursa'yı Teksas'a çeviren zanlılar tutuklandı
Bursa'da otomobil
lerinden inip silahlı 
kavgaya tutuşan ve 
görüntüleri güven
lik kameraları 
tarafından saniye 
saniye kaydedilen 3 
kişi, adam öldür 
meye teşebbüs 
suçundan çıkarıl 
dıkları mahkemece 
tutuklandı.
Edinilen bilgiye 
göre, Namık Kemal 
Mahallesi'nde 
seyreden iki ayrı 
otomobildeki 
kişiler, bilinmeyen 
bir sebeple kavga 
etmeye başladı. 
Otomobillerden 
inen 3 kişi bir anda 
silah ve pompalı 

tüfekleri çekip bir
birine ateş etmeye 
başladı. Bir otomo
bilin etrafında 
sürekli dönerek bir
birine ateş eden 3 
kişi şans eseri 
silahlardan çıkan 
mermilerden isabet 
almadı. Bu anlar 
cadde üzerindeki 
bir iş yerinin güven
lik kameraları 
tarafından saniye 
saniye görün
tülendi.
Film setlerini arat
mayan görüntülerin 
yaşandığı olayın 
ardından iki otomo
bil de olay yerinden 
kaçarken, polis kısa 
süre sonra 16 AG

035 plakalı aracı 
Namık Kemal Ma
hallesi Gülen Sokak 
üzerinde durdurdu. 
Araçta bulunan R.A. 
isimli şahıs polis 
ekipleri tarafından 

etkisiz hale getiril 
mek istenirken elin
deki silahla polis 
ekiplerine de ateş 
etti. Şans eseri 
olaya müdahale 
eden polis ekipleri 

de yaralanmazken, 
silahtan çıkan 
kurşun cadde üz
erindeki bir kuaför 
dükkanının camına 
isabet etti. Otomo
bilde yapılan ara

mada sahte 200 lira 
para ve bir miktar 
uyuşturucu ele 
geçirildi.
Polis çok geçme
den pompalı silah 
ile ateş eden S.Y. 
(32) ile diğer 
tabancalı I.İ. (33) 
isimli kişiyi de 
gözaltına alarak 
olayla ilgili tahkikat 
başlattı. Zanlıların 
aralarında kız 
meselesi ve alacak 
verecek meseleleri 
yüzünden huşu 
met bulunduğu 
öğrenildi.
Adam öldürmeye 
teşebbüs suçundan 
adliyeye çıkarılan 3 
zanlı tutuklandı.

İtinim ini İMİMiiniilıliııli -ti------------------------------------------------------------------------------------

Bursa'da, annesini 
darp ettiği 
iddiasıyla üvey 
babasını bıçakla 
yarak öldürdüğü 
ileri sürülen genç 
kızın 18 yıl hapsi 
isteniyor. 
Geçen haziran 
ayında Osmangazi 
ilçesinde meydana 
gelen olayda, 
Fatma T. (21), üvey 
babası Nihat Vural'ı 
(41) annesi Cemile 
T.'yi darp ettiği 
iddiasıyla bıçakladı. 
Hastaneye kaldın 
lan Nihat Vural 
hayatını kaybetti. 
Olayın ardından 
adliyeye sevk 
edilen genç kıza ev 
hapsi cezası verildi. 
Üvey babasını 
öldürmek suçun
dan hakkında 12 ila 
18 yıl arasında 
hapis cezası talep 
edilen genç kızın 
yargılanmasına 
Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
devam edildi. İlk

2Mlo215gramesraretegecirilıli
Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 
yapılan operasyon 
da 2 kilo 215 gram 
esrar ele geçirildi. 
Uyuşturucu ticareti 
yaptığı iddiasıyla

duruşmaya Ses ve 
Görüntü Bilişim 
Sistemi (SEGBİS) 
aracılığıyla Kü
tahya'dan bağlanan 
Fatma T., "Üvey 
babam annemi ve 
beni 3 buçuk yıldır 
darp ediyordu. Olay 
günü üvey babam 
dövdüğü annemin 
boğazına makas 
dayamıştı. Ayırmak 
isterken bana da 
tokat attı. Ben de 
kendimi kaybettim. 
Masadan aldığım 
bıçak ile onu bir 
kez yaraladım. 
Pişmanım. Elinde 
makas vejilet 
yardı" dedi.
İlk duruşmanın 
ardından celse 
arasında ev hapsi 

emniyet ekiplerinin 
takibinde olan 
M.A.A. ve Y.K, yapı 
lan operasyonla 
gözaltına alındı. 
M.A.A.'nın Sanayi 
Sitesi'nde mobilya 

cezası kaldırılan ve 
tutuksuz yargılanan 
genç kızın katlim 
dığı duruşmada, 
avukatı Özgür 
Abatay hazır bu
lundu. Cumhuriyet 
savcısı, verdiği mü
talaada, genç kız 
hakkında önce 
müebbet hapis 
cezası istedi.
Ardından haksız 
tahrikten dolayı 
TCK'nın 29. mad
desinin uygulan 
masını isteyen 
savcı, genç kıza 12 
ile 18 yıl arasında 
hapis cezası 
talep etti. 
Mahkeme 
heyeti, karar için 
duruşmayı ileri bir 
tarihe erteledi.

mutfak imalatı 
yaptığı dükkanında 
2 kilo 215 gram 
esrar, iki adet tüfek, 
çok sayıda fişek ve 
6 adet tabanca mer
misi ele geçirildi.

Bursa'da bir 
sürücü, hasarla 
sonuçlanan trafik 
kazası sonrası oto
mobilini yaktı. 
Alınan bilgiye göre, 
Ali K. idaresindeki 
16ADK41 plakalı 
otomobil, Bursa- 
Ankara karayolu
nun merkez 
Yıldırım ilçesi Bur- 
şaRay Davutdede 
İstasyonu mevk- 
isinde aynı yönde 
seyreden Murat Öz- 
er'in kullandığı 16 
CSG 47 plakalı 
otomobile çarptı 
Söz konusu 
araçlarda hasara 
yol açan kaza 
sonrası iki sürücü 
arasında tartışma 
çıktı. Sürücülerden 
Ali K, tartışma 
sırasında sinirle 
rine hakim olamadı

HııMı1
Bursa'nın İnegöl 
ilçesinde FETÖ'ye 
yönelik operas 
yonda üç kişi 
gözaltına alındı. 
İnegöl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Büro 
Amirliği ekipleri 
tarafından üç eve 
operasyonlar 
düzenlendi.

ve aracının 
koltuklarından 
birinin kılıfını 
ateşe verdi. 
Kısa sürede otomo
bili saran alevler, 
olay yerine çağrılan 
Büyükşehir 
Belediyesine bağlı 
itfaiye ekiplerince 
söndürüldü. Yangın 
nedeniyle otomobil 
kullanılamaz hale

FETÖ/PDY terör 
örgütüne üye 
olmak suçundan 
öğretmenlikten 
ihraç edilen M.U., 
Bursa AFAD'dan 
ihraç edilen eski 
çalışan R.B. ve 
İnegöl Adliyesi 
Denetimli 
Serbestlik 
Müdürlüğü'nde 

geldi. Ali K. ise 
polis ekiplerince 
gözaltına alındı. 
Karayolunun 
Ankara istikameti, 
kaza ve yangın ne
deniyle bir süre 
trafiğe kapalı kaldı 
Yol, yanan otomo
bilin çekiciyle 
kaldırılmasının 
ardından yeniden 
ulaşıma açıldı.

Wnnı
görevli Psikolog 
S.G. gözaltına 
alındı.
Psikolog
S.G.'nin 'ByLock' 
kullanıcısı 
olduğu tespit 
edildi.
Gözaltına alınan 
3 kişi sabah saat
lerinde adliyeye 
sevk edildi.
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Kadri GÜLER 

kadri_guler(g)hotmail. com

Güne Bakış

Dikkat tehlike!
“Haberim var, arayan arayana.” dedim. 
Bazen haber kendiliğinden gelir ayağımıza. 
Sonra haberin doğruluğunu öğrenmek için, 

aldığım bilgiler doğrultusunda önce Arçelik - 
Beko Servisi ortaklarından Beyhan Molla’yı 
aradım.

“Beyhan kardeşim bu anlatılanlar doğru 
mu?" diye sordum.

Kendi servislerinden 4-5 adet ev aletinin 
bozulduğunu, teknik ekibin olay yerinde 
olduğunu söyledi.

Sonra, Demirdöküm Servisi’ni arayarak 
Necdet Yar ile görüştüm.

Necdet, çok zarar gören ev olduğunu, böy 
le bir dikkatsizliğin nasıl yapılabileceğini 
söyledi!

İmam Hatip Sokak’ta bulunan Çakır Apart 
mantarında oturanlar en büyük zararı gören 
ler olmuş.

Burada 50-60 dairede hasar meydana 
gelmiş.

Baymak Servisi ve diğer servisler dün bu 
sokakta yoğun bir çalışma içindeydiler.

Ne demeli.
Allah beterinden saklasın.
İyi ki yangın çıkmam.
Evlerde elektrikli ev aletlerinde yangın 

çıkabilirdi.
0 zaman vatandaş ne yapardı.
Böyle olaylarda sorumlu mutlaka o işi 

yapan müteahhit firmadır.
Ama, vatandaşın muhatabı işi yaptırandır.
UEDAŞ Gemlik Şubesi’ne gidildiğinde 

kendilerine söylenen; “Arızayı yaptırın, 
faturalannı bize getirin. Merkeze göndere 
ceğiz. Zararınızı sırayla ödeyeceğiz." olmuş.

İsterseniz bir de ödemeyin.
Ama vatandaşın evindeki buzdolabı, 

bilgisayarları, çamaşır makinaları, televiz 
yontan, cep telefonları, kombileri arızalan 
mış, kiminin kartları yanmış.

O anda servise 300 - 500 lira ödemek 
zorunda kalmışlar.

Arkadaş, vatandaşın cebinde o kadar parası 
var mı?

Çoğu dar gelirli, çalışan aileler oturuyor 
bölgede.

Hatasız iş olmaz ama, en az hata, hatta hiç 
hatasız işler ehli kişilerle gerçekleşir.

Buradaki hatayı kim yaptı bilmiyorum ancak 
ehli olmadığı belli.

Büyük anzaya ve zararlara yol açtılar.
Bu kış ortasında onlarca kombi arızalanır 

sa, servislerin elinde yedek parça bulunma 
yabilir.

Vatandaş kış ortasında soğukta mı kalacak? 
Yan yangın çıksaydı?
O zaman felaket olurdu.
Bu tür işleri yaptıranlar ehli ellere işlerini 

teslim etmeliler, yoksa, altından kalkınmaz 
sonuçlar doğabilir.

Yine de büyük geçmiş olsun.

Türk Sinemasının 
yaşayan efsane 
isimlerinden Eşref 
Kolçak, 90 yaşına 
bastı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Yusuf 
Restoran da ağırla 
dığı Eşref Kolçak’a 
yaş pastalı sürpriz 
bir doğum günü 
partisi hazırladı. 
Gemlik Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ahmet Avcı, Özel 
Kalem Müdürü Halil 
İbrahim Atış, Kültür 
ve Sosyal İşler 
Müdürü Hüseyin 
Turhan ile birlikte 
Belediye özel kalem, 
basın yayın ve sos 
yal ve kültür işler 
personelinin de 
hazır bulunduğu kut
lamada, duayen 
sanatçıya nice sağ 
lıklı ve sanat dolu 
günler temenni 
edildi.
Türk Sinemasına 73 
yıldır başarıyla hiz 
met veren Eşref 
Kolçak’ın 40 yıldır 
Gemlik Kumla Ma
hallesinde yaşadığı 
m hatırlatan Başkan 
Yılmaz, “Böylesine

önemli bir 
sanatçımızın Gem- 
lik’i tercih etmesi 
bizlere onur ve gurur 
veriyor. Sinemamızın 
yaşayan efsanesine 
sürpriz bir doğum 
günü partisi hazırla 
dik. 90 yaşındaki 
ihtiyar delikanlı 
Sayın Eşref Kolçak’a 
nice sağlıklı, huzur 
ve mutluluk dolu, 
sanat dolu yıllar 
diliyoruz. Gemlik 
Belediyesi olarak 
kendisi ile daha 
birçok sosyal ve 
kültürel projede bir
likte olmak istiyoruz. 
İyi ki böyle bir sanat 
çıyı tanıdık, iyi ki 
böyleşi önemli bir 
sanatçı Gemlik’i 
tercih etti. Doğum 
gününü kutlu

yoruz" dedi. 
Gemlik’in tarih 
öncesinden kalma 7 
bin yıllık tarih, kültür 
ve turizm şehri oldu 
ğunu bir kez daha 
vurgulayan Eşref 
Kolçak, sürpriz 
doğum günü partisi 
için Refik Yılmaz, 
Ahmet Avcı ve 
Belediye persone
line teşekkür etti. 
Gemlik Belediyesi’ 
nin Refik Yılmaz 
başkanlığında 7 
yıldır emin ellerde 
olduğunu ve ilçenin 
hiç görmediği kadar 
hizmet ve yatırım 
gördüğünü ifade 
eden Eşref Kolçak, 
“Bunları samimi 
söylüyorum. İnanın 
bu kez rol yapmı 
yorum. Gemlik’e

artık güzel şeyler 
oluyor” dedi. “Kaç 
yaşına giriyorsu 
nuz?” sorularına da, 
“40 yeni bitiyor, 
41’den gün alıyo 
rum” diye esprili 
yanıt veren Eşref 
Kolçak, belediye 
personeliyle duygu 
dolu anlar yaşadı. 
Yaş pastasını Bele 
diye Başkanı Refik 
Yılmaz ile birlikte 
kesip, mumları 
üfleyen duayen 
Sanatçı Eşref 
Kolçak, Yusuf 
Restorana yemek 
yemeye gelen 
öğrencilerin ve 
müşterilerin de 
yoğun ilgisi ile 
karşılaştı.
Haber: Gemlik Belediyesi 
Basın Bürosu

Nurettin Üsküp, 2.turu geçti
Yapımcılığım ve sunuculuğunu Acun llıcalı’nın, jüri üyeliğini 
Sibel Can, Murat Boz, Hadise ve Gökhan ile Hakan kardeşlerin 
yaptığı TV8 de yayınlanan ‘O Ses Türkiye’ adlı yarışmaya Gem
lik’ten katılan Nurettin Üsküp, ikinci turu geçti. Birinci turda 
seslendirdiği "Sevmeyeceğim" adlı parça ile jüri üyelerini 
döndürmeyi başaran Nurettin Üsküp, ikinci turda da Hadise’nin 
beğenisini kazanarak, yarışmaya devam etti. Perşembe akşamı 
yayınlanan programa Nurettin Üsküp, annesi, dedesi ve 
babaannesiyle katıldı. Özel Aykent İlköğretim Okulu’ndan 
mezun olan Üsküp, Bursa Zeki Müren Anadolu Güzel Sanatlar 
ve Spor Lisesi’ni kazanmıştı. Üsküp, liseden sonra olan 
eğitimini Ege Üniversitesi Konservatuar Bölümünde 
sürdürüyor. Üsküp, ‘O Ses Türkiye’deki yoluna devam ediyor

EMEKLİ SANDIĞINDAN ALMIŞ OLDUĞUM
RESİMLİ EMEKLİ KARTIMI 17 OCAK 2017 TARİHİNDE KAYBETTİM.

YENİSİNİ ÇIKARACAĞIMDAN ESKİSİNİN HÜKMÜ YOKTUR.
MERAL COŞKUN

ADAK VE KURBANLIK BULUNUR
BİR TELEFON 

KADAR YAKINIZ 

VEYSİ KHRfîCf. 
BESİ ÇİFTLİĞİ

Gemsaz Mevkii

L Q 537 775 28 69
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WMIiiMMIbIi
ederet talısmalanıı aılam

Gemlik Muş İli ve 
Hınıslılar
Sosyal Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği yeni 
yönetim kurulu 
Başkanı Bayram 
Polat ve yönetim 
kurulu üyeleri 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz5! 
makamında 
ziyaret ettiler. 
Birlik, beraberlik 
ve kardeşlik 
mesajlarının 
bir kez daha 
vurgulandığı 

ziyarette, sosyal 
ve kültürel 
projelerde işbirliği 
konusunda da 
prensip anlaşma 
sına varıldı.
Gemlik Belediye 
Meclis üyesi 
Ibra him Baki’nin 
de yer aldığı 
ziyarette, yeni 
yönetim kurulu 
üyelerine başarılar 
dileyen Refik 
Yılmaz, Gemlik’e 
hep birlikte katkı 
koymaya devam 
etmeyi teklif etti.

Dernek Başkanı 
Bayram Polat’ta 
Gemlik’i sevdik
lerini belirterek, 
toplumsal 
barış ve kardeşlik 
ilişkileri başta 
olmak üzere, 
her türlü 
sosyal ve kültürel 
projede yer almak 
istediklerini 
söyledi. Yaklaşık 
bir buçuk saat 
süren ziyaret 
sonrasında günün 
anısına fotoğraf 
çektirildi.

Anadolu Çağdaş 
Eğitim Vakfı 
Gemlik şubesi 
yönetim kurulu 
üyeleri, ilçemize 
yeni atanan 
Kaymakam 
Gürbüz Karakuş’u 
makamında 
ziyaret ederek, 
dernek çalışmaları 
hakkında bilgi 
verdiler.
Dernek Başkanı

Meziyet Tunalı, 
gazetemize yaptığı 
açıklamada, 
“Sayın Kaymaka 
miza çalışmaları 
mızı anlatık.
Bizi güleryüzle 
karşıladılar.
Eğitime verdiğimiz 
destek nedeniyle 
teşekkür edip 
başarılarımızın 
devamını 
diledi?’dedi.

Çağdaş Eğitim 
Vakfı, Gemlik 
Şubesi bir 
süre önce Nilüfer 
Belediyesi Kadın 
Korosu’nun Gem
lik’te konser ver
mesini organize 
ederek, buradan 
elde ettikleri 
kazanç ile burs 
alan öğrencilerin 
sayısını arttır 
mışlardı.

Çamlık Toplu Konut Projesi kapsamında 18 konutlu sitenin temelleri kurban kesilerek atıldı

Toplu konutların ilk itmeli atıldı
Gemlik Belediyesi 
Çamlık Toplu 
Konut Projesinin 
temeli düzenlenen 
törenle atıldı. 
Cumhuriyet Ma
hallesi Manastır 
Mevkii, Muammer 
Ağım Devlet Has
tanesi yanındaki 
Çamlık mevkiinde 
düzenlenen 
törenle, Gemlik 
Belediyesi’nin 
yüzde 100 hisseli 
olduğu GEMTAŞ 
A.Ş. tarafından 
yaptırılacak 
olan 18 konutlu 
sitenin temeli 
dualarla atıldı. 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik’in 
toplu konut projesi 
ve üretiminde 
çığır açacağını 
vurgulayarak, 
2017 yılının atılım 
ve yatırım yılı 
olacağını söyledi. 
Yapılacak olan 18 
dairenin, Balık

r m ni i
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Pazarı Mahallesin 
de meydan projesi 
kapsamında 
kamulaştırılan bina 
sahipleri ile takas 
edileceğini bildiren 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, projenin 
yüzde 100 
oranında Gemlik 
Belediyesi mutfa 
ğından çıktığını 
belirtti.

GEMTAŞ A.Ş. 
tarafından yapıla 
cak olan Çukur- 
bahçe Mevkiindeki 
20 konut 1 dükkân 
lı proje ile Cihatlı 
Mahallesi bölgesin 
de yapılacak 
olan 1000 konutlu 
toplu konut 
projelerinin temel
lerinin de yakın 
tarihte atılacağını 
söyleyen Refik

Yılmaz, "2017 yılı 
atılım ve yatırım 
yılı olacak" diye 
konuştu.
Cumhuriyet 
Mahallesi, Balık 
Pazarı Mahallesi 
Sağlık Ocakları, 
Engürücük, 
Kurtul, Umurbey 
Mahallelerine 
yapılacak olan 
projeler, Ziraat 
Odası binası ve

Cihatlı Toplu 
Konut Projesi 
kapsamındaki okul 
ve sağlık ocakları 
mn temellerinin de 
bu yıl içinde 
atılacağına dikkat 
eden Refik Yılmaz, 
“Çok şükür kaynak 
sıkıntımız yok. 
İnsanlarımızı 
güvenli mekân
larda yaşatmak, 
ilçemizi daha

J aşanabilir bir 
kent haline 
getirmek için 
çalışmalarımız 
devam edecek." 
dedi.
Belediye Başkan 
Yardımcıları 
Vedat Büyük 
gölcigezli, Ahmet 
Avcı ve Kadir 
Erol’un yanı sıra 
GEMTAŞ Yönetim 
Kurulu üyesi 
Gülşen Uslu, 
Ak Parti ilçe 
Başkanı Zafer 
Işık ve yönetim 
kurulu üyeleri de 
törende hazır 
bulundu.
Gemlik Belediye 
Meclis üyeleri ile 
belediye daire 
müdür ve amir
lerinin de katıl 
dığı törende 
kurban kesildi. 
Temel Meclis 
üyesi Ercan 
Barutçu oğlu’nun 
okuttuğu dua 
sonrası atıldı.
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Memura tart, esnafa af!
Yeni düzenlemenin 
tüm detayları belli 
oldu. Yürürlüğe 
girmesi için 
Erdoğan'ın imzası 
bekleniyor... 
Çalışma hayatına 
ilişkin birçok yeniliği 
barındıran tasarı, 
Meclis’te kabul 
edildi. Resmi Gaze 
te’de yayınlanarak 
yürürlüğe girmesini 
bekleniyor.
Yapılandırmadan, 
asgari ücret deste 
ğine, prim erteleme 
sinden, bireysel 
emeklilik sistemine 
kadar birçok düzen
leme bulunmaktadır. 
Bu düzenlemelere 
göre; 1-Yapılandır 
maya başvurup 
ödeme yapmayanlar, 
ödeme yapılmayan 
tutarların gecikme 
zammı ile güncel- 
lenerek Mayıs/2017 
ye kadar ödeme 
imkânı tanınması 
sağlanmıştır.
2- Anapara ve/veya 
taksit ödeme tarihi 
Kanun yayım öncesi 
olup, kullandığı

nakdî ve gayrı nakdî 
kredilerinin anapara, 
faiz ve/veya feriler
ine ilişkin ödemele 
rini aksatan gerçek 
ve tüzel kişilerin, 
ticari faaliyette bulu
nan ve bulunmayan 
gerçek kişilerin ve 
kredi müşterilerinin 
karşılıksız çıkan çek, 
protesto edilmiş 
senet, kredi kartı ve 
diğer kredi 
borçlarına ilişkin 
Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi 
nezdinde tutulan 
kayıtları, söz konusu 
borçların ödenmesi 
geciken kısmının altı 
ay içinde tamamının 
ödenmesi veya 
yeniden yapılandırıl 
ması halinde, bu 
kişilerle yapılan fi- 
nansal işlemlerde 
kredi kuruluşları ve 

finansal kuruluşlar 
tarafından dikkate 
alınmayabilecektir. 
3- 30 yıldan fazla 
emekli ikramiyesine 
müstahak hizmet 
süreleri bulunma 
sına rağmen, otuz 
tam hizmet yılı üze 
rinden emekli ikra 
miyesi ödenenlere, 
otuz yılı aşan her 
tam hizmet yılı için 
50 Türk Lirası’nın 
altında olmamak 
üzere, görevlerinden 
ayrıldıkları tarihteki 
emekli keseneğine 
esas aylık unsurları 
üzerinden aylıkla 
rının başlangıç tari
hindeki katsayılar ve 
emekli ikramiyesi 
ödenmesine esas 
hükümler dikkate 
alınarak tahakkuk et
tirilecek emekli 
ikramiyesinin, kendi

lerinin veya hak 
sahiplerinin bu mad
denin yürürlüğe 
girdiği tarihi takip 
eden bir yıl içeri 
sinde başvuruda 
bulunmaları şartıyla, 
7.500 Türk Lirasına 
kadar olan kısmı 
başvuru tarihinden 
itibaren üç ay 
içerisinde, varsa 
kalan kısmı ise ilk 
ödeme tarihinden 
itibaren hesa
planacak kanuni 
faiziyle birlikte takip 
eden yılın aynı ayı 
içerisinde ödenir. 
4- Asgari ücret 
desteği uygulan
maya devam edile
cek. Bu düzenleme 
ile işverenlerin reka
bet gücünün ve 
kayıtlı istihdamın 
artması amacıyla as
gari ücretli çalışan 
arın yoğun olduğu 
£ıÇfUk \e orta ö,Çekli 
Şletmele rin destek
lenmesi amacıyla as- 
2ni7ÜCîet desteğinin 
2017 yılında da 
devam edilmesi 
hedeflenmiştir.

En çok vatandaşa 
yarayacak!

Hükümet sebze- 
meyve fiyatlarının 
tarladan tüketiciye 
kadar olan yolcu
lukta fahiş oran
larda artmasını 
önleyecek yeni yol 
haritasını belirledi. 
Çalışma kapsa 
mında daha ürünler 
dikilmeden çiftçiye 
para vererek bunu 
satın alan ve ürü 
nün fiyatını kendi 
belirleyen aracılara 
bütünüyle sistem
den el çektirilecek. 
Buradaki finans
man açığı tarım 
birlik ve koopera 
tifleri aracılığıyla 

karşılanacak. Bu 
birlikler vasıtasıyla 
çiftçiye kredi 
muslukları sonuna 
kadar açılacak. 
Üreticilerden tüketi
cilere tedarik zin
cirinin kısaltılarak 
sektördeki aracıla 
rm azaltılmasını ve 
fiyatların düşürül 
meşini sağlayıcı 
düzenlemeler 
kapsamında üreti
ciler ve üretici 
örgütlerinin piya 
şada etkin bir şekil 
de yer alabilmesini 
teminen vergisel 
avantajlar da sağla 
nacak.

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83

ıınrç tecrübemiz i[( 
metmizde^iz....

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 

PLAKET & KUPA
MADALYA <
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Çalışan anneye hin 500 liraya kadar destek
Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), 
Ankara ve İstan
bul'da "Çalışan 
annelere bakıcı 
desteği" kapsa 
mında toplam 5 bin 
anneye ayda bin 
500 liraya kadar 
yardımda bulu
nacak.
Bu imkandan, 
sigortalı çocuk 
bakıcısı çalıştır 
maları halinde 0-2 
yaş arası çocuğu 
olan çalışan ya da 
çalışmaya başla 
yacak işçi statüsün
deki anneler yarar
lanabilecek.
Avrupa Birliği ile 
Türkiye Cumhu 
riyeti tarafından 
ortaklaşa finanse 
edilen, SGK tarafın 
dan yürütülen

"Evde Çocuk Bakım 
Hizmetleri Yoluyla 
Kayıtlı Kadın 
İstihdamın Destek
lenmesi Projesi"ne 
Ankara ve İstanbul 
da dahil edildi. 
Antalya, İzmir ve 
Bursa'da 2015'te 
uygulanan projeden 
bugüne kadar 6 bin 
755 anne ve 8 bin 
418 çocuk bakıcısı 
faydalanırken, 
toplam 15 milyon 
avro hibe dağıtıldı. 
Projenin söz 
konusu üç ildeki 
başarısının 
ardından, Ankara'da 
bin 500, İstanbul'da 
3 bin 500 olmak 
üzere, toplam 5 bin 
annenin daha 
desteklenmesi 
kararlaştırıldı.
Sigortalı çocuk

bakıcısı çalıştır 
maları halinde 0-2 
yaş arası çocuğu 
olan çalışan ya da 
çalışmaya 
başlayacak işçi 
statüsündeki 
annelerin 
yararlanabileceği 
bu destekle, şartları 
karşılayan annelere 
yaklaşık bin 200 lira 
verilecek. Şartları 
karşılayan annenin 
engelli bir 

çocuğunun olması 
ya da çocuğuyla tek 
ebeveyn olarak 
yaşaması halinde 
bu destek yaklaşık 
bin 500 liraya kadar 
çıkacak.
Annenin ücreti 
asgari ücretin iki 
katını aşmayacak 
Ankara ve İstanbul 
için ön kayıtlar 
www.sgk.gov.tr ve 
www.evdecocuk- 
bakimi.net adres

lerinden, kesin 
kayıtlar ise Ankara 
ve İstanbul İl 
Müdürlüklerinde ku
rulan kayıt ofis
lerinden alınmaya 
başlanacak.
Projeden yararlan
mak isteyen annel
erde aranan şartlar 
şunlar: "Başvuru 
tarihi itibariyle 0-24 
ay aralığında çocuk 
sahibi olması, 
Türkiye Cumhu 
riyeti vatandaşı 
olması, bir işvere 
nin yanında SGK'lı 
işçi statüsünde 
sigortalı olarak tam 
zamanlı çalışıyor 
olması, İstanbul ve 
Ankara'da çocu 
ğuyla aynı evde 
ikamet etmesi, 
analık izin süresini 
geçirmiş olması, 

son bir yıldaki orta
lama brüt ücreti as
gari ücretin brüt 
tutarının iki katını 
aşmaması, 
çalıştırdığı çocuk 
bakıcısıyla arasında 
kendisi veya eşi 
açısından birinci 
derecede akrabalık 
ilişkisi olmaması 
(çocuk bakıcısı ile 
aynı evde oturu 
yorsa 3. dereceye 
kadar akrabalık 
ilişkisi bulun 
maması), proje 
kapsamında çocuk 
bakıcısı olarak 
çalışmaması, en 
geç kesin kayıt tar
ihi itibarıyla sigorta 
kaydını yaptırmış 
olmak şartıyla tam 
zamanlı çocuk 
bakıcısı istihdam 
etmesi."

Çin'ıle büyüme son 26 yılın en düşüğü
Çin hükümeti 
ekonomide geçen 
yıl yüzde 6,7 
büyüme kaydedil 
diğini bildirdi. Oran, 
son 26 yılın en 
düşüğü oldu.
Çin Ulusal İstatistik 
Bürosu, gayri safi 
yurtiçi hasılanın

2016 yılının son 
çeyreğinde yüzde 
6,8 büyüdüğünü 
açıkladı.
İlk üç çeyrekte art 
arda yüzde 6,7 
oranında büyümeler 
gerçekleştiren 
ekonomi, böylece 
2016'yı ortalama 

yüzde 6,7'yla 
tamamladı. Ekono
mistler, son 5 yılda 
ivme kaybeden 
ekonominin emlak 
ve altyapı yatırım 
harcamaları saye 
sinde bir miktar 
toparlandığına ve 
istikrar belirtileri 

gösterdiğine işaret 
ediyor.
Sabit yatırım 
harcamalarında 
yüzde 8,1 yükseliş 
bu doğrultuda 
dikkat çekerken, 
perakende harca 
malarında yüzde 
10,4 düzeyinde 

genişleme hüku 
metin yüzünü 
güldürdü. 
Çin hükümeti, 
geçtiğimiz 30 yılda 
sabit sermaye ve 
ihracata dayalı 
olarak kalkınan 
ülkede tüketim 
ağırlıklı büyümeye 

geçiş hedefliyor. 
Ote yandan, hafta 
başında küresel 
görünüm raporunu 
güncelleyen 
Uluslararası Para 
Fonu (IMF), Çin'in 
2017 yılında yüzde 
6,5 büyüyeceğini 
tahmin etti.

27 OcaK'ta yürürlüğe giriyor!
Bankaların karşılığı 
bulunmayan her bir 
çek yaprağı için 
ödemek zorunda 
olduğu miktar 1.280 
liradan 1.410 liraya 

çıkarıldı. Bankala 
rın karşılığı bulun
mayan her bir çek 
yaprağı için öde
mek zorunda oldu 
ğu miktar 1.280 li

radan 1.410 liraya 
çıkarıldı. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez 
Bankasının (TCMB), 
"Çek Defterlerinin 
Baskı Şekline ve

Bankaların Hamile 
Ödemekle Yükümlü 
Olduğu Miktarın 
Belirlenmesine İliş 
km Tebliğde Deği 
şıklık Yapılmasına

Dair Teblİğ"i Resmi 
Gazetede yayımlan 
dı. Buna göre banka 
ların süresinde 
ibraz edilen her çek 
yaprağı için, karşılı 

ğımn hiç bulunma 
ması halinde öde
mek zorunda oldu 
ğu tutar 1.280 li
radan 1.410 liraya 
yükseltildi.

GEREKU 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
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

Telefon Arıza 121
UEDAŞ ARIZA 186
UEDAŞ İşletme 513 45 03
Statyum 514 00 95
OrmBöl.Şef. 513 12 86
Milli EğLMd. 513 1174
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 7166

Bursa 258 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226)811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94

VAPÜR - FERİBOT

L 
1

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

OTOBÜS

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

D
Pamukkato 612 OO 26
DENİZ UÇAĞI 613 66 13
Pagaaua Akmla Seyahat 614 6 3 6 2
METRO 613 12 12
Aydın Turizm 613 20 77
SOzar Turizm 612 1O 72
KanberoÇlu-Eaadaf 614 46 46
Anıtur 614 47 71
Kamil Koç 612 O1 63

n DAĞITICILAR

m 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

H HASTANELER

B 
E 
R

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dsv. Hsst. 513 23 29
Msr.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokay Tomografi 5,3 es 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 5134521-23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 5145796
İtfaiye 513 2325
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Arıza Yalnız 1851 Akcan Patrol 1O __

MAR-PET oi3 30 33
Tuncay Otogaz B13 16 45
Beyza Patrol 613 01 03

Gemlik KBrfez
GEMLİK’İN İLK OONLOK SİYASİ SAHTESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5683 

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)

mııiıtoiM
VENÜS SİNEMASI

Olanlar oldu: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:20...
Kötü çocuk: 

11:15-13:30-16:00- 
18:30-21:00 
Çalgı çengi 

ikimiz: 
12:00-14:30-17:00- 

19:15-21:30

5133321

http://www.sgk.gov.tr
http://www.evdecocuk-bakimi.net
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Güney Afrika'nın 
Ankara Büyükelçisi 
Pule Malefane, Mart 
ayında Güney 
Afrikalı bir grup 
gencin BUTGEM'de 
mesleki eğitim 
göreceğini bildirdi. 
Güney Afrika'nın 
Ankara Büyükelçisi 
Pule Malefane, mart 
ayında Güney 
Afrikalı bir grup 
gencin Bursa 
Tasarım ve Tekno 
loji Geliştirme 
Merkezi'nde (BUT- 
GEM) mesleki 
eğitim göreceğini 
bildirdi.
Bursa Ticaret ve 
Sanayi Odasından 
ı BTSO) yapılan 
açıklamaya göre, 
Güney Afrika 
Ankara Büyükelçisi 
Pule Malefane, 
BTSO Hizmet 
Binası'nda, BTSO 
Yönetim Kurulu 
Başkanı İbrahim

BTSO

Burkay'ı ziyaret etti. 
Burkay, Türkiye'nin 
ihracatçı kenti 
Bursa'nın gelişmiş 
alt yapısı, dinamik 
girişimcileri ve yük
sek iş kalitesiyle 
uygun yatırım 
ortamına sahip 
olduğunu belirtti. 
100'den fazla ülk
eye ihracat yapan 
Bursa'nın sanayi 
alanındaki 
tecrübesi ve kurulu 
üretim parkıyla 
Türkiye'nin marka 
kentlerinden birisi 
olduğunu vurgu
layan Burkay,

BTSO olarak 
BursalI firmaların 
ihracatını artıran ve 
rekabetini 
güçlendiren 
çalışmaları 
sürdürdüklerini 
kaydetti.
BTSO Ticari Safari 
Projesi ve Küresel 
Fuar Acentesi Pro
jesi ile BursalI 
firmaları Güney 
Afrikalı birçok fir
mayla 
buluşturduklarını 
hatırlatan Burkay, 
ticari ilişkilerin 
güçlenmesi için 
karşılıklı ticari

heyet organizas 
yonların sürmesi 
gerektiğini belirtti. 
Mesleki eğitim 
alanında Güney 
Afrika ile iş birliği 
adımları attıklarına 
da değinen Burkay, 
mart ayında 
yaklaşık 50 Güney 
Afrikalı kursiyere 
yönelik BUT 
GEM'de yazılım 
uzmanlığı, 
otomasyon 
sistemleri ve moda 
tasarım alanlarında 
3 ay sürecek bir 
eğitim programı 
düzenleyecek 
lerini aktardı. 
Güney Afrika 
Büyükelçisi Pule 
Malefane de 
Türkiye ile Güney 
Afrika arasındaki 
ticaret hacminin 
son 2 yılda 1,4 mil
yar dolardan 800 
milyon dolara kadar 
gerilediğini belirtti

Bursa’da teleferik fiyatlarına zam geldi. 
Bursa'da teleferik fiyatlarına zam geldi. 
Teleferikte tek yön fiyatı 25 TL'den 30 
TL'ye çıkarken, Uludağ'a gidiş dönüş 35 
TL'den 38 TL'ye çıkarıldı.
Uludağ'a kolay ve rahat çıkmak için ter
cih edilen teleferik fiyatları zamlandı.
Tam biletlerde tek yön gidiş 25 TL'den 30 
TL'ye, gidiş dönüş, ise 35 TL'den 38 
TL'ye yükseltildi. Öğrenci fiyatları tek 
gidiş 15 TL'den 20 TL'ye, gidiş dönüş ise 
25 TL'den 27 TL'ye çıktı. 65 yaş üstü yol
cularda fiyatlar tek yön 15 TL'den 20 
TL'ye çıkarken, gidiş geliş 27 TL oldu. 6 
yaşına kadar olan çocuklar ücretsiz 
taşınıyor.

‘Gemlik. Körfez’ www.gemlikkorfezgazetesi.com

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

www.manastiremlakgemllk.com

Ta&FA)t(l2245ff3310 CER05827M3J8J E^LmsMaŞKtei.com 
^vwjnanastremlaksahibinden.(iım-mlaıcanfanasfıaıick

Eski Belediye Başkan Fatih Mehmet Güler’in yazdığı “Başkan Düşürüldü” adlı kitabının imza gününde, sevenleri yalnız bırakmadı. 

Miler, “Mil i» lift iimlıır ağıttı11 
“Başkan Düşürüldü” adlı kitabının imza gününde konuşan Fatih Mehmet Güler, polisin FETÖ/PDY kapsamında birinci derecede aradığı 
kaçak Fetöcü Adil Öksüz’ün Gemlik’e gelip gelmediğini, geldiyse kimler tarafından Gemlik’te ağırlandığını söyleyerek, ortaya bomba 
gibi bir iddia attı. Güler, konuşmasında Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a yüklendi. Yılmaz’ı Fetocülerle işbirliği yapmakla suçladı.
İçişleri Bakanı tara 
tından Gemlik Bele 
diyesinde yolsuzluk 
soruşturması kapsa 
mında Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatılan soruştur 
madan sonra göre 
vinden uzaklaştırılan 
eski CHP’li Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet 
Güler, görevinden 
alındıktan sonra,

kendisine uygulanan 
hukuksuzlukları ve 
haksızlıkları yazdığı 
"Başkan Düşürüldü” 
adlı kitabın imza 
gününde yaptığı 
konuşmada, Türki 
yeyi sarsacak 
bir iddiada bulundu. 
Güler, FETÖ/PDY 
kapsamında, polisin 
birinci derecede 
aylardır aradığı, ancak

bulamadığı Fetullah 
Gülen’in Türkiye so
rumlusu 15 Temmuz 
gecesini planladığı ve 
yönettiği sanılan 
Sakarya Üniversitesi 
eski öğretim üyesi 
Adil Öksüz hakkında, 
"Adil Öksüz Gemlik’e 
geldi mi? Geldiyse 
kimler tarafından 
ağırlandı?” dedi. 
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Gülerden şok iddia: 
“Adil Öksüz’ü Gemlik’te kim ağırladı?”
Türkiye Adil Öksüz ismini 15 Temmuz 

Darbe girişiminden sonra öğrendi.
15 Temmuz FETÖ/DPY girişiminin planlan 

dığı merkez olan Akıncılar Hava Üssü’ne 
Yaveri tarafından tutuklanan Genel Kurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Kuvvet 
komutanlan da tutuklanarak getirilmişti.

Askeri hava üssüne girmesi mümkün ol
mayan sivil bir kişinin görüntüleri yayınlandı 
ğında, bu kişinin Sakarya Üniversitesi İlahi 
yat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Adil 
Öksüz olduğu anlaşıldı. Öksüz, tutuklandı ve 
akıl almaz bir şekilde serbest bırakıldı. 4’de

Arçelik-Beko, Gemlik Teknik Servis elemanlarını 
başarılarından dolayı ödüllendirdi

Arçelik Beko 
personeline 
altın yandı

Arçelik-Beko Bölge Yönetmenliği, İlçemiz 
de bulunan Akçelik - Beko eski teknik ser 
visi olan Çarşı Teknik Servisi’nde çalışan 
lar ile Balıkpazarı Teknik Servisi eleman 
larından bazılarına gösterdikleri perfor
manstan dolayı altın armağan edildi. 4’de

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma 
Köse adına Bursa Kadın Kolu İl Başkanı 

Fatoş Birinç, Gemlik’te konuştu: 

‘‘Mecliste 
demokrasiyi 
darn ettiniz”

CHP Bursa İl Kadın Kolu Başkanı Fatoş Bi 
rinç, mecliste CHP’li kadın miletvekilerine 
AKP’li kadın milletvekillerinin darp etmesini 
kınadıklarını söyledi. Haberi sayfa 5’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemllk.com
LmsMa%25c5%259eKtei.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com


23 Ocak 2017 Pazartesi Gemlik Körfez Sayfa 2

Eski Belediye Başkan Fatih Meh^t Güler’in yazdığı “Başkan Düşürüldü” adlı kitabının imza gününde, sevenleri yalnız bırakmadı.

Güler, ‘Mil Msiizli Gemlik’te kimler ağırladı
“Başkan Düşürüldü” adlı kitabının imza gününde konuşan Fatih Mehmet Güler, polisin FETÖ/PDY kapsamında birinci derecede aradığı 
kaçak Fetöcü Adil Öksüz’ün Gemlik’e gelip gelmediğini, geldiyse kimler tarafından Gemlik’te ağırlandığını söyleyerek, ortaya bomba 
gibi bir iddia attı. Güler, konuşmasında Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a yüklendi. Yılmaz’ı Fetocülerle işbirliği yapmakla suçladı.

İçişleri Bakanı 
tarafından Gemlik 
Belediyesinde 
yolsuzluk soruştur 
ması kapsamında 
Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 
başlatılan 
soruşturmadan 
sonra görevinden 
uzaklaştırılan eski 
CHP’li Belediye 
Başkanı Fatih Meh 
met Güler, göre 
vinden alındıktan 
sonra, kendisine 
uygulanan hukuk 
suzlukları ve 
haksızlıkları yazdığı 
“Başkan Düşürüldü” 
adlı kitabın imza 
gününde yaptığı 
konuşmada, Türki 
yeyi sarsacak bir 
iddiada bulundu. 
Güler, FETÖ/PDY 
kapsamında, polisin 
birinci derecede 
aylardır aradığı, 
ancak bulamadığı 
Fetullah Gülen’in 
Türkiye sorumlusu 
15 Temmuz gecesini 
planladığı ve 
yönettiği sanılan 
Sakarya Üniversitesi 
eski öğretim üyesi 
Adil Öksüz hakkın 
da, “Adil Öksüz 
Gemlik’e geldi mi? 
Geldiyse kimler 
tarafından ağırlan 
dı?" dedi.
Cumartesi günü saat 
14.00 de Rüyam 
Düğün Salonu’nda 
düzenlenen imza 
gününe çok sayıda 
seveni katıldı.
Güler konuşmasına 
kendisine mücadele 
gücü ve büyük 
destek, verenlerin 
"Ailemden sonra 
siz" diye başladı. 
Güler, kendisine 
yazar denilemeye 
ceğini belirterek, 
"Ancak, haksızlığa 
uğrayan, kendisine 
söz hakkı verilme 

yen, bu sefer de 
çareyi yazmakta 
bulan, derdini anlat
maya çalışan bir 
garip adamım” 
şeklinde konuştu. 
Güler, şöyle devam 
etti:
"Bu kitap nasıl çıktı 
derseniz, hakkımda 
yargısız infaz 
yapıldı, birçok 
haberler yapıldı, 
iftiralar atıldı. Hiç 
kimse bu olayların 
gerçeğini sormadı. 
Bu iddialar karşısın 
da neler söylenebilir 
yazmaya başladım. 
Bu kitabın içinde 
2011 yılında yazılmış 
yazılar da var. Altı 
yıllık bir harman
lama.”
Görevden uzaklaştı 
rılmasını Gemlik’teki 
rantlara çomak 
soktuğu için 
gerçekleştiğini iddia 
eden Güler, yapılan 
başkanvekili seçim
lerinde ahlaksızlık 
yapıldığını, hukuk
suzca cemaate yakın 
AKP li bir meclis 
üyesinin koltuğa 
oturduğunu ve 3 yıl I 
süre ile koltuğu işgal 
ettiğini ve bu avan 
tajla 2014 yerel 
seçimlerini 
kazandığını söyledi. 
Güler, "Uç yıl süre 
ile görevden uzak 
durmam hukuka 
aykırıdır. Göreve 
iade çıktığında geri 
dönecek bir görev 
yoktu. Bu arada bir 
karar daha çıktı. 
Belediye başkanlığı 
koltuğunu işgal 
eden kişinin hukuka 
aykırı olarak koltuğa 
oturduğuna karar 
verildi" dedi.

HEPSİ FETÖ’CÜ 
ÇIKTI

Fatih Mehmet Güler 

konuşmasında, 15 
Temmuzdan sonra 
yaşananların 
hakkında soruştur 
ma başlatan, 
tutuklanmasını 
isteyen reddedilince 
İçişleri Bakanlığına 
yazı yazarak görev 
den uzaklaştırıl 
masını isteyen 
savcı, bu savcıyı 
soruşturma için 
görevlendiren baş 
savcı ve soruştur 
malar sonrasında 
oluşan fezlekeleri 
iddianameye çeviren 
Bursa Adliyesi’ndeki 
savcının FETÖ/PDY 
içinde oldukları be
lirlenerek, görevden 
alındığını ve tutuklan 
dıklarım söyledi. 
Güler, tutuklamaların 
bununla kalmayıp 
dönemin Gemlik 
Kaymakamı Bilal 
Çelik ile Bursa Valisi 
Şahabettin Harput 
un da fetö üyesi ol
maktan tutuklan 
dıklarım, ardından 
İçişler Bakanlığının 
soruşturma kapsa 
mında Gemlik Beledi 
yesine gönderdiği 2 
müfettişin raporları 
doğrultusunda 
iddianame hazırlaya 
rak yargılanmasını 
sağlayan savcılar ve 
2 müfettişin de fetö 
üyesi oldukları için 
görevlerinden ihraç 
edildiğini belirtti. 
Kendisini görevden 
uzaklaştıranların 
tümünün FETÖ cü 
olduğunu, ya

tutuklandığını, 
va da görevden 
atıldığını söyleyen 
Güler, “FETÖ cülerin 
marifetiyle görevden 
indirildim. Yerime 
kim oturdu.
Bugünkü işgalci 
başkan R.Yılmaz. 
Bizim aklımızla mı 
alay ediyorlar.? Bu 
organizasyonları 
yapanların hepsi 
içerideyse, yine 
hukuksuzca birini o 
koltuğa oturttularsa, 
bu kadar risk 
aldılarsa, allah 
aşkına soruyorum 
“Kendilerinden ol
mayan birini oraya 
oturtmak için riske 
girerler mi?” dedi. 
Refik Yılmaz’ın 
başkanvekili 
olmadığı dönemde 
yerine başkanvekili 
olan kişinin 2014 
yerel seçimlerinde 
kontenjan aday gös
terilmek istendiğini, 
seçimlere kısa bir 
süre kala istifa 
ettiğini, bu kişinin 15 
Temmuzdan sonra 
sorgulandığını ve 
tekrar sorguya 
alındığını söyledi. 
Belediyeye 15 Tem
muzdan önce aldığı 
kişilerden bazılarını 
FETÖ cü diye 
görevden 
uzaklaştırdığını 
söyleyen Güler, bir 
tanesinin görevden 
alınmasının ne
deninin Yılmaz’ın 
adrese teslim ihale 
evraklarına imza

atmadığı için işten 
çıkarıldığını 
iddia etti.
Yılmaz’ın konuşmacı 
olarak cemaatin 
toplantılarına 
gittiğini, bu şahsın 
da o toplantıları din
lemeye giden kişi 
olduğunu söyledi. 
Ayrıca, Yılmaz’ın 
başkanvekili olarak 
görev yaptığı sırada 
gittiği bir kilisede 
ziyaretçi defterine 
yazdığı nota dikkat 
çekti. “Dinler arası 
diyalog diyor bir 
büyüğümüz. Bugün, 
daha çok ihtiyaç var 
buna” yazdığına 
dikkat çekerek, 
“Kim o büyük. Bizim 
büyüğümüz 
olmadığı açık” dedi. 
Sakarya’dan Gemlik 
Belediyesine başkan 
yardımcısı getirdi 
ğini, sonra FETÖ cü 
diye gönderildiğini, 
bu kez zabıta müdü 
rünün de geldiğini 
onun da 15 Temmuz 
sonrası gittiğini 
söyleyen Güler, 
şöyle devam etti:

ADİL ÖKSÜZ’Ü 
GEMLİK’TE KİM 
AĞIRLADI

“Belediye binasının 
yıkım raporunu 
Sakarya Üniver
sitesinden temin et
tiler. Meclis kararı 
olmadan binayı 
yıktılar. O raporu 
hazırlayanlar sahte 
rapor hazırlamaktan 
tutuklandılar. Bu 
Sakaıya sevdasının 
Adil Öksüz ile 
bağlantısı olmasın? 
Peki, Adil Öksüz hiç 
Gemlik’e geldi mi? 
Geldiyse, kimler 
tarafından ağırlandı? 
Çok net soruyorum. 
FETÖ den içeride 
yatan savcılar, 

iddianamenin ardına 
sığınan haysiyet 
cellatlığı yapmaya 
çalışan Refik 
Yılmaz’a soruyorum. 
Canım kardeşim, 
sana kin falan 
duymuyorum.
Sen gariban 
bir adamsın. 
Kullanılan adamsın. 
Hayatında 
göremeyeceğin 
koltuğu o entrikalar 
sayesinde gördün. 
Yoksa seni 
AKP aday falan 
yapmazdı. Isıtıp 
ısıtıp 2011 yılını 
getiriyorsun.
17-25 Aralık gibi 
ayakkabı kutularında 
evimde para mı bul
dular? Donuma 
kadar aradılar.
Bir tane telefon 
kaydımı mı buldu
lar? Çocuklarımın 
hesaplarına kadar 
araştırdılar. Banyo 
diplerinde para mı 
buldular? Arabaları 
kapıların önüne 
çekip kamyonla 
para transferim 
mi oldu. 110 un 
üzerinde 
duruşmaya çıktım. 
9 davanın 8 i beratla 
sonuçlandı. Elinizi 
vicdanınıza koyun. 
110 duruşmaya 
çıkıp beraat eden 
başka biri var mı? 
60 dönümlük 
araziyi ihalesiz 
satarken, 15 milyon
luk kamu zaran 
meydana gelirken, 
sahte raporla 
belediye binası 
yıkılırken, çıkın 
yargının karşısına 
onlann da hesabını 
verin. Ben burada 
yım. Siz de 
bunların hesabını 
verin." dedi.
Güler, daha 
sonra kitaplarını 
imzaladı.
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Bursa dahil 10 ilde FETO operasyonu
Nevşehir merkezli 
10 ilde, Fetullahçı 
Terör Örgütü/Para- 
lel Devlet Yapılan 
ması (FETÖ/PDY) 
soruşturması 
kapsamında düzen
lenen operasyonda, 
ByLock kullandık 
lan iddiasıyla 16 
eski Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensubu 
gözaltına alındı.

Nevşehir Emniyet 
Müdürlüğü Kaçak 
çıhk ve Organize 
Suçlarla Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Cumhu 
riyet Başsavcı 
lığının talimatı 
doğrultusunda 
Nevşehir, İstanbul, 
Ankara, Bursa, 
Şanlıurfa, Kilis, An
talya, Samsun, Şırnak ve Mersin'de eş zamanlı operas

yon düzenledi. 
Operasyonda, 
FETÖ ile bağlantılı 
oldukları ve 
örgütün şifreli 
haberleşme 
programı Bylock'u 
kullandıkları öne 
sürülen, KHK ile 
meslekten ihraç 
edilmiş Yarbay 
Z.E, teğmenler 
M.D. ve İ.E.Ö, ast

subaylar A.O, S.A, 
E.Ş, B.B, S.D, Yİ, 
M.Ç, D.T, F.B, 
uzman jandarmalar 
E.T. ve N.Y, Uzman 
Jandarma Çavuş 
N.A. ile Uzman 
Çavuş M.İ. 
gözaltına alındı. 
Haklarında 
yakalama kararı 
bulunan 3 eski 
asker de aranıyor.

Kaçak sinaiaw geçit mk
Bursa'nın Kara
cabey ilçesinde 5 
bin paket kaçak 
sigara ele geçirildi 
Karacabey Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş 
Büro Amirliği ekip
leri, kaçak sigara 
satışı yaptığını 
tespit ettikleri bir iş 
yerine baskın 
düzenledi.
U.K.'ya ait dükkan 
ve üç ayrı eve 
operasyon 
düzenleyen polis

Faciadan dönüldü!

Orhangazi de 
meydana gelen 
kazada 3 kişi 
yaralandı.
Ayhan Kocadere 
(38) idaresin 
deki 10 DN 699 
plakalı otomobil, 
şehir merkezin 
den ana yola 
çıkmak için 
kavşakta bek
lerken, Yalova 
istikametinden 
gelen Gürkan 
Demirsoy'un 
(30) kullandığı

ekipleri, toplam 5 
bin paket kaçak 
sigara ele geçirdi. 
Piyasa değeri 40 
bin TL olan 5 bin 
paket kaçak 
sigaraya el konu

77 EN 938 plakalı 
otomobil, iddiaya 
göre, plakası 
alınamayan bir 
başka araç 
tarafından 
sıkıştırılınca 
kontrolden çıktı. 
Kavşağa dalan 
otomobil, 
kaldırımı aşıp, 
kavşakta bek 
leyen otomo 
bile yandan 
çarptı. Sürücü 
Ayhan 
Kocadere ile 

lurken, gözaltına 
alınan U.K., em
niyetteki ifadesinin 
ardından tutuk 
suz yargılanmak 
üzere serbest 
bırakıldı.

11 yaşındaki 
oğlu Yiğit Koca 
dere ve diğer 
otomobilin 
sürücüsü 
Gürhan Demir 
soy yaralandı. 
Ambulanslarla 
Orhangazi 
Devlet Hasta 
nesi'ne kaldırılan 
yaralılar burada 
müşahede 
altına alınırken, 
kazayla alakalı 
tahkikat 
sürüyor.

WlilllUtlllWlMl
Bursa'nın İznik 
ilçesinde fayans 
yüklü TIR devrildi. 
Can kaybı yaşan 
mazken, tonlarca 
fayans yola saçıldı 
Kaza, İznik- 
Adapazarı yolunda 
meydana geldi. 
Adapazan'na seyir 
halinde olan E.A. 
(47) idaresindeki 16 
SNF 41 plakalı TIR, 
bankete çarparak 
devrildi.
Kazada yaralanan 
ya da ölen ol
mazken, TIR'ın 
kasasındaki ton
larca fayans yola

DMilınıHHlistiiMM
Bursa'nın merkez 
Osmangazi 
ilçesinde, evinde 
yalnız yaşayan 34 
yaşındaki Barış 
Tunç, elektrikli 
sobanın kanepeye 
devrilmesi sonucu 
çıkan dumandan 
zehirlenerek 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
İlçesi Hamitler Ma
hallesi 8. Akasya 
Sokağı'ndaki 
evinde yalnız 
yaşayan Barış 
Tunç'un (34) iş 
yerine gitmemesin
den şüphelenen 
yakınları ve komşu 
lan durumu 
polise bildirdi. 
Söz konusu tek 
katlı eve giren 
polisler, Tunç'un 
hareketsiz 
yattığını gördü.

saçıldı. Yol trafiğe 
bir süre kapandı. 
Uzun araç kuyruğu 
olurken, Karayolları 
ekipleri ile civar

köyden gelen 
vatandaşlar, el
lerinde kürekler ile 
yola saçılan fayans 
parçalarını kaldırdı.

Olay yerine 
çağrılan sağlık 
ekiplerince hayatını 
kaybettiği belir
lenen Tunç'un 
cesedi, kesin ölüm 
nedeninin tespiti 
için Bursa Adli Tıp 
Kurumu morguna 
gönderildi. 
Ekiplerin evde 
yaptığı incelemede, 
elektrikli sobanın 

devrilerek 
kanepenin bir 
bölümünü yaktığı 
ancak cihazın 
enerjisi otomatik 
olarak kesildiği için 
yangın çıkmadığı 
anlaşıldı. Tunç'un 
bu sırada yayılan 
dumandan ze
hirlenerek öldüğü 
ihtimali üzerinde 
duruluyor.
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Güne Bakış
Arçelik-Beko, Gemlik Teknik Servis elemanlarını başarılarından dolayı ödüllendirdi 
■ ■■■ Al ■■ ■■ V I

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Güler den şok iddia: 
“Adil Öksüz’ü Gemlik’te kim ağırladı?" 

Adil Öksüz adı bugünden sonra en çok 
konuşulan isim oldu.

FETÖ/PDY darbe girişimin planlandığı, 
genel Kurmay Başkanı ile Kuvvet Komutan 
larının burada tutulduğu biranda, Akıncılar 
HavaÜssü’nde bulunan tek sivil şahıs olan 
Adil Öksüz, üsse yapan kurtarma operasyo 
nundan sonra gözaltına alındı. Savcılık so 
ruşturmasının ardından çıkarıldığı mahke
mece serbest bırakıldı.

Polis aylardır Adil Öksüz’ü arıyor.
Dış İşleri Bakam yaptığı açıklamada, dış 

mihrakların Adil Öksüz’ü sakladığını söyle 
misti.

Fetullah Gülen’in Türkiye’de en güvendiği 
isimlerden biri olan Adil Öksüz’ün adını eski 
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Güler neden 
konuşmasında gündeme getirdi?

Güler, Gemlik’te kendisinin görevden uzak 
laştırılmasının en önemli saç ayaklarından 
birinin FETÖ’cü yapılanma olduğunu, diğer 
ayağının ise AKP’lıler olduğunu söyledi. 
Bunun yargı ve idari ayağında olanlar tutuk 
landı veya işten atıldı.

AKP ayağında ise, kendisinden sonra kol tu 
ğa oturtulan Refik Yılmaz olduğunu söyledi, 
Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na da suç duyu
rusunda bulundu. Güler’in görevden uzaklaş 
tırılmasının nedeni yalnız belediyedeki yol 
suzluk olayı olamazdı.

Bunu ben de yıllardır yazıyorum.
Gemlik, AKP için önemli bir merkezdi.
10 yıl Mehmet Turgut, AKP ve FP adına 

belediye başkanlığı yapmış, ancak CHP 2009 
yerel seçimlerini kazanarak AKP’yi hüsrana 
uğratmıştı. Halkın oyuyla başkan seçilen kişi 
hukuksal ve siyasi oyunlarla görevden 
uzaklaştınldı.

O günlerde, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe ne demişti:

“Seçimle gelen, seçimle gitmeli!”
Gemlik stratejik ve çıkar ilişkilerinin çok 

yüksek olduğu bir ilçe. Başta inşaat ve arsa 
lannın değeri çok yüksek bir yer. 15 yıllık 
AKP döneminde kimler müteahhit oldu 
dikkat edilsin!

Fatih Mehmet Güler, 1.5 yılda Kuzey, Doğu 
Hisartepe ve Serbest Bölge, Kurtul-Engürü 
cük civarlannın imar planlannı yaptırdı. 
Ancak, bu planlan uygulamaya sokamadı.

Bu planlardan tapulan dağıtılmak üzere 
olan bir tek doğu planları vardı. Onu bile 
dağıtamadı. Diğer planlara hep müdahale 
edildi ve değişiklikler yapıldı. Güler planlarda 
kişilere çıkar sağladı diye şikayet edildi be
raat etti.

Örneğin, Serbest Bölge içindeki 60 dönüm
lük arsa, Refik Yılmaz’ın katılmadığı bir encü
men toplantısında, yasal olmayan yollarla 
ihalesiz satıldı. Ancak muhalefetin açtığı 
davalar sonucu satışı iptal edildi, unutul 
masın. Refik Yılmaz’ı koltuğa oturtanlardan 
biri ise AKP’nin Genel Başkan Yardımcısı 
eski Bursa Milletvekili Bülent Annç’tı.
Annç’ın Gülen’i düne kadar nasıl savunduğu 
bilinen bir gerçekti.

Gemlik eski belediye binasının yıkılmasına 
’ÇÜRÜK’ raporu Adapazarı Üniversitesi’nden 
alındı. Bu işe kim aracılık yaptı. Bu çözülür 
se, sorun ortaya çıkar. Adil Öksüz o sırada 
bu üniversitede öğretim üyesiydi. Sorguda 
olan Fetöcülere Adil öksüz’ün Gemlik'e gelip 
gelmediği, bu yıkımda aracı olup olmadığı 
sorulmalı.

Arçelik-Beko Bölge 
Yönetmenliği, İlçe 
mizde bulunan Arçe- 
lik - Beko eski teknik 
servisi olan Çarşı 
Teknik Servisi’nde 
çalışanlar ile 
Balıkpazarı Teknik 
Servisi elemanların 
dan bazılarına gös
terdikleri perfor
manstan dolayı altın 
armağan edildi. 
Geçtiğimiz günlerde 
Arçelik - Beko Gem
lik Teknik Servisi’niri 
Krom Sokak’taki 
işyerinde, Bursa
Bölge Yöneticisi 
Alpay Solak ile 
Bölge Mühendisi 
Nazım Demirel’in ve 
işyeri sahipleri ile 
personelin katıldığı 
bir tören düzenlendi. 
Törende, konuşan 
Bölge Yönetmeni 
Alpay Solak, Arçelik 
Beko Teknik servisi 
nin elemanlarının 
2016 yılı içinde 
teknik servis hizmet

lerini üstün gayret 
ve başarıyla yürüten, 
bu konuda müşteri 
memnuniyeti alan, 
yüksek performans 
gösterenlerin altınla 
ödüllendirildiğini 
belirtti.
Solak, Beyhan 
Molla’nın sahibi 
olduğu Çarşı Arçelik 
- Beko Teknik Servis 
elemanlarından Ali 
Oztürk’ün bu yıl

yine yüksek perfor 
mansı karşılığı 5 
tam altın ile ödüllen 
dirildiği söyledi. 
Gemlik Teknik 
Servislerinin birçok 
ilden bile daha yük* 
sek puan aldığına 
dikkat çeken Bölge 
yöneticisi Solak, 
Gemlik’ln toplamda 
14 altın ile ödüllen 
dirildiğini söyledi. 
Arçelik Beko Teknik

servis elamanların 
dan Ali Öztürk 5, 
Hasan Serpil 2, özay 
Yıldırım 2, Ekber 
Aydın 2, Sibel Diker 
1, Gökhan Derdiçok 
2 tam altın 
kazandılar.
Başarılı teknik per* 
sonel için İstanbul 
daki Genel Müdür* 
lükte düzenlenecek 
büyük törende 
altınları verilecek.

İsmi ne Sanatkarlar Kredi Kefalel
KmeMüfi tonnresi İNMlin

görüşülerek oy
lanacak. 2017 yılı 
tahmini bütçesinin 
görüşülerek karara 
bağlanacağı genel 
kurulda yönetim ve 
denetim kurulları 
aylık ücretleri ile hu 
zur hakları ile yolluk 
lan belirlenecek

Genel kurulda borç 
ların yapılandırılma 
sı da görüşülecek. 
Ayrıca mülkiyeti koo 
peratifte bulunan 
gayrımenkullerin 
satılması için yöne
tim kuruluna yetki 
verilmesi de ele 
alınacak.

Bakalım neler çıkacak o zaman.
Fatih Güler’in iddiasında böyle bir bağlantı 

kurduğunu sanıyorum.
Başka bir bildiği varsa sorulsun.
Bir de durup dururken, Belediye internet 

sitesine neden yeniden fetöcü savcıların 
iddiaları kondu o da açıklansın.

S.S. Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi 
nin bugün mali 
kongresi yapılacak. 
Kooperatifinin 
Gazhane Cadde 
si’ndeki hizmet 
binasının üst 
katında bulunan

toplantı salonunda 
gerçekleştirilecek 
olan kongre saat 
10.30 da başlayacak. 
Kooperatifin 2016 
yılı yönetim kurulu 
çalışma, denetim ku 
rulu ve hesaplarının 
okunmasından 
sonra bu raporlar

KAYIP BURSA İNEGÖL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
ALMIŞ OLDUĞUM EHLİYETİMİ KAYBETTİM. 

HÜKÜMSÜZDÜR. GÜNNUR ÜNAL

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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CHP Kadın Kollan Genel Başkanı Fatma Köse adına Bursa Kadın Kolu İl Başkanı Fatoş Birinç, Gemlik’te konuştu:

“Mecliste demokrasiyi dam eniniz"
Barış GÜLER
Gemlik CHP Kadın 
Kolunu ziyaret eden 
CHP Bursa İl Kadın 
Kolu Başkanı Fatoş 
Birinç, Kadın 
Kolları Genel Başka 
nı Fatma Köse’nin 
yaptığı konuşmada, 
mecliste CHP’li 
kadın mllletveki 
lerine AKP’li kadın 
milletvekillerinin 
darp etmesini 
kınadığını söyledi. 
Birinç, Köse’nin 
açıklamalarda 
bulunduğunu be
lirterek, basın met
nini okudu.
Açıklamada, baş 
kanlık çıkmazına 
giden yolda gözünü 
hiçbir şeyden 
sakınmayan biatçı 
anlayışın farklı 
düşünenlere karşı 
şiddet uygulamayı 
göze aldığı 
belirtildi.
‘Mecliste, Anayasa 
görüşmeleri sıra 
sında yaşananları 
bütün Türkiye’nin

gözlediği belirtilen 
açıklamada, iktidara 
mensup milletvekili 
kadınların erkekleri 
aratmadığına 
dikkat çekildi.
İktidarın yıllardır 
siyaset yapma 
biçimi olarak tercih 
ettiği kin ve nefret 
dilinin, her kesimde 
yarattığı derin ayrış 
manın, ötekileştir 
menin sonunda 
dayatmaya çalış 
tıkları rejiim 

değişikliğinde 
mecliste farklı 
düşüncelere 
tahammülsüzlüğü 
demokrasiden, 
adaletten uzak 
anlayışın ülkeyi 
dolu dizgin geri 
dönülmez bir yıkı 
ma doğru sürükle 
diği belirtildi.
CHP li kadınların 
yoğun katılımı ile 
yapılan toplantıda 
“Bu ateşi hazırla 
yanlar, ne yazık ki 

siyasi varlık neden
lerini Cumhuriye 
timize, ve parle 
menter rejime 
borçlu olduklarını 
unutacak kadar 
gaflet ve ihanet 
içindedirler. Biz 
kadınlar, barışı, 
sevgiyi, hoşgörüyü, 
adalet duygusunu 
doğamızdan, 
yaradılışımızdan 
alırız. Buradan 
sesleniyoruz.
Anayasa değişiklik 

paketini destekle 
yen kadın milletve 
killeri, bu uğurda 
kadına şiddet uygu
layacak kadar gözü 
dönmüş kadın 
vekil, bu şiddete 
sesini çıkarmayan 
kadın vekiller, 
“kadınlık bilincin
den ” nasıl bu kadar 
uzak düştünüz. 
“Cumhuriyetle bir
likte kul olmaktan 
çıkıp, birey olan 
kadınlar, Ulu Önder

Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 1934 
yılında kadına 
seçme seçilme 
hakkı verilmesi ile 
milletvekili olan 
kadınlar, Atatürk bu 
hakkı, kadın güçlen 
sin, kadın özgür 
olsun, toplum güç 
lensin diye ver 
miştir. TBMM ni 
kadına seçme ve 
seçilme hakkının 
verildiği meclisten, 
kadın vekile söz 
hakkı vermeyen, 
kadın vekillere 
şiddet uygulanan 
bir meclise doğru 
sürüklediniz.
Unutmayın 
sadece kadın 
vekilleri değil, 
meclis çatısı 
altında bir kez 
daha Demokrasiyi 
darp ettiniz.” 
denildi.
Toplantıda, Bursa 
Barosu avukatla 
nndan Metin 
Öztosun ise 
anayasa hakkında 
bilgiler verdi.

WWliilllliMiM

Barış GÜLER
90 yaşına giren 
uzun yıllardır 
ilçemizin Küçük 
Kumla Mahallesin 
de oturan Türk 
sinemasının unu 
tulmaz oyuncusu 
Eşref Kolçak’a 
bir yaş günü 
kutlaması da AKP 

ilçe Başkanı Zafer 
Işık’ın sahibi 
olduğu Süteks 
Izgara’dan geldi. 
İşyeri sahibi 
Zafer Işık ve 
AKP ilçe yönetim 
kurulu üyesi 
İsmail Topkaç 
tarafından 
hazırlatılan 90. 
doğum günü

pastası, yemeğe 
davet edilen 
Kolçak ve 
basın çalışanları 
önünde 
Eşref Kolçak 
tarafından kesildi. 
Kolçak, nazik jeste 
teşekkür etti ve 
kendisini duygu 
(andırdıklarını 
söyledi.

Saadet Partisi 
Gemlik İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız ve 
beraberindeki İlçe 
Yönetim Kurulu 
Üyeleri, İlçe 
Müftüsü Muammer 
Turan ve Başsavcı 
Ömer Mete’yi 
makamında zi
yaret ettiler.
Başsavcı ve Müftü 
ziyaretlerinde 
Gemlik ile ilgili 
sorunlar 
üzerine çalışma 
yaptıklarını ileten 
Ahmet Vakkas 
Yıldız, her iki zi- 
yarettede uyuştu 
rucu konusunun 
ve siyasetlerinin 
ilk ilkesi olan 
"Önce Ahlak ve 
Maneviyat" 
konusunun ele 
alındığına dikkat 
çekerek, diğer 
konularda da 
karşılıklı fikir 
alışverişinde 
bulunduklarını

belirtti.
Saadet Partisi İlçe 
Başkanı Ahmet 
Vakkas Yıldız, 
ilçe Müftüsü 
Muammer Turan’a 
"DAVAM” ve 
Başsavcı Ömer 
Mete'ye ise 
"DARBE" isimli

Prof. Dr. 
Necmettin 
Erbakan’ın 
yazdığı kitapları 
hediye ederek 
ziyaretler 
sırasında kitap 
hediye etme 
geleneklerini 
devam ettirdiler.
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IlWttilliilillillllMWillIl
Türkiye’de 
sürdürülebilirlik 
performansını 
paydaşlarına sunan 
öncü şirketlerden 
Borusan Holding, 
yedinci 
Sürdürülebilirlik Ra- 
poru’nu yayınladı. 
Uluslararası stan
dartlarda hazırlanan 
raporda faaliyetlerin 
sürdürülebilir 
kılınması için 
yapılan çalışmalar, 
hedefler ve elde 
edilen sonuçlar 
hakkında ayrıntılı 
bilgi bulunuyor. 
Yapılan çalışmalar 
Strateji ve Yönetim, 
Ekonomik Perfor
mans, Çevresel 
Performans ve 
Sosyal Performans 
başlıkları altında 
değerlendirildi. 
2009 yılından bu 
yana düzenli olarak 
hazırlanan raporun 
bu yılkı teması 
“Ekolojik Borusanlı" 
oldu ve Borusan 
çalışanlarının birey
sel olarak 
gerçekleştirdikleri

sürdürülebilirlik 
uygulamalarının altı 
çizildi. Evde deterjan 
yapımı ve atık 
yağların 
toplanmasından, 
artık yiyeceklerin 
hayvanlara verilme
sine; evde, şehir 
ortamında damla su
lama yöntemiyle 
bahçecilik yapmak
tan, kefir, yoğurt ve 
tarhana yapımına 
kadar Borusanlılar’ın 
benimsedikleri 
sürdürülebilir yaşam 
tarzı, raporda 
yer aldı.
Uluslararası stan

dartlarda hazırlanan 
sürdürülebilirlik 
raporlarıyla iş 
dünyasının bu 
konudaki öncü 
kuruluşları arasında 
yer aldıklarını vur 
gulayan Borusan 
Holding CEO’su 
Agah Uğur şunları 
söyledi: “Faaliyet
lerini sürdürülebilir
lik doğrultusunda 
gerçekleştirmek 
Borusan’ın her 
zaman önceliği 
öldü. Sürdürülebilir 
olmak, çevresel 
etkimizi azaltmanın 
yanında, yönetim

imizi kurumsal yöne
tim ilkelerine uygun 
yapılandırmaktan 
şeffaf ve hesap 
verebilir olmaya, 
paydaşlarımızla 
değer yaratan 
ilişkiler kur 
maktan sosyal 
sorumluluklarımızı 
yerine getirmeye 
kadar uzanan geniş 
bir yelpazede 
ele alınır.
Borusan, bütün 
şirketlerinde iyi 
kurumsal vatandaş 
kavramını 
hayata geçiren 
bir gruptur.” 
Uğur sözlerini 
şöyle sürdürdü: 
“Sürdürülebilirliği 
bütün yönleriyle 
kurumsal 
kültürümüzün 
ayrılmaz bir 
parçası yapmak ve 
Borusanlılar’ın 
bu yaklaşımı adeta 
nefes almak gibi 
doğal bir refleks 
haline getirmelerini 
sağlamak için 
çok çalışıyoruz.”

CHP’den Muşlular 
Derneğine ziyaret

Cumhuriyet Halk 
Partisi Gemlik ilçe 
Örgütü,Muş ili ve 
Hınıslılar Sosyal 
Kültür ve Dayanış 
ma Derneği’ni 
Ziyaret Etti. 
CHP İlçe başkanı 
Mehmet Sertaslan, 
Yönetim kurulu ve 
Meclis üyeleri,yeni 
seçilen dernek 
başkanı Bayram 
Polat’a hayırlı 
olsun ziyaretinde 
bulundu.Ev sahibi 
Dernek Başkanı 
Bayram Polat ve 
üyelerin kalabalık 
bir grupla karşıladı 
ğı ziyaret sıcak bir 
ortamda samimi bir 
şekilde geçti.

Birlik ve beraber 
liğin bir kez daha 
vurgulandığı zi
yarette,Gemlik’in 
çıkarları için ortak 
payda da buluşma 
nın çok önemli 
olduğu vurgulandı. 
Yeni seçilen 
başkana başarılar 
dileyen Sertaslan, 
Gemlik’e hep bir
likte katkı koymak 
için birlikte hareket 
etmelerini, toplum
sal barış, saygı, 
sevgi ilişkileri 
başta olmak üzere 
Gemlik için her 
türlü projede top 
yekûn çalışmak 
için hazır 
olduklarını ifade etti
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Ifcincl elde garanti zorunlu oluyor!
İkinci el araç 
satışlarında 
'garanti' dönemi 
başlıyor. Gümrük ve 
Ticaret Bakanı 
Tüfenkci, söz 
konusu düzenleme 
ile ilgili bilgi verdi. 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, ikinci el 
araç satışlarında 
'garanti* düzen
lemesi İle ilgili bilgi 
verdi. Tüfenkçi 
satıştan sonra arıza 
süresi konusunda 
çalışma yaptıklarını 
belirterek "Kilome
tre sınırını tam 
netleştirmedik ama 
ikinci el ticaret 
yapanları zorda 
bırakacak bir kilo
metre garantisi 
değil makul bir süre 
olacak." dedi.

BAZI ARAÇLARA 
EKSPERTİZ 
ZORUNLULUĞU 
Tüfenkci, 
Otonomi'de düzen
lenen toplantıda 
konuştu bulundu. 
Satışa sunulan 
taşıtın ön yüzünde, 
araca ilişkin tanıtıcı 
bilgilerin 
bulundurulması 
şartı getirecek
lerinin altını çizen 
Tüfenkci, belli bir 
yaşın veya kilome
trenin altında olan 
ikinci el taşıtlar için 
işletmelere taşıt 
satışı öncesinde 
ekspertiz raporu 
alma ve bir 
nüshasını alıcıya 
teslim etme 
zorunluluğu getire
ceklerini de aktardı. 
MOTOR VE

ŞANZIMAN 
GARANTİSİ
Garanti konusunda 
da ikinci el motorlu 
kara taşıtının 
satışını yapan veya 
satışına aracılık 
eden işletmelere, 
taşıtın motor ve 
şanzıman gibi 
parçalarına satış 
tarihinden itibaren 
belli bir süre veya 
kilometre için 
geçerli olacak 

şekilde garanti 
verme yükümlülüğü 
getirdiklerine 
değinen Tüfenkci, 
şu 
değerlendirmelerde 
bulundu:
"Aracını galeriden 
veya bu işle iştigal 
eden bir iş yerinden 
aldığında, 5 veya 
500 kilometre 
gittiğinde ya da 5 
gün sonra arıza 
vermemesi gerekir.

Kilometre sınırını 
tam netleştirmedik 
ama ikinci el ticaret 
yapanları zorda 
bırakacak bir kilo
metre garantisi 
değil makul bir süre 
olacak. Belki hem 
süre hem kilometre 
10 bin kilometre 
garantisi gibi veya 6 
aylık, 1 yıllık gibi 
yaşına göre, 
kademesine göre 
verilecek standart, 
herkesin kabul 
edebileceği garanti
leri de vermek 
zorunda.
ARIZALI SATIŞLAR 
Eğer arızalı 
satıyorsa onu be
lirtmesi gerekiyor, 
ikinci el ticaretin de 
kaporta arızası da 
olabilir, tamiratı da 
gerekebilir bunun 

da ticaretini 
önlememiz lazım, o 
haliyle satması 
lazım ama bu 
araç tam, eksiksiz 
bir araç diye 
müşteriye 
satıyorsa, satıcının 
bunun belli bir 
garantisini de 
üstlenmesi gerekir. 
YETKİ BELGESİ 
ZORUNLULUĞU 
GELİYOR 
Öte yandan ikinci el 
araç satanlar için 
yetki belgesi 
zorunluluğu geliyor. 
Söz konusu 
düzenlemelerin, 
önümüzdeki 
15 gün içinde 
Resmi Gazete'de 
yayımlanmak 
başbakanlığa 
sevk edilmesi 
planlanıyor.

On binlerce kişi parasını ununu!
Sermaye Piyasası 
Kurulu Başkanı 
Ertaş, 2017 yılında, 
bankalardaki 
38 bin 19 hesabın 
zaman aşımına 
uğrayabiie ceğini 
ifade ederek bu 
hesaplardaki 
paranın mikta 
rını açıkladı. 
Birçok kişi ve 
kurum bankalarda 
parasını unutuyor. 
Zaman aşımına 
uğrayacak emanet 
ve alacakları olanlar 
arasında; siyasi 
partiler, site yöne
timleri, dernekler, 
okullar, kooperati
fler, festivaller hatta 

savcılıklar bile 
bulunuyor.
Konuyla ilgili 
konuşan Sermaye 
Piyasası Kurulu 
(SPK) Başkanı 
Vahdettin Ertaş, 
yatırım kuruluşları 
tarafından Yatırımcı 
Tazmin Merkezi'ne 
(YTM) yapılan 
bildirimler 
çerçevesinde, 2017 
yılı içerisinde 
38 bin 19 hesabın 
zaman aşımına 
uğrayacağını 
söyledi.
Bu hesapların 
toplam büyüklük
leriyle ilgili olarak 
bugün itibariyle tam

bir bilgi vermenin 
mümkün olmadığını 
söyleyen Ertaş, zira 
hesaplarda ser
maye piyasası 
aracı da 

bulunabildiğinden 
bunların satışı veya 
değerlenmesi 
gerektiğini dile 
getirdi.
'788 BİN LİRA VAR'

Ertaş, ancak 
şu an itibariyle 
nakit-TL hesabı 
olup, 2017 yılı 
içerisinde zaman 
aşımına uğrayacak 

tüzel kişi 
hesaplarının 
değerinin 3 bin 
706 lira, gerçek 
kişilere ait 
hesapların toplam 
değerinin ise 
788 bin 764 lira 
olduğunu 
ifade etti.
Bunlar içerisinde 
en büyük değere 
sahip hesabın 
tüzel kişilerde 
2 bin 322 lira 
olduğu bilgisini 
veren Ertaş, bu 
rakamın gerçek 
kişilerde 43 
bin 577 lira 
olduğunun altını 
çizdi.

G 
E 
M

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTODÜSÜ

İtfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polis Karakolu

110
155
156

513 10 55
513 18 79

Telefon Anza 
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) 515 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tos. 513 23 94

■VI Gar. Kom. 513 12 06 513 11 74
VAPUR- FERİBOT

KaVMBKBMI IK Halk Kütüphane 513 13 53

L 
i

Kaymakamlık
C.Savcılığı

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

Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.

513 10 57
513 13 08
513 11 33

Yalova 
Topçular 
Esklhlaar

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

I 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

n
PamuMcale 
DENİZ UÇAÖI

612 OO 26
813 66 13

513 14 14
513 13 64 büs Terminali (18 Hat)

R Pegasus Akmls Seyahat 
METRO
Aydın Turizm
Süzer Turizm
Kenberoglu-Esaday
Anrtur
Kamil Koç

613 12 12
613 20 77

Gümrük Md.
Ver. Dairesi Md. 
İlçe Tanm Müd. 
İlçe Seç. Md.

524 85 86
513 10 92

DAĞITICILAR

m

612 1O 72

612 O1 63

513 10 45
513 77 73

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz

513 29 29
513 12 95
513 16 37
513 75 58IH 1 HASTANELER

nam cgıurn muu. o u ıo
İŞ-KUR 513 7166

h
 CO

 1 Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Hast.

517 34 00
513 23 29 BELEDİYE

Ergaz 
Milangaz

513 88 43
513 22 59

Mer.Sağ.Ocağı 
Tomokay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 55 29
280 44 44

Santral
Başkanlık

513 45 21 -23
513 45 20

Habaşgaz 
Yeni Llkltgaz 
BP Gaz

513 45 46
513 65 00
514 59 81

1 1 TAKSİLER BUSKİ 514 57 96 Bütünler Llkltgaz 513 80 00

so 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

İtfaiye 
Muhasebe Md. 
Yazı İşi. Md. 
Su Anza

513 23 25 
513 45 21-182

AKçagaz 
Totalgaz

514 öö TU
514 17 00

|l 513 45 21-111 
Yalnız 185

Akcan Petrol 
MAR-PET 
Tuncay Otogaz 
Beyza Petrol

5*13 1O 70
5*13 30 33
513 16 45
513 O1 03

Gemlik KHrfez
SIHLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZlTEll

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5684 
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)

HlISİlEnMIİ
VENÜS SİNEMASI

Olanlar oldu: 
11:30-14:00-16:30-

19:00-21:20F‘
Kötü çocuk: 

11:15-13:30-16:00- 
18:30-21:00 
Çalgı çengi 

ikimiz:
12:00-14:30-17:00- 

19:15-21:30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemlik Basketbol liderliği sevdi
Türkiye Basketbol 
Bölgesel Erkekler 
liginin 8.haftasında 
Çanakkale Umurbey 
Belediyesi deplas
manda Gemlik Bas- 
ketbol’a 76 - 51 
Mağlup oldu. 
Maçın ilk peri 
yotuna Melih etkili 
oyunu ile 9 sıfırhk 
seri ile başlayan 
Gemlik ekibinin 
baskına periyotun 
son saniyelerinde 
Çanakkale ekibi 
cevap vermeye 
çalışsa da periyotu 
21-11 yenik kapattı. 
2 periyotta başa 
baş geçen mü
cadele sonunda 
Gemlik ekibi 2 sayı 
fark ile periyotu 
17:15 önde 
tamamladı.
Maçın 3 çeyreğinde 
Gökhan ile bulduğu 
3 sayı ile başlayan 
Gemlik ekibi oyun
daki etkisini

artırarak periyotu 9 
sayı önde tamamla 
masını bildi. Maçın 
son çeyreğine 
59-38 önde giren 
Gemlik Basketbol 
Emirhan ile 
bulduğu sayılar 
ile aradaki farkı

SOLSEK7

25 sayı çıkartarak 
maçı 76-61 
kazanmasını bildi.

1 periyot 21 :11
2 periyot 17 :15
3 periyot 21 :12
4 periyot 17 :13 
Gemlik Basketbol

‘Gemlik Körfez’

1

fe İ5g

‘da (Gökhan: 7 Sayı 
4 ribaund 6 asist 3 
top çalma 4 top 
kaybı) - (Levent: 7 
sayı 9 ribaund 3 
asist 3 top çalma 1 
top kaybı) - ( Ersin 
:10 sayı 9 ribaund 2 
top kaybı) - ( Melih

:17 sayı 5 ribaund 
1 asist 2 top kaybı) - 
(Cihan :4 sayı 1 
ribaund 3 asist 4 
top çalma) - 
( Mesut :4 sayı 2 
ribaund 4 asist 1 
top çalma 2 top 
kaybı) - ( Rahmi: 8

sayı 5 ribaund 1 
asist 1 top çalma 1 
top kaybı) - 
(Özer :6 ribaund 3 
asist) - (Yavuz:2 
sayı 3 ribaund) - 
(Berkay :9 sayı 1 
ribaund 3 asist) - 
(Emirhan :8 sayı 
14 ribaund 4 
asist 1 top çalma) 
oynadı.
Çanakkale Umurbey 
Belediyede 
Berkay Girgin 14 
sayı ile takımın en 
skor eri oldu. 
Gemlik Basketbol 
Çanakkale Umurbey 
Belediyeyi yenerek 
aldığı puan ile 
liderliğini korudu. 
Gemlik basketbol 
1. sırada yer alırken 
Günün 2. maçında 
Gemlik Spor 
Nilüfer Belediye’yi 
72 - 62 yenerek 2. 
olurken Nilüfer 
Belediye 3 .sırada 
yer aldı.

www.gem I i kkorfezgazetes i .com

INSAATYİĞİT
-| 987

YAPI MALZ€M€L€Rİ LTD. ŞTİ.
BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK 

VİTRİFİYE & BANYO DOLAPLARI & LAMİNAT PARKE 
KOMBİ & RADYATÖR & BOYA VE KABA İNŞAAT MALZEMESİ

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

www.yigitinsaatgemlik.com

■n

http://www.gem
http://www.yigitinsaatgemlik.com


Danışma Hattı [XT 444 68 80

Yaşam Alanları Tasarlar...

1 4 3™ FfinEF 7 JR
DOGA PARK

KONUTLARI

50 Kr.www.gemlikkorfezgazetesi.com24 Ocak 2017 Salı

Yuvanıza Giden Yol

MANASTIR EMLAK 
GAYRİMENKUL Sebahattin DEMİR 
DANIŞMANLIĞI Emlak Müşaviri 

www.manastiremlakgemlik.com
TELiFAX: 022451733II(P 0532744 3383 

^wjnanaslirefnlaksahibinı^.com  -

Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2016 yılı çalışmaları, gelir ve gider bütçesi kabul edildi.

S.S. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin yıllık mali genel kurulu dün yapıldı. 
Genel kurulda takipteki alacakların yüzde 29.28 olduğu, kişi başına ortalama kullanılan kredinin 44 bin 
510 lira olduğu açıklandı. Ödemelerin zamanında yapılması halinde ortaklara 100 bin lira yerine 150 bin 
lira kredi kullandırılabileceğinin açıklandığı genel kurulda, 2016 yılında 103 kişiye faizsiz kredi 
kullandırıldığı, kooperatiften 19 ortağın ayrıldığı, 232 ortağın ise üye olduğu açıklandı.
Gemlik Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifinin yapılan yıllık mali genel kuru
lun da 2016 gelir - gider bütçesi ve yönetim 
kurulu çalışma raporu ile denetleme kurulu 
raporlan aklanırken, 2017 tahmini bütçesi de 
bir milyon 315 bin 500 lira olarak kabul edildi. 
Borç senetlerinin gününde ödenmesinin 
istendiği yönetim kurulu çalışma raporunda; 
“Eğer senetler gününde ödenirse, 100 bin 
lira olarak kullandırılan kredi 150 bin liraya 
çıka çaktır" denildi. Haberi sayfa 2’de

Güne Bakış ftDOninyeniyönetiınihelirlentli
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Esnafın Dostu Kooperatif..
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koope 

ratifi’nin dün mali kongresi vardı.
Kooperatifin uzun yıllardır başkanlığını 

yapan Mevlüt Avcı geçirdiği bir dizi ameliyat ne
deniyle, genel kurula katılamadı.

Ama, mesajı genel kurulda okundu.
, 900’e yakın ortağı bulunan kooperatifin İkin

cisi yapılan genel kurula 50-60 kişinin katılması, 
bizim bu konulara ne kadar önem verdiğimizi bir 
daha gösterdi.

Bankalardan daha ucuz kredi ile işletmde 
hne parasal olanak sağlayan bir kurumun üyele 
rinin ilgisizliği beni her zaman üzdü. Dev. 4’de

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi pazar günü 
yapılan olağanüstü 
genel kurulunda 
yeni yönetim 
kurulu belirlendi. 
Bursa Bölge 
Temsilcisi Gürhan 
Akdoğan’ın divan 
başkanlığı yaptığı 
genel kurulda 
yapılan konuşma 
tarda AKP ve MHP 
nin anayasayı * 
değiştirerek sistem 
değişikliğine 
gittiğini bunun 
ülkeyi parçalan

maya götüreceği 
iddia edildi.
Yapılan seçimlerde 
yönetim kurulunda 
Doğan Alkaya, 
Gülseren Güler, 
Melek Yılmaz, 
Gürkan Güzel,

Burak Pars, Mustafa 
Amca, Muhammet 
Usta yer alırken, 
denetim kurulunda 
Ali Çakar, Zeki 
Zeybekçi, Mehmet 
Kızıl kaya yer 
aldı.

Fart içine 
mescitin 
temeli

Sosyal Yaşam 
Merkezi parkının 
içine belediyece 
yaptırılan Hz. Ali 
Mescidinin bugün 
temeli saat 14.oo 
de düzenlenen 
töreni a atılacak.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kpoperatifi'nin 2016 yılı çalışmaları, gelir ve gider bütçesi kabul edildi.

S.S. Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin yıllık mali genel kurulu dün yapıldı. 
Genel kurulda takipteki alacakların yüzde 29.28 olduğu, kişi başına ortalama kullanılan kredinin 44 bin 
510 lira olduğu açıklandı. Ödemelerin zamanında yapılması halinde ortaklara 100 bln lira yerine 150 bin 
lira kredi kullandırılabileceğinin açıklandığı genel kurulda, 2016 yılında 103 kişiye faizsiz kredi 
kullandırıldığı, kooperatiften 19 ortağın ayrıldığı, 232 ortağın ise üye olduğu açıklandı.

Gemlik Esnaf 
Sanatkarlar Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi 
nin yapılan yıllık 
mali genel kurulun 
da 2016 gelir-gider 
bütçesi ve yönetim 
kurulu çalışma ra
poru ile denetleme 
kurulu raporları 
aklanırken, 2017 
tahmini bütçesi de 
bir milyon 315 bin 
500 lira olarak 
kabul edildi.
Dün, Esnaf ve 
Sanatkarlar ve 
Kredi ve Kefalet 
Kooperatifi 
Toplantı Salonunda 
gerçekleştirilen 
mali genel kurul 
toplantısında divan 
heyetine Bölge 
Başkanvekili Murat 
Özkarakurt, katiplik
lere Gemlik Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası 
Başkanı İsmail Beki, 
ve Bölge Müdürü 
Aziz Ereselli seçildi. 
Saygı duruşu ve İs
tiklal Marşı’nın 
söylenmesinden 
sonra, kooperatifin 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mevlüt 
Avcı’nın rahatsızlığı 
nedeniyle katılamadı 
ğı genel kurul 
toplantısına gönder 
diği mesajı okundu. 
Daha sonra Koope 
ratif Müdürü Kenan 
Karakaş, 2016 yılı 
yönetim kurulu, 
denetleme kurulu ve 
gelir - gider hesap 
raporlarını okudu. 
Karakaş, yönetim 
Kurulu Çalışma 
Raporunda 2016 
yılında gelir ve 
giderler arasında

Kenan KARAKAŞ Sedat GÜRLE

142 bin 663 liralık 
olumlu fark elde 
edildiğini söyledi. 
Raporda, 2016 yılın 
da ülkede alçakça 
bir darbe girişiminin 
meydana geldiği 
hatırlatılarak, on
larca terör olayının 
gerçekleştiğine 
dikkat çekilerek, 
"Buna karşın, mil
letimiz birbiri ile 
darbeye, teröre karşı 
kenetlendiği bir yıl 
olmuştur. ” denildi. 
Karakaş açıklamasın 
da, 2015 yılında koo 
peratifin 25 milyon 
850 bin lira olan 
plasmanın, gelen 10 
milyon 750 bin lira 
yeni plasman ile 35 
milyon 600 liraya 
yükseldiğini, bu plas 
manların aktif 809 
ortağa kullandırıldı 
ğına dikkat çekti. 
Kişi başına düşen 
kredi miktarının 44 
bin 510 lira olduğu 
nu söyleyen Koope 
ratif Müdürü 
Karakaş, takip 
oranlarının yüzde 
29.18 olduğunu 
söyledi.

494 ORTAK 24 
MİLYON 129 LİRA 
KREDİ KULLANDI 
Takipteki alacağın 
ise, 981 bin 510 lira 
olduğu belirtildi. 
Karakaş açıklama 
sim.şöyle sürdürdü: 
"Değerli ortaklarımız 
hükümetimizce 
esnaf ve sanatkarla 
rımıza finansal yön
den destek olmak 
amacıyla 11 Ocak 
2016 tarihi itibariyle 
esnafımıza 30 bin 
lira faizsiz kredi 
kullanımı açılmıştır. 
79 yeni ortağımıza, 
24 eski ortağımıza 
toplam 103 kişiye 3 
milyon 035 bin lira 
faizsiz kredi kullan 
dınlmıştır.
2016 yılında 494 orta 
ğımıza 3 milyon 035 
bin lira sıfır faizli kre 
di olmak üzere, 21 
milyon 094 bin 
200 lira işletme kre
disi olmak üzere 
24 mil yon 129 bin 
200 lira kredi 
kullandınlmı tır." 
Borçlarını ödemeyen 
esnafın icraya ver
mek istemediklerini,

Tahsin KAMSIZ 

ancak, borçlarını 
ödemeyenlerin koo 
peratife geçen mülk
lerinin satışında 
yüzde 95’inin kendi
lerine satıldığı da 
belirtildi.
Borç senetlerinin 
gününde ödenme 
sinin istendiği yöne
tim kurulu çalışma 
raporunda;
“Eğer senetler 
gününde ödenirse, 
100 bin lira olarak 
kullandırılan kredi 
150 bin liraya çıka 
çaktır” denildi.
DESTEK 
YARDIMLARI 
Şehit dayanışmasını 
15 bin lira, engelli 
çocuklara 10 bin lira, 
muarrem ayında 
aşure dağıtımına 
2 bin lira, zeytin 
festivalinde sucuk 
ekmek dağıtımına 
2 bin lira ödendiği 
belirtilirken, 
15 Temmuz darbe 
girişiminden sonra 
40 gün süreyle 
demokrasi nöbeti 
tutulduğuna dikkat 
çekildi.
Merkez Birliği’nin 

girişimleri ile yapılan 
dırmanın esnafa da 
uygulandığı ve 91 
kişinin bundan yarar 
■andığına dikkat 
çekilirken, koopera 
tlfe 2016 yılı İçinde 
232 yeni ortağın üye 
olduğunu 19 ortağın 
kendi istekleriyle 
kooperatif üyeliğin 
den ayrıldığı 
belirtildi.
2 DENETİM KURULU 
ÜYESİ SEÇİLDİ 
Daha sonra 3 yıl 
süre ile Mehmet Ces 
sur ve Murat Aslan 
denetleme kurulu 
üyeliğine oy birliği 
ile seçildi.
Genel kurulda 
konuşan Halk 
Bankası Müdürü 
Tahsin Kamsız ise 
konuşmasında, 
esnaf ve kefalet 
kooperatifi ortakla 
rımn her türlü ban 
kacılık işlemlerini 
Halk Bankalarından 
yapmalanm, 
bankalarına destek 
vermelerini istedi. 
Daha sonra koope 
ratifin mülkiyetinde 
bulunan malların 
satılması için oy 
birliği ile yönetim 
kuruluna yetki 

verildi. Gündemin 
6. maddesinde 
yapılandırmadan 
istifade eden 91 
kişiden faiz alınma 
yarak, kooperatifin 
270 bin 141 lira 
feragat edilmesi 
kabul edildi. 
Gündemin 7. mad
desinde ise Ana 
Sözleşmenin 66. 
maddesinde değişik 
liğe gidilerek, 15 
Temmuz olayların 
dan sonra borcunu 
ödeyemeyen esnafa 
1 ay Halk Bankasının 
icraya vermeden 
beklemesine karşın, 
kooperatifin de 15 
gün bekleme süresi 
nin 1 aya çıkarılması 
oy birliği ile kabul 
edildi. Divan Başka 
m Murat özkarayurt 
konuş masında, Fetö 
olayından sonra 
kimsenin yüzünün 
gülmediğini, Birliğin 
AVM’lerin merkez
lerin 60 kilometre 
dışına çıkarılmasıyla 
ilgili yasa teklifini 
takip ettiğini 
söyledi. Kooperatif 
başkan vekili Sedat 
Gürle, genel 
kurula katılanlara 
teşekkür etti.
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Bursa'da zehir tacirlerine ceza yağdı
Bursa ve Elazığ'da 
ectacy ile esrarla 
yakalanan sanıklar 
toplamda 95 yıl 2 ay 
hapis, 19 bin lira ise 
para cezası verildi. 
Edinilen bilgiye 
göre, Bursa II Em
niyet Müdürlüğü 
ekipleri, 11 Ocak 
2015 yılında yaptığı 
operasyonda Evren
K?nln (36) 
çantasında 18 bin 
400 adet ectasy hap 
bulundu. Olayın 
ardından 36

yaşındaki şüpheli 
tutuklandı.
Elazığ il Jandarma 
Komutanlığı ekipleri 
de, 8 Şubat 2015 
tarihinde yaptığı 
operasyonda 4 kilo 
400 gram esrar 
ele geçirdi.
Bu operasyonda da 
Mahmut Ü. (36), 
tutuklandı. Birikir
leriyle bağlantılı 
olan 2 olayın ardın 
dan soruşturma 
derinleştirildi. 
Faruk P. (44) ve

HıdırY. (50) 
gözaltına alınırken, 
Murat D. (45) ve 
Adem D. (51) ise 
yakalanamadı. 
Birbirlerini

suçladılar 
Bursa 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 6 
sanık hakkında 
'uyuşturucu ticareti 
yapmak' suçun

dan 30 yıla kadar 
hapis cezası is
temiyle dava açıldı. 
Sanıklar, duruşma 
esnasında verdik
leri ifadelerde bir
birlerini suçladı. 
Son kez hakim 
karşısına çıkan 4 
sanıkla alakalı 
mahkeme heyeti 
kararı verdi. Evren 
K. 10 yıl hapis 2 bin 
lira para, Murat D. 
18 yıl hapis 3 bin 
600 lira para, Faruk 
P. 22 yıl 6 ay hapis 4 

bin 500 lira para, 
HıdırY. 22 yıl 6 ay 
hapis 4 bin 500 
lira para, Adem D. 
12 yıl hapis 2 bin 
400 lira para ve 
Mahmut Ü. 10 yıl 
hapis 2 bin lira para 
cezası aldı. Sanıklar 
toplamda 95 yıl 2 ay 
hapis, 19 bin lira ise 
para cezası aldı. 
Firarda oldukları 
öğrenilen Murat D. 
ve Adem D. 
görüldüğü yerde 
tutuklanacak.

llia'liliHIlMiSLİİlİ
Bursa'da, sobadan 
çıkan yangında du
mandan zehirlenen 
şahıs hayatını 
kaybetti.
Olay, cumartesi 
günü Yıldırım'a 
bağlı Arabayatağı 
Mahallesi'nde mey
dana geldi. Kadir 
Cengiz'in (52) evde 
olduğu sırada 
sobadan yangın 
çıktı. Vatandaşların 
ihbarı üzerine olay 
yerine polis, 112 ve 
itfaiye ekipleri 
geldi.

Yapılan kontroller 
de içeride baygın 
halde bulunan 
Kadir Cengiz, Yük
sek İhtisas Eğitim 
ve Araştırma Has- 
tanesi'ne kaldırıldı. 
Durumu ağır olan

Kadir Cengiz 
kurtarılamadı. 
Şahsın cesedi 
otopsi için Bursa 
Adli Tıp Kurumu'na 
kaldırılırken, 
yangınla alakalı 
tahkikat sürüyor.

BURSA'da sosyal 
medya hesapları 
üzerinden terör 
örgütü PKK/KCK 
propagandası 
yaptıkları öne 
sürülen 4'ü kadın 7 
kişi gözaltına 
alındı.
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şube 
Ekipleri, sosyal 
medya hesapları 
üzerinden yaptıkları 
paylaşımlar ile 
terör örgütü

PKK/KCK'yı öven 
ve terör propagan 
dasını yaptığı ve 
terör örgütüne üye 
olduklarını tespit 
ettiği 4'ü kadın 7 
şüpheliyi, eş 
zamanlı operas 
yonlarla gözaltına 
ahdi. Şüpheliler,

Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki 
sorgulamalarının 
ardından 'terör 
örgütü üyesi olmak1 
ve 'terör örgütü 
propagandası yap
mak* suçlamalarıyla 
bu sabah adliyeye 
sevk edildi

Turşu iawnii Mi
Yalova-Bursa yolu
nun Süpürgelik 
rampasında kon
trolden çıkan turşu 
yüklü kamyon 
kontrolden 
çıkarak devrildi. 
Yalova-Bursa yolu
nun Süpürgelik 
rampasında kon
trolden çıkan turşu 
yüklü kamyon 
kontrolden çıkarak 
devrildi. Kazada 
kamyon kasasında 
bulunan tonlarca 
turşu yola saçıldı. 
Bursa is
tikametinden 
Yalova istikametine 
giden İ.K (35) yöne
timindeki 34-FA- 
6998 plakalı 
kamyon, süpürgelik 
mevkiinde kon
trolden çıkarak 
önce çelik bariyer

lere çarptı sonra 
devrildi. Kamyonun 
kasasında bulunan 
tonlarca turşu, 
kazanın etkisiyle 
yola saçıldı. Kazayı 
yara almadan atla
tan araç şoförü 
kazayı korku 
içerisinde anlattı. 
Yolun kaygan 
olduğunu dile 
getiren şoför, 
"Neredeyse araçtan 

atlayacaktım" dedi. 
Kaza sonrasında 
yola saçılan 
turşular nedeniyle 
kapanan yolda 2 
kilometrelik araç 
kuyruğu oluştu. 
Yalova İtfaiyesi 
ekipleri tarafından 
yolun tazyikli 
su ile yıkanması 
sonrasında 
araçların geçişine 
izin verildi

Bursa'da hırdavat 
ve ev aletleri satan 
firmanın 
mağazalarından 
20 gün içinde 5 kez 
hırsızlık yaptığı 
iddia edilen ve 
ifadesinde "Bende 
çalma hastalığı 
var" diyen zanlı 
tutuklandı.
Bursa'da büyük 
AVM'lerin 
içerisinde hırdavat 
ve ev aletleri satan 
bir firmadan 20 
gün içinde 5 defa 
yaşanan hırsızlık 
olaylarında matkap, 
kamera, havlu ve 
elektronik aletler 
çalındı. Alınan bil
giye göre, mesai 
saatleri içinde 
mağazaya gelerek 
aletleri montunun

içine gizleyip çalan 
Ahmet B. (26) 
güvenlik kameraları 
tarafından görün
tülendi. Ürünlerin 
sayımda eksik 
çıkması üzerine 
kamera görüntü
lerini inceleyen 
firma çalışanları 
polise başvurdu. 
Polisin yaptığı titiz 
çalışma sonucu

Osmangazi ilçesi 
Cemal Nadir Cad
desi üzerinde 
yakalanan şüpheli 
Ahmet B. verdiği 
ifadede, "Çalmadan 
duramam. Bende 
çalma hastalığı 
var" dedi. Şüpheli, 
işlemlerinin 
ardından sevk 
edildiği mahke
mece tutuklandı
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Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış
Bursa Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Derneği Başkanı Yusuf Yumru verilen.desteklerin azaldığını söyledi.

Ml|illlHl«llllllill|Mllİ
Esnafın Dostu Kooperatif..

Bir esnaf çocuğu olarak dünyaya geldim. 
Babam Mehmet Recep Güler, Yunan işga 

linde ailesiyle Kumla dan İstanbul’a göç 
etmiş, orada geçimlerini pazarlarda zeytin 
satarak geçirmiş.

Kurtuluş Savaşı sonrası köylerine döndük 
terinde evlerinin Yunan askerlerince yakıldı 
ğını görünce, dedem ve ağabeyleriyle ka 
çan rumlann Gemlik’teki boşalan evlerine 
yerleştirilmiş.

Gemlik’te müslüman Türk nüfusun yok 
denecek kadar az olduğu bir dönemde, 
Balıkpazanndaki Rum Kilisesi camiye 
çevrilerek, Kumla imamı olan dedem, Hüse 
yin, burada imanlık yapmış.

Babam ise karşısına bir bakkal dükkanı 
açmış.

Yıl 1922-23...
Çocukluğumuz babamın bakkaliye ve 

manifatura dükkanlarında geçti.
1966yılında yıkılan eski Belediye Çarşı’ 

sında (Yeni Çarşı) ağabeylerime manifatura 
dükkanı açmıştı.

Esnaf Kefalet Kooperatifi o yıllarda bizim 
işyerinin biraz ilerisinde köşedeydi.

Ara sıra kooperatifin önünden geçerken 
hep merakla içerisine Marnım.

Babam da esnaf kefalet kooperatifinden 
kredi kullananlardandı.

Ben de öğretmenlikten ayrıldıktan sonra 
1977 yılından bu yana, zaman zaman esnaf 
kefalet kooperatifinden krediler kullandım.

Kooperatifin eski üyelerinden sayılınm.
Gazeteciliğe başladığımdan beri de kong 

relerini izlerim.
Aradan 40 yıl geçmiş olsa da özde değişik 

likyok.
Ancak, yönetimde rekabet olduğunda 

genel kurullara ilgi oluyor. Dün yapılan 
genel kurulda, çalışma raporu, denetleme 
raporu, gelir-gider bütçeleri oy birliği ile 
kabui eaiidi.

Gördüğüm en rahat geçen genel kurullar
dan biriydi dünkü.

Yönetim ve divan hiç sıkıntı çekmedi.
Çünkü kimse ne söz aldı, ne de bir şikaye 

tini dile getirdi.
Buna bir yabancı görse, esnaf ne kadar 

sorunsuz diyebilir.
Oysa, küçük esnafın sistem nedeniyle yok 

olmasının hızla devam ettiği, siftahsız işyer 
terinin kapandığa para akışının yok dene 
cek kadar azaldığı, büyük mağazaların kü 
çükleri yok ettiği bir donemden geçiyoruz.

Kongreye gelen esnaf ve sanatkar, laf ol 
sun diye geliyor.

Kendi sorunlannızı böyle ortamlarda dile 
getirmeyip de ne zaman getireceksiniz?

Divana gelince, bildim bileli üst kurulda 
görev alanlar hep binlerini överler.

Eskiden rahmetli Kasım Önadım poh poh 
lanırdı, şimdi ise Bursa Bölge Birlik Baş 
kanı Bahri Şarlı başkaları tarafından poh 
pohlanıyor.

Aynca, hiç değişmeyen bir tutumları ise, 
mevcut iktidarlara yag çekmeleri.

Buna sadece gülüyorum.
Yahu esnaf ve sanatkarın giderek erimesi 

esnafın ve sanatkann yüzünden mi?
Uygulanan yanlış ve hatalı ekonomik poli

tikalardan değil mi?
Esnaf kefalet kooperatifleri, esnaf ve 

sanatkarlann can simidi.
Ama görüyorum ki esnafın dar boğazda 

olması, borçlann zamanında ödenmeme
sine neden oluyor.

Bu durum bir türlü düzelmedi, düzelmiyor.

Gemlik Rotary ve 
Gemlik Rotaract 
Kulüplerinin ortak 
toplantılarındaki 
konukları Bursa 
Mahalle Afet 
Gönüllüleri'ydi. 
Bursa Mahalle Afet 
Gönüllüleri (MAG) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Yusuf 
Yumru ve Yönetim 
Kurulu üyelerinin 
konuk olarak katıl 
dıkları toplantıda, 
Gemlik'te olası 
deprem ve deprem 
de neler yapılmalı 
konuları ele alındı. 
Gemlik Rotary 
Kulübü Başkanı 
Nilüfer Toprakçı ve 
Gemlik Rotaract 
Kulübü Başkanı 
Fikret Bekmezci 
katılımları ve verdik
leri eğitimlerden 
dolayı MAG'a teşek 
kür ederken, Gemlik 
Rotary ve Rotaract 
Kulüpleri olarak 
MAG ile birlikte or 
tak projeler yapa 
caklarını söylediler. 
Bursa Mahalle Afet 
Gönüllüleri Derneği 
Başkanı Yusuf Yum- 
ru'da kendilerini 
ağırlayan ve afet 
bilinci konusunda 
eğitim alan Gemlik 
Rotary ve Gemlik 
Rotaract Kulüplerine

GTSO yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdür Yardımcılığına terfi 
eden İlçe Emniyet Müdürü Cafer Gündoğdu’yu kutladı

Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir ve GTSO 
Yönetim Kurulu 
üyeleri, Bursa 
il Emniyet Müdür 
Yardımcılığına 
getirilen Cafer 
Gündoğdu’ya ziyaret 
ederek, terfisini 
kutladılar.
Akıt, Gündoğdu’nun 
Gemlik’te kalmayı 
tercih ettiği için 
ayrıca teşekkür etti. 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt; ziyarette 
yaptığı konuşmada, 
şunları söyledi: 
“Biz sizi tekrar 
ziyaret ederek 
terfinizi kutlamak ve 
yaşanan son olay
larda da yanınızda 
olduğumuzu

teşekkür etti.

ÖNCE HAYATTA 
KALMAK LAZIM 
Yumru, afet duru
munda insanın en 
temel refleksinin 
hayatta kalmak ve 
sevdiklerini kurtar
mak olduğunu ifade 
ederek, şöyle konuş 
tu: "Gemlik birinci 
derecede bir deprem 
bölgesidir. Bu sebep 
le MAG olarak eli 
mizden geldiğince 
Gemllk'i ve Gem
liklileri bilinçlendir 
meye çalışıyoruz. 
Ama yeteri kadar 
destek gören bir 
dernek değiliz.
Daha çok kişiye 
erişmeye çalışmak 
daha çok pro fes 
yönel eğitim vermek 
için Gemlik I depre 
me hazırlayabilmek 
İçin bazı desteklere 
ihtiyacımız var. 
Marmara Bölgesi'n 

belirtmek istedik. 
İş dünyası için 
güven ortamı son 
derece önemli. Sizin 
de Gemlik’e emniyet 
ve suçu önleme 
yönünden önemli 
katkılar verdiğinizi 
gördük. Tekrar 
teşekkür ederiz" 
TERCİHİMİ GEMLİK 
İÇİN KULLANDIM 
Cafer Gündoğdu ise; 
“Gemlik ve İnegöl 
gibi ilçelerde, bizim 

de beklenen, Gem
lik I ve İstanbul'u 
etkileyecek olan 
depreme hazırlan 
mak, zararlarını 
azaltmak için çalış 
maları hızlandırma 
mız gerekir. Bu 
bölgede oluşacak 
depremden Türkiye 
nüfusunun üçte biri 
etkilenecektir. 
Türkiye’nin nitelikli 
sanayisi ve önemli 
bir nüfus yoğun 
luğu tehdit altında 
kalacaktır. 1999 Göl
cük depreminden 
sonra geçen 17 yılda 
verilen destekler, 
merkezi ve yerel 
yönetimler olarak 
azalmıştır. Son gün
lerde kendiliğinden 
yıkılan binalar duru
mun ciddiyetini gös 
termektedir."

DESTEK 
BEKLİYORLAR 
Mahalle afet gönüllü

seviyemizde Em
niyet Müdürleri de 
görev yapabiliyor. 
Bize sordular, terci
himizi Gemlik’ten 
yana kullandık. 
Ülke olarak ciddi bir 
süreçten geçiyoruz. 
Tarihimizin en ciddi 
birlik beraberlik 
örneklerinden birini 
sergiliyoruz.
Sizlerin desteği 
bizler için önemli. 
Bursa metropol bir 

lerine yerel 
yönetimlerin 
sahip çıkması 
gerektiğini vurgu
layan Yumru, 
şöyle devam etti: 
"Yaptığımız 
tartışmalar sonu
cunda olası deprem 
de mahalle afet 
gönüllülerinin 
önemi bir kez 
daha vurgulan 
mış ve vazgeçilmez 
olduğundan 
hareketle örgütlen
memizin geliştiril 
mesl için destek 
lerin arttırılması 
saptanmıştır. Bu 
doğrultuda yerel 
yönetimlerin 
mahalle afet gönül
lülerinin çalışma 
lannı sürdüre
bilmeleri için her 
türlü desteği ver
melerinin önemli 
olduğu konusunda 
görüş birliğine 
varılmıştır." 

şehir. Gemlik’te 
önemli konumda ve 
Bursa’nın dünyaya 
açılan kapısı, ihracat 
merkezi. Gemlik ile 
alakalı özel gayret 
sergiliyoruz. Son 
zamanlarda önemli 
aşamalar kaydettik. 
Bize destek olanlara 
teşekkür ediyoruz. 
Hem ülkemizin, hem 
ilçemizin refahı du 
yarlılıktan geçiyor” 
şeklinde konuştu.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gemlikspor Basket
bol A Takımı EBBL 
7. Guruptaki 8.Hafta 
maçında konuk 
ettiği Nilüfer Beledi 
yespor'u heyecanlı 
ve çekişmeli geçen 
bir mücadelenin so
nunda yenerek 
grubunda 2.oldu ve 
bir üst tura çıkmayı, 
grup maçlarının 
tamamlanmasına 
iki hafta kala 
garantiledi.
Gemlikspor Basket
bol takımı maça 
Kaptan Olcay, Enes, 
Can, Gökhan ve 
Adnan beşiyle baş 
ladı. İlk periyotta 
etkili savunma ve 
hızlı hücumlar ile 
oyunda üstünlüğü 
ele geçiren taraf 
Nilüfer Belediye- 
spor oldu. Periyot 
içerisinde 6-19 skor 
ile önde olan ve ilk 
periyodu da 18-24 
önde tamamlayan 
konuk ekip ikinci 
periyotta oyuna 
ağırlığını koyan 
temsilcimiz karşısın 
da zorlandı. İkinci

Göçlu yârlnlâr idn,

periyotta Gökhan 
İle etkili olan temsil
cimiz farkı kapata 
rak devre arasına 
38-33 önde girdi. İlk 
yarının dikkat çe 
ken olayı da hasta 
lığı nedeniyle bir 
haftadır hiç idman 
yapamayan ve ma 
ça da hasta olması 
nedeniyle yedek 
başlayan Cem 
Han'ın topla buluş 
tuğu ilk pozisyonda 
3 sayılık isabetiyle 
takımına güç katma 
siydi. Üçüncü peri 
yotta Enes Abay ve 
Cem Han'ın sayı la 
rina karşılık vere
meyen Nilüfer 
Belediyespor farkı 
kapatamadı ve final 
perıyoalına temsil
cimiz 56-45 farklı 
girdi. Son periyota 
Nilüfer Belediye
spor etkili başladı 

ve farkı tek 
hanelere indirdi. 
Maçın bitimine üç 
dakika kala aradaki 
fark dört sayıya 
düşmesine rağmen, 
bu dakikada mo
ladan dönen temsil
cimiz kaptan Olcay 
ve Kamer'in isabetli 
üç sayıları ile farkı 
tekrar çift hanelere 
taşıdı ve tecrübe
siyle maçı kazanma 
sini bildi. Maçta 
Kaptan Olcay 10 
sayı, Enes Abay 13 
sayı, Kamer Mani 
15 sayı, Gökhan 
Akkoyun 14 sayı, 
Cem Han 12 sayı, 
Adnan Sevda 6 sayı 
ve Can Efe Yıldırım 
2 sayı ile oynadı. 
Basftetâoı* Şüöe So
rumlusu İbrahim 
Tokgöz, "Maça iyi 
başlayamadık ve 
daha ilk dakikalarda 

onüç sayı geriye 
düştük. Antrenörü 
müz Serkan 
Sevilmiş'in yerinde 
müdahaleleri ile 
oyunda dengeyi 
kuran oyuncularımı 
ve özellikle de bir 
haftadır hasta yatan 
Cem Han 'ı, göster 
m iş oldukları 
gayretli performans 
lanndan dolayı 
tebrik ediyorum. İlk 
yarısında onüç sayı 
geriye düşmemize 
rağmen devreyi 
beş sayı ile önde 
tamamlayarak ra 
kibinden onsekiz 
sayı daha fazla atan 
oyuncularımızın 
kalitesinin ve 
tecrübesinin ne 
demi' iyi olduğunu 
sahada gördük ve 
ilk hedefimiz olan 
bu gruptan çıkmayı 
garantiledik. Gem

likspor adını ve 
ilçemizi en iyi şekil 
de temsil eden bu 
12 dev adama son
suz teşekkürler. 
Diğer guruplardan 
gelen birinci, ikinci 
ve üçüncü olan 
takımlar ile oluştu 
rutacak yeni grupta 
da ilçemizi en iyi 
şekilde temsil ede 
ceğimize inanıyo 
rum. Bir kez daha 
ilçemizdeki bütün 
yetkili amir, kurum 
ve büyük firmalar
dan, bu 12 dev 
adam destek olmala 
rı gerektiği inancımı 
kaybetmediğimi 
tekrarlamak istiyo
rum. Maddi imkan 
sizi ıklar içerisinde 
oian kulübümüzden 
henüz bir kuruş bile 
almamış olduğu 
halde cebinden de 
bir çok masrafı 

karşılayan ve Gem
lik'ti olan antrenö 
rümüz Serkan 
Sevilmiş'e göster 
miş olduğu bu 
fedakarlıktan dolayı 
minnettarım. Ayrıca 
Kumla Mahallesin
den olan kaptanı 
mız Olcay ve takım 
arkadaşlarına da, 
hem göstermiş 
oldukları perfor 
manslarından hem 
de Gemlikspor 
sevgisini yürek
lerinde maddiyattan 
daha da üstün tu
tarak biz tere destek 
olmalarına hem 
teşekkür ediyorum 
hem de Gemlik 
halkı adına sevgi ve 
saygılarımı iletiyo
rum. Lütfen ama 
lütfen bu 12 dev 
adama sahip çıka 
hm ve onları yalnız 
bırakmayalım. Gem- 
tik'imizi yöneten 
sayın büyüklerim
izin bu çağrımıza 
cevap vermelerini 
ümit ederek sevgi 
ve saygılarımı 
sunuyorum" dedi.

mı iı iııin Mt M hi Melro kavşağı 
trafiğe kapatılıyor

Geçtiğimiz gün
lerde sosyal me
dyada kurulan 
'Made in Gemlik' 
adlı sayfanın dün 
organize ettiği 
konser büyük 
ilgi gördü. 
Gemlikli sanatçı 
ların sahne aldığı 
konser Elit Mola 
Cafe'de gerçekleş 
tirildi. Made in 
Gemlik'in organize 
ettiği konserde 
farklı müzik 
dallarında bir çok 
sanatçı sahne 
alırken, konsere 
izlemeye gelenler 
tam bir müzik 
ziyafeti yaşadı. 
Made in Gemlik'in 
kurucusu Serhad 
Ashan'ın sunuculu 
dunu üstlendiği 
Konserin biletleri 
ise önceki gün 
sosyal medya 
hesabında yapılan 
çekilişle ücretsiz 
olarak dağıtılmıştı. 
Sahne alan

sanatçıların ise 
tamamının Gem
likli olması ve bu 
etkinlikten her
hangi bir ücret 
talep etmemeleri, 
Gemlik'te sosyal 
bir ortamın 

oluşması için 
gönüllü oldukları 
öğrenilirken, O 
Ses Türkiye'den 
tanıdığımız Anıl 
Can ve Berkay 
Buluç'un yanı sıra 
Munzur Polath,

Mehmet Ali 
Orman, Yılmaztürk 
ve Anormal 
Grubu da bu 
organizasyonda 
sahne aldı.
Yaklaşık 4 saat 
süren müzik 
ziyafeti izleyi 
çilerden tam 
not aldı. 
Gemlik'in güzellik
lerini yansıtmak 
istediklerini, 
Gemlik'in 
değerlerine sahip 
çıkmak istedik
lerini belirten 
Made in Gemlik 
sayfasının kuru
cusu Serhad 
Ashan, bu ve 
benzeri bir çok 
organizasyon 
yapacaklarını belir
tirken, Gemlik'in 
kötü olaylarla 
anılmasını is
temediklerini, 
Gemlik'e farklı bir 
vizyon katmak 
istediklerini 
ifade etti.

Bursa'da, Kent 
Meydanı-Terminal 
raylı sistem hattı 
inşaatı sebebiyle 
bugün saat 
10:00'dan itibaren 
Metro Gross Mar
ket (Real) kavşağı 
trafiğe kapatıla 
cak. Ulaşım alter
natif güzergahlar
dan sağlanacak. 
UKOME Kurulu'- 
nun 25.12.2015 
tarih ve 623 sayılı 
kararı doğrultu 
sunda oluşturulan 
komisyonun 
kararına istinaden 
Kent Meydanı-Ter- 
minal (T2 hattı) 
raylı sistem hattı 
inşaatı yapım işi 
dolayısıyla Balıklı 
Köprüsü ile Genç 
osman arasındaki 
bölgede kazı 
çalışmalarının üç 
etap halinde 
yapılması planla 
nıyor. Birinci etap 
Metro Gross 
Market ile

Balıklı Köprüsü 
arasındaki 
bölüme ait Kent 
Meydanı istika 
metine gidiş 
yönünde şerit 
daraltması 
yapılarak 
trafik akışı 
sağlanacak. 
Bugün saat: 
10:00'dan itibaren 
Metro Gross 
Market (Real) 
kavşağı trafiğe 
kapatı lacak. 
Kavşak alanın 
daki dönüşler 
alternatif gü 
zergah olarak 
Beşyol ve 
Küçük balıklı 
köprülerinden 
sağlanacak. 
Sürücülerin 
hız limitlerine 
uymaları ve 
kontrollü 
seyir etmeleri, 
çalışma yapılan 
güzergahlarda 
dikkatli olun 
ması istendi.
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2017'de Motorlu 
Taşıtlar Vergisi 
(MTV) yüzde 3,83 
arttı. MTV'nin ilk 
taksiti ocak ayında 
ikinci taksiti ise 
temmuz ayında 
ödenecek.
2017 yılı Motorlu 
Taşıtlar Vergisi'nin 
(MTV) ilk taksit 
ödemesi 1 Ocak 
2017 tarihinde 
başladı. Vergi öde
mek için son 
tarih 31 Ocak.
İşte Motorlu Taşıtlar 
Vergisi'nin (MTV) 
ocak ayında 
ödenecek ilk tak
sitinde hangi araç 
sahibi ne kadar 
ödeyecek?
1300 CC ve altındaki 
otomobiller için;
1-3 yaş: Ocakta 
ödeyeceği vergi 323 
TL
4-6 yaş: Ocakta 
ödeyeceği vergi 225 
TL 
1301-1600 CC 
arasındaki otomo
biller için;
1-3 yaş: Ocakta 
ödeyeceği vergi

517,5 TL 
4-6 yaş: Ocakta 
ödeyeceği vergi 388 
TL
1601 cc ve 1800 CC 
arasındaki otomo
biller için;
1-3 yaş: Ocak'ta 
ödeyeceği vergi: 
913,5 TL 
4-6 yaş: Ocak'ta 
ödeyeceği vergi: 
714 TL 

2001-2500 CC 
arasındaki oto 
mobiller için;
1-3 yaş: Ocak'ta 
ödeyeceği vergi: 
2 bin 158 TL 
4-6 yaş: Ocak'ta 
ödeyeceği vergi: Bin 
567 TL

100-250 CC 
arasındaki motosik- 
lerler için;
1-3 yaş: Ocak'ta 
ödeyeceği vergi: 61
TL
4-6 yaş: Ocak'ta 
ödeyeceği vergi: 46
TL
251-650 CC 
arasındaki motosik
letler için;
1-3 yaş: 126 TL
4-6 yaş: 95,5 TL 
651-1200 CC 
arasındaki motosik
letler için;
1-3 yaş: 323 TL
4-6 yaş: 192,5 TL
25 kişiye kadar oto
büsler için;
1-6 yaş: 979 TL

7-15 yaş: 585 TL 
46 kişi ve yukarısı 
otobüsler için; 
1-6 yaş: 1.567 TL 
7-15 yaş: 1.306 TL 
MTV ÖDEMESİ 
NASIL YAPILIR? 
1* MTV yönünden 
mükellefiyet 
kaydının bulunduğu 
veya MTV'yi tahsile 
yetkili diğer Vergi 
Dairesi müdürlükler* 
ine başvurarak vergi 
ödenebilir.
2- Anlaşmalı 
bankaların internet 
bankacılığını kulla* 
narak veya banka 
şubelerine 
başvurarak Ödeme 
yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer 
alan "Borç Sorgu* 
lama ve ödeme" 
bölümüne 02:00 * 
22:00 saatleri 
arasında giriş ya* 
parak kredi kartı ve 
banka kartı ile 
ödeme yapılabiliyor. 
4- GİB Mobil 
uygulamasını (IOS 
ve Android) kulla
narak da ödeme 
mümkün.

Bursa'nın tarihi kivi 
turizm merkezi olacak

Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Uluabat 
Gölü kenarındaki 
2400 yıllık tarihi 
Gölyazı Köyü'nün 
kısa süre içerisinde 
Türkiye'nin en 
önemli turizm mer 
kezleri arasına 
gireceğini söyledi. 
Uluabat Gölü'nde 
kısa sürede göl 
kuşu ile tekne 
gezintisi yapılacak, 
yarımada'ya araç 
girişi yasaklanacak, 
ulaşım 2 tren ve 
elektrikli bisikletler 
ile yapılacak 
Bölgede devam 
eden arkeolojik kazı 
çalışmaları sırasın 
da Apollonia Tapına 
ğı'nda 4 bin kişilik 
dev bir anfi tiyatro

İzlerine rastladık 
(arını belirten 
Bozbey, "Kazılar 
sırasında çok 
değerli hazineler 
bulduk. Gün 
yüzüne çıkacak 
olan bu değerler 
Gölyazı'yı TÜrkl 
ye'de önemli bir 
konuma getirecek" 
dedi. Tarihi köyü 
turizm merkezi ha* 
line getirmek için 
kolları sıvayan 
Nilüfer Belediyesi 
bölgede köklü 
değişiklikler ile ses 
getirecek yeni pro
jelere imza atıyor 
Gölyazı Köyü'nün 
sadece Bursa için 
değil Türkiye İçinde 
çok önemli bir 
turizmi merkezi 
olduğu belirtildi.

X

M ©
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43 yıllık tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 

PLAKET & KUPA • 
MADALYA •

..«acyon VE TANITIM HİZMETLERİ 
REKLAMCILIK ORGANiZASY

MATBAACILIK YAYINCILIK

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83
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Borcunu yapılandıran kişi sayısı 1 milyonu buldu
Değişiklikten sonra 
bakanlar 562 bin 
kişinin 2,4 milyar TL 
kredi kartı borcunu, 
456 bin kişinin İse 
6,4 milyar TL 
tutarındaki tüketici 
kredisini yapılan 
dırdı.
Türkiye Bankalar 
Birliği (TBB) Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Aydın, 
bankalar tarafından 
yeniden 
yapılandırılan birey* 
sel kredilere ilişkin 
açıklamada bu
lundu. Aydın, 
düzenlemelerin ve

İmkânların getirdiği 
esnekliklerin 
en üst düzeyde 
kullanılarak, 
borçlarını ödemeye 
niyetli olan ve ek 
süreye ihtiyaç 
duyan müşterilere 
gerekli kolaylıkların 
sağlandığını 
vurguladı. Küresel 
ekonomik ve 
bölgesel siyasi 
gelişmelerin de 
etkisiyle, ekonomik 
faaliyetlerde sık 
aralıklarla 
iniş ve çıkışlar 
yaşanabildiğin! 
belirten Aydın,

önlemlerin proaktif 
bir yaklaşımla ele 
alınmasının 
sorunların 
çözümüne çok 
önemli katkılar 
sağlayacağını 
söyledi.

Bankaların Kredi 
İşlemlerine ilişkin 
Yönetmelikteki 
değişikliklerin 
27 Eylül 2016 
tarihinde yürürlüğe 
girdiğini hatırlatan 
Aydın, “Yeni düzen

lemeyle bireysel 
kredilerin yeniden 
yapılandırılması 
daha da kolaylaştı. 
Üyelerimizden 
toplanan istatis 
tiklere göre, Ekim- 
Arahk 2016 döne
minde 562 bin 
kişinin 2,4 milyar TL 
kredi kartı borcu 
yapılandırılmıştır. 
Aynı dönemde 
456 bin kişinin 
ise 6,4 milyar TL 
tutarındaki tü 
ketici kredisinin 
yapılandırıldığını 
görüyoruz.
Yeniden 

yapılandırma 
larda vade; kredi 
kartlarında 23, 
tüketici kredilerinde 
ise 37 ay olarak 
gerçekleşti” diye 
açıkladı. Düzen
lemeden önceki 
uygulamada kredi 
kartı açık kalmak 
kaydıyla, kredi 
kartı borçlarında 
yapılandırma 
12 ay ile sınırlıydı. 
Tüketici kredi
lerinde ise 
24 ay vade ile 
yapılandırma 
yapılıyordu" 
dedi.

'1.................................................... ... 11 ■■■'" 1

İşverene 2 hin 732 liraya kadar e$ tesviği!
Eşini kendi iş 
yerinde çalıştıran 
kocalara 24 ile 54 
ay arasında değişen 
ciddi teşvikler 
geliyor.
Kendi iş yerinde 
eşini çalıştıran 
işverene verilen 
teşviklerden yarar
lanma süresi 24 ile 
54 ay arasında 
değişiyor. Ancak 
bu teşvikten 
yararlanmanın 
bazı şartları var. 
öncelikle, kocasına 

ait işyerinde çalışan 
kadınların, buraya 
başlama tarih 
terinden 6 ay 
öncesine kadar 
başka bir yerde 
çalışmamış 
olmaları gerekiyor. 
Ayrıca işyerinde 
çalışanlara ilave 
olarak işe alınmalı. 
Kadının, kocasına 
ait işyerinde 
sigortalı sayılabil 
mesi için fiilen 
çalışması, ücret 
alması ve ödenen

ücretlerin işyeri 
defter kayıt ve 
belgelerine usule 
uygun olarak 
yazılması şartı

aranıyor.
54 AYA KADAR
ÇIKIYOR
Ote yandan verilen 
teşviğin sigorta 

priminin işveren 
payının tamamı 
kadar olduğu 
ifade edildi. 
Bu teşviğin sü 
resi 24 ile 48 ay 
arasında değişiyor. 
Yeni işe alınan 
işçinin işkur'a 
kayıtlı işsiz olması 
halinde teşvik süre
sine 6 ay daha ek
leniyor ve süre 54 
aya çıkıyor. Verilen 
teşvik ise sigorta 
primi işveren 
payının tamamı

kadar. 
ÜST LİMİT 2 BİN 
732 LİRA
Verilen teşvik ise 
2.732 liraya kadar 
yükselebiliyor. Yani 
asgariden ücret 
alan bir işçi için 
(1.777.50 X 
20.5/100=) 
364 lira, tavandan 
ücret alan 
bir işçi için ise 
(13.331,25 X 
20.5/100=) 
2 bin 732 lira.

Sigortasızların 
aran 312 
milyon TL*!i astı

Trafik sigortası olmayan bir aracın 
yaptığı kazadalarda Güvence 
Hesabı'ndan yararlananların sayısı 
geçen yıl 31 bini aşarken, yapılan 
ödeme tutarı da 312 milyon lirayı 
aştı. Trafik sigortası olmayan bir 
aracın yaptığı kazada zarar gören 
3'üncü kişilerin ölümleri duru
munda mirasçılarına, sakatlık veya 
iş göremezlik durumunda ise 
kendilerine tazminat ödeyen

Güvence Hesabı'n dan 
yararlananlann sayısı 2016 yılında 
31 bini, tazminat ödemesi tutarı da 
312 milyon lirayı geçti. Güvence 
Hesabı verilerinden derlenen bil
gilere göre, trafik kazalannda mey
dana gelen yaralanma, sakat 
kalma ve ölüm gibi hallerde 
mağdur vatandaşların zararını 
karşılamak için kurulan hesaptan 
2015 yılında 14 bin 708 dosya 

sahibine 156 milyon 828 bin 132 
liralık ödeme yapıldı.
Söz konusu rakam 2016'da büyük 
artış kaydederken, yılın 
tamamında 31 bin 159 kişiye 
toplam 312 milyon 150 bin 853 
liralık ödeme gerçekleştirildi. 
Yapılan tazminat ödemelerine 
kalem bazında bakıldığında, geçen 
yıl 163 milyon 957 bin 298 liralık 
"maddi" ödeme gerçekleştirildi
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GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER UINİZ OTOBÜSÜ
İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 513 10 55
Polis Karakolu 513 18 79
Gar. Kom. 51312 06

KAYMAKAMUK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet MOd. 513 10 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
Uman 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 25S 77 84
Mudanya 544 30 60
Yenikapı (212) 516 12 12
Yalova (22S) S11 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

Femukkale »12 OO 20
DENİZ UÇ Adi ®13 ®» 13
Psgssus Atımı» Seyahat 814 ®3 ®2
METRO •13 12 12
Aydın Turtam »13 20 77
•Özer Turtam *12 1O 72
KanbereŞlu-flaadaş ®14 4® 40
Anrtur ®14 47 71
Kemli Koç «12 O1 «3

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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 20
Mer.8ağ.Ocağı 513 10 68
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

Körfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 817 33 94

BELEDİYE

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

Akcan Petrol
MAR-PET S13 3O 33
Tuncay Otogaz 513 16 49
Beyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5685 

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 
İstiklal Cad? Bora' Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

fflİllİIHIltollî
VENÜS SİNEMASI

Olanlar oldu: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:20,.
Kötü çocuk: 

11:15-13:30-16:00- 
18:30-21:00 
Çalgı çengi 

ikimiz:
12:00-14:30-17:00- 

19:15-21:30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Tatilciler Uludağ'a akın etti
Türkiye'nin önemli 
kış turizm merkez
lerinden Uludağ'da, 
okullarda yarıyıl 
tatiline girilmesinin 
ardından yaşanan 
yoğunluk sürüyor. 
Bursa Meteoroloji 
Müdürlüğünden 
aldığı bilgiye 
göre, "oteller 
bölgesi"nde kar 
kalınlığı 1 metre 90 
santimetre ölçüldü. 
Hava sıcaklığının 
sıfırın altında olmak 
üzere en düşük 9, 
en yüksek 1 derece 
olduğu Uludağ'da 
hava açık. Kar 
yağışının salıdan 
itibaren yeniden 
başlaması 
bekleniyor. 
Bu arada, 8 binin 
üzerinde yatak 
kapasitesine sahip 
Uludağ'daki ko 
naklama tesisleri, 
yarıyıl tatiliyle 
tamamen doldu. 
Hafta sonu ne

deniyle günübir
likçilerin de ilgi 
gösterdiği Ulu 
dağ'da, kayak pist
lerinde yoğunluk 
yaşanıyor. Özellikle 
teleski ve telesiyej 
tesislerinin önünde

uzun kuyruklar 
oluşuyor.
"Oteller bölgesi"ne 
gelen tatilciler, 
zaman zaman 
trafiğin aksa 
masına yol açıyor. 
Uludağ'da bir

işletmenin çalı 
şanı Uğur Uçar, 
"Uludağ, şu an 
hıncahınç doldu. 
Karın ve bol oksi
jenin tadını çıkar 
mak isteyenleri 
bekliyoruz." dedi.

Sayısal Loio'da hiiyük 
ikramiye Bursa'ya çıktı

Sayısal Loto'nun bu 
haftaki çekilişinde 6 
bilen 2 kişi, 928 bin 
410 lira 55'er kuruş 
ikramiye kazandı. 
Büyük ikramiyeyi 
kazanan kişilerin 
kuponlarını, İstan
bul'un Sancaktepe 
ve Bursa'nın 
Orhangazi ilçele 
rinden yatırdığı 
belirtildi.
Milli Piyango 
İdaresi Genel 
Müdürlüğünden 
yapılan açıklamaya 
göre, bu haftaki 
çekilişte 5 bilen 134 
kişi 5 bin 835 lira 
60'ar kuruş, 4 bilen

8 bin 80 kişi 72 lira 
65'er kuruş, 3 bilen 
151 bin 648 kişi 10 
lira 95'er kuruş 
ikramiyenin sahibi 
oldu.
Çekilişte, 4 milyon 
886 bin 349 lira 10 
kuruş ikramiye 
dağıtıldı 
İŞTE O ŞANSLI 
RAKAMLAR: 22 - 23 
- 31 - 35 - 43 - 48 
Büyük ikramiyeyi 
kazanan kişilerin 
kuponlarını, İstan
bul'un Sancaktepe 
ve Bursa'nın 
Orhangazi 
ilçelerinden 
yatırdığı belirtildi.

BCörfesg* www.gemlikkorfezgazetesi.com

■ v ■___

YİĞİT İNŞAAT
O

YAPI MALZ€M€L€Rİ 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.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.yigitinsaatgemlik.com
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Yeni yapılan Kapalı Pazar Yeri’nin açık olan üst katında tezgah açan köylüler, 1.5 metrekarelik alanda nasıl satış yapacağız diyorlar. Mırtıieıı 
iMiıalaM'rösl

Kaoşlı Pazar Yeri’nin üst. katında bu
lunan acjk otopark alanında bulunan 
Kövlji Pazarı esnafı, dün vçrlerinden 
şikayetçi oldukları için Belediye 
Basmanı Refik Yılmaz ile aörüsrpevç 
gittiler. Yılmaz’ı bulamayan esnaf, 
Basman Yardımıcısı.Kadir Erol ile 
görüştü. Sorunların Kadir Erol’a anla
tan köylü pazarı esnafı, yerlerinde 
yeniden düzenleme yapılmasını, 1.5 
metrekarelik alanda kadın- erkek sırt, 
sırta tezgah açamadıklarını söylediler. 
Anlatılana oör§. Bas kap Yardırması 
Erol. “Bize misorun şldınız. aöjme 
diniz mi? “dedi. Esnaf, “Üzeri açık 
olan köylü pazarında yağışlarda ne 
yapacağız?" diyor. Haberi 2’de

Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Güne Bakış

Köylü Pazarı
Dün sabah evden çıkmadan yine 

telefonum çaldı.
Bu kez arayan eski bir pazarcı arka 

daşımdı.
Köylü Pazan esnafının toplu olarak 

Belediye’ye gittiğini, Başkanla görüşe 
ceğini söyledi.

Aşağıya inmeden yeniden aradı ve 
pazarcılann geri döndüğünü söyledi.

Evime pazar ihtiyacını almak için 
pazara gittiğimde Köylü Pazan’nı zi
yaret ettim. Devamı sayfa 4’de

Sevkiev ödülünü alili

Türkiye Moto Kros Şampiyonasında 2016 yılını 
zirvede tamamlayan Gemlik Belediye Spor Spor 
cusu Şevki Şevkiev, İstanbul Ataköy’deki 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Tesis
lerinde düzenlenen “Şampiyonlar Gecesine” 
katıldı. Şevki Şevkiev, ödülünü Türkiye Motosik
let Fe derasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar’dan 
aldı. Şahintepe Motor Sporları Kulübü Başkanı 
Birol Çelik ve Gemlik Belediye Spor Başkanı Hu
lusi Gandar ile birlikte Belediye Başkanı Refik 
Yılmaz’ı makamında ziyaret eden şampiyon 
sporcu Şevki Şevkiev, 2017 yılında da zirveyi 
kimseye bırakmayacağını söyledi.

Artan terör olayla 
rina karşı vatandaş 
lan daha duyarlı ve 
daha bilinçli olmaya 
davet eden Kent 
Konseyi Başkanı 
Mukaddes Serim, 
Emniyet Müdürlü 
ğü, Muhtarlar ve 
Sivil Toplum Örgüt
leriyle birlikte işbirli 
ğine girerek, “Kom 
şunuzu Tanıyın” 
projesi başlattı. 
Gemlik halkının, 
mahallelerine, sitele 
rine, apartmanları 
na, sokaklarına taşı 
nan insanları iyi 
tanımaları gerektiği 
ni savunan Mukad
des Serim, bunun 
sosyal bir sorumlu
luk projesi olduğu 
nu açıkladı.
Emniyet Müdürlü 
ğü, Muhtarlar ve 
Sivil Toplum Örgüt
leri ile birlikte apart
man ve site yönetici 
lerini, esnafları 
bilgilendireceklerini 
anlatan Kent Kon
seyi Başkanı

Mukaddes Serim, 
“Terör olaylarına 
karşın, toplumsal 
bilinci artıracak, 
olumsuz olaylann 
önüne geçilecek 
önemli bir 
projeyi başlattık. 
Bu konuda Emniyet 
Müdürlüğümüz bize 
tam destek veriyor. 
Muhtarlarımız da 
bizlerle birlikte 
hareket edecek. 
Kısa sürede ilçenin 
tamamına ulaşmayı 
hedefliyoruz. 
Komşunuzu 
tanıyın projesi, 
teröre karşı bir 
sosyal sorumluluk 
projesidir” 
diye konuştu. 
Emniyet Müdürlü 
ğü yetkilileri ve 
muhtarlarla bir 
toplantı organize 
eden Mukaddes 
Serim, projenin 
yaygınlaşması ve 
tanıtımı adına sivil 
toplum örgütleri ile 
de bira raya gele
ceklerini söyledi.

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
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Yeni yapılan Kapalı Pazar Yeri’nin açık olan üst katında tezgah açan köylüler, 1.5 metrekarelik alanda nasıl satış yapacağız diyorlar.

Köylü Pazarı esnafının sikaMeıleri mi
Kapalı Pazar Yeri’nin üst katında bulunan açık otopark alanında bulunan Köylü Pazarı esnafı, dün yerlerinden şikayetçi 

oldukları için Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile görüşmeye gittiler. Yılmaz’ı bulamayan esnaft Başkan Yardımıcısı Kadir Erol 
ile görüştü. Sorunların Kadir Erol’a anlatan köylü pazarı esnafı, yerlerinde yeniden düzenleme yapılmasını, 1.5 metrekarelik 

alanda kadın- erkek sırt, sırta tezgah açamadıklarını söylediler. Anlatılana göre, Başkan Yardımıcısı Erol, “Bize mİ sorup 
aldınız, görmediniz mi? “ dedi. Esnaf, “Üzeri açık olan köylü pazarında yağışlarda ne yapacağız?” diyor.

Gemlik Belediye* 
si’nce yaptırılan ve 3 
haftadır salı günleri 
halkın hizmetine 
açılan Kapalı Pazar 
Yeri’ndeki Köylü 
Pazarı esnafı, yerle 
rinden şikayetçiler. 
Dün, bir grup köylü 
pazarında tezgah 
açan esnaf, topluca 
Belediye’ye giderek 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz ile 
görüşmek istediler. 
Yılmaz ile görüşe 
meyen esnaf, Bele 

diye Başkan Yardım 
cısı Kadir Erol tara 
fından kabul edildi. 
Kendilerine ayrılan 
yerlerin 1.5 metre 
kare olduğunu ve 
kadın erkek sırt sırta 
birbirine değerek, 
daracık bir alanda 
satış yapmak 
zorunda kaldık 
larını söylediler. 
Köylülerin anlattı 
ğına göre, Başkan 
yardımcısından 
“Bize mi sorup 
aldınız?” cevabını

alınca gergin 
anlar yaşandı.
Köylü Pazarı esnafı, 
otopark olarak 
kullanılan yerde 
yeniden düzenleme 
yapılmasını istediler.

YAĞMURDA NE 
YAPACAĞIZ 
Köylü Pazarı esnafı, 
kendilerine ayrılan 
yerlerin üzerlerinin 
ve çevresinin açık 
olması nedeniyle 
yağışlı havalarda, 
karda, kışta satış 

yapmanın mümkün 
olmadığını belirttiler. 
Gazetemize sorun 
larını anlatan Köylü 
Pazarı esnafı şunları 
söyledi:
"Atatürk ‘Köylü Mil
letin Efendisidir’ de 
miş ama gelin görün 
ki bizim evimizde, 
yaptığımız tarhana 
ları, peynirleri, tarla 
mızda yetiştirdiğimiz 
domatesi, salatalığı, 
marulu, elmayı ayva 
yı pazarda satmaya 
geldiğimiz de, bize 

verilen yer karda 
kışta ve yazda 
üzeri açık bir alan. 
Belediye bize bunu 
layık görüyor. Oysa 
başka yerlerdeki 
pazarlarda köylü pa 
zarı daha korunaklı 
ve düzgün, yağmurlu 
havalarda üzerimize 
branda veya 
şemsiye açmamız 
mümkün değil.
Böyle bir durumda 
pazara gelemeyiz. 
Yazın sıcaktan yana 
cağız, kışın yağmur 

altında kalacağız. 
Modern pazaryeri 
yapılırken, kafeter 
yayı düşünüyorlar. 
Bizim kafeterya 
önünde tezgah 
açmamıza izin ver 
miyorlar. Kafeteryayı 
düşünüyorlar, 
gariban köylüyü 
düşünmüyorlar.
1.5 metrelik alanda 
sırt sırta nasıl satış 
yapalım. Köylü 
pazarına bir düzen
leme yapılmasını 
bekliyoruz.”

Matmarahirlik yönünü ihracata çevirdi
Dünyanın en büyük 
sofralık siyah zeytin 
üreticisi Marmara 
birlik, yurtdışı 
bayiler toplantısını 
Almanya'da 
gerçekleştirdi. 
Başkan Asa, Mar- 
marabirlik'in 2016 
yılında 6 bin 100 ton 
ihracatla yeni bir 
rekor kırdığını be
lirterek, 2017 yılını 
ise "ihracat yılı" ilan 
ettiklerini söyledi. 
Zeytin ve zeytinyağı 
sektörünün ihracat 
şampiyonu olan 
Marmarabirlik, Al
manya'da gerçekle 
şen 2017 yılı yurtdışı 
bayi toplantısında 
ihracat hedeflerini 
belirledi.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, 
2016 yılında 6 bin 
100 ton ihracat 
gerçekleştirdiklerini 
belirterek, ”2017 
yılını ise Marmara
birlik için 'ihracat

yılı' ilan ettik ve 
yönümüzü ihracata 
çevirdik. Hedefimiz, 
önümüzdeki yıllarda 
Marmarabirlik'in 
ihracatını 30 milyon 
dolarlara taşıyarak, 
32 bin ortağımıza ve 
ülkemize daha fazla 
kazanç sağlamaktır" 
diye konuştu.

ÇOKLU BAYİLİK 
SATIŞLARI ARTIRDI 
2010 yılı sonunda 
Avrupa'da tekli 
bayilik sisteminin 

kaldırılması ile bir
likte her geçen yıl 
satış ivmesinin 
arttığını vurgulayan 
Asa, "Çoklu bayilik 
sitemine geçilmesi 
nin ardından yurt 
dışı satışlarımız 
2010'dan önceki 5 
yıllık ortalamamıza 
göre, 4 bin tonlardan 
6 bin tonlara çıkmış 
ve yüzde 50'lik bir 
artış yaşanmıştır. 
2010 yılından 
bu yana yapılan 
planlı çalışmalar 

neticesinde, Mar- 
marabirlik’e yur- 
tiçinde olduğu gibi, 
yurtdışında da huzur 
ve istikrar gelmiş, 
istikrar da başarıyı 
getirmiştir. Marma 
rabirlik'in bugün 
yakaladığı başarı 
nın temelinde 
ekip çalışması 
yatmaktadır. Mar- 
marabirlik'te yöne
tim kurulundan 
kooperatiflerimize 
ve çalışanlarımızdan 
ortaklarımıza kadar 

uyum içerisinde 
çalışmaktayız" 
ifadelerini kullandı.

2017 İHRACAT 
YILI OLACAK 
Başkan Asa, ülke 
genelinde döviz ku
rundaki değişkenlik 
sebebiyle ihracatın 
daha da önem kazan 
dığına işaret ederek, 
şöyle devam etti: 
"Ülke ekonomisine 
fayda sağlamak ve 
bu amaçla ihracatı 
artırmak, tüm firma 
lar için büyük bir 
sorumluluktur. 
Türkiye'de yerli üre
tim yapan bir firma 
olarak üzerimize 
düşen vatan borcu 
nu yerine getirmek 
için daha çok çalı 
şıp, daha çok 
üreteceğiz. Dolayı 
sıyla Marmarabirlik 
olarak 2017 yılını 
'ihracat yılı' 
olarak belirledik ve 
yönümüzü ihracata 
çevirdik. Bu sebeple 

planlamalarımızı 
yılın başında yapa
bilmek amacıyla 
her sene yıl 
ortasında gerçekleş 
tirdiğimiz yurtdışı 
bayi toplantımızı da 
ocak ayında düzen
ledik. İhracatın çok 
önemli olduğu 
bugünlerde, bir yan
dan 32 bin ortağımı 
zın alın terini 
kazanca dönüştü 
rürken, diğer 
yandan ülke 
mize daha 
fazla döviz gir 
dişi sağlayarak, 
çarkları hep 
birlikte dön 
düreceğiz.
Gelin, ülkemize 
sahip çıkalım; 
aydınlık yarınlar 
için, gelecek nesil
lerimize yönetilen 
değil yöneten, daha 
huzurlu ve daha 
güçlü bir Türkiye 
bırakabilmek için 
hep birlikte daha 
çok çalışalım."



25 Ocak 2017 Çarşamba Gemlik Kjrfez Sayfa 3

Zehir tacirlerine şok baskın!
İnegöl'de yapılan 
uyuşturucu 
operasyonunda 
gözaltına alınan 
8 kişiden 4'ü adli 
yeye sevk edildi. 
Kullanıcı oldukları 
belirlenen 4 kişi ise 
serbest bırakıldı. 
Edinilen bilgilere 
göre, İnegöl Em* 
niyet Müdürlüğü 
KOM Büro Amirliği 
ve Bursa 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şube

Müdürlüğü ekipleri 
tarafından İnegöl'e 
bağlı Akhisar 
Mahallesi'nde 
uyuşturucu 
satıcılarına yönelik 
yaklaşık iki aydan 
bu yana süren 
teknik takip sonu
cunda önceki gece 
operasyon düzen
lendi. Akhisar 
Mahallesi'nde 
belirlenen evlere 
düzenlenen 
operasyonda

8 kişi gözaltına 
alındı.
Esrar ve bonzai 
ele geçirildi

Operasyon düzen 
lenen evlerinde 
yapılan aramalarda 
gizli bölmelerde

satışa hazır 
50 gram bonzai ile 
50 gram esrar 
olmak üzere 
toplam 100 gram 
uyuşturucu ele 
geçirildi.
Gözaltına alınan 
8 kişiden 25 

yaşındaki M.D., 24 
yaşındaki U.B., 22 
yaşındaki V.Y. ve 22 
yaşındaki F.A.'ya 
uyuşturucu 
madde satın alıp 
kullandıkları

gerekçesiyle 
haklarında gerekli 
işlemlerin 
yapılmasının 
ardından 
serbest bırakıldı. 
Uyuşturucu 
madde sattıkları 
belirlenen 20 
yaşındaki T.S., 22 
yaşındaki B.G., 21 
yaşındaki E.Ç. ve 23 
yaşındaki O.D. em
niyetteki işlemlerin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

iitiiıiMi battaniye can allı
Bursa'da bir evde 
çıkan yangında du
mandan zehirlenen 
72 yaşındaki kişi 
hayatını kaybetti. 
Alınan bilgiye göre, 
merkez Osmangazi 
ilçesi Ahmetpaşa 
Mahallesi Fahri Ko- 
rutürk Caddesi'nde 
5 katlı bir binanın 
3'üncü katında 
elektrikli battaniye 
nin alev alması 
sonucu yangın 
çıktı.Çevredeki 
vatandaşların 
haber vermesi 
üzerine olay yerine 
itfaiye, polis ve 112 
Acil Servis ekipleri 
sevk edildi.
Dumandan etkile
nen İrfan Yiğeman 
(72) ve ağabeyi

Çatı yangını korkuttu
BURSA'nın İnegöl 
İlçesi'nde, üç katlı 
binanın çatı katında 
çıkan yangın ma
halle sakinlerini 
sokağa döktü. 
Alevler arasında 
kalan piknik tüpü, 
İtfaiye ekiplerinin 
müdahalesi ile 
çıkarılarak patla 
manın önüne 
geçildi.
İnegöl'ün Mesudiye 
Mahallesi 1. Aydın 
Sokak'ta bulunan 
üç katlı binanın çatı 
katında henüz belir
lenemeyen bir ne
denden dolayı 
yangın çıktı.
Çatıdan yükselen

İbrahim Yiğeman 
(75), itfaiye ekipleri 
tarafından dışarı 
çıkarıldı.
Olayda zehirlenen 
ve Muradiye Devlet 
Hastanesine 
kaldırılan İrfan 
Yiğeman, müda
halelere rağmen 
kurtarılamadı.
Ağabeyi ise 
olay yerinde 
ambulansta 
tedavi edildi.

alevleri gören vatan 
daşların haber ver
mesi üzerine kısa 
sürede belirtilen 
adrese gelen itfaiye 
ekipleri, 4 araçla 
alevlere müdahale 
etti. Merdivenli 
araçla havadan 
yapılan müdahale 
ile yangın kontrol 
altına alınmaya 
çalışıldı. Yangın

Büyükşehir 
Belediyesine bağlı 
itfaiye ekiplerince 
kısa sürede 
söndürülen yangın 
nedeniyle evde 
hasar oluştu.
Yangında ölen İrfan 
Yiğeman'ın Al
manya'da yaşadığı 
ve abisini ziyaret 
etmek amacıyla 
bir süre önce 
Bursa'ya geldiği 
öğrenildi.

söndürme çalış 
maları sırasında 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri de gerekli 
güvenlik önlem
lerini alarak, merak 
lı vatandaşların bi
naya yaklaşmasını 
engellerken, bazı 
vatandaşlar ise 
yangını evlerinin 
balkon ve pencere 
terinden seyretti

WimliiiliiiiiilMiiiia
Bursa'da tartıştığı 
babasını tinerle 
yakan şahsın 
yargılanmasına 
başlandı.Bursa 4. 
Ağır Ceza 
Mahkamesi'nde 
'yakın akrabayı 
kasten öldürmek' 
suçundan hakkında 
20 yıla kadar hapis 
cezası talebiyle 
dava açılan Hasan 
C., hakim karşısına 
çıktı. Hasan C, 
"Olay günü 
babamla tartıştım. 
Sonra yerde tiner 
görüp kendisine 
fırlattım. Ardından 
Çârııîîâğı' ÇârCurii. 
Tineri fırlattığım 
sırada babamın 
orada olup olma 
dığını hatırla 
mıyorum" dedi. 
BABA CAN 
HAVLİYLE 
BANYOYA KOŞTU 
VE ÖLÜMDEN 
DÖNDÜ 
26 Kasım 2016 
günü merkez Os
mangazi ilçesi 
Gündoğdu Ma
hallesi Kurşunlu 
yolu üzerinde mey
dana geldi. Hasan 
C. (41), babası 
Hüseyin C. (67) ile

‘Gemlik Körfez’ www.gemlikkortezğazetesi.com

evinin bahçesinde 
tartıştı. Hüseyin C., 
üzerine tiner 
döktüğü babasını 
ateşe verdi. Can 
haviiyîe banyoya 
koşan Hüseyin 
Cesur, kendisini 
söndürürken, 
olayın ardından 
oğlu tutuklandı. 
ADAM OĞLUNDAN 
ŞİKAYEÇİ OLMADI 
Baba Hüseyin C. 
ise, "12 yıldır bir
likte olduğum F.G. 
ile birlikte eve 
geldim. Oğlumun 
evinden ekmek ve 
tencereyi aldık. 
Evin tam ortasında 
oğlumla karşılaştık. 
F.G, çocukları 
sorunca, oğlum 
ters cevap verdi.

Tartışmaya 
başladık. Elindeki 
tineri önce evin 
önüne döktü. Sonra 
'sizi de yakacağım' 
deyip tineri üzerime 
fırlattı. O ara ben 
alev aldım.
Hasan'ın evine 
gidip duşun altına 
girerek kendimi 
söndürdüm.
Şikayetçi değilim" 
diye konuştu.
SANIĞIN 
TUTUKLULUĞU 
DEVAM EDİYOR 
Mahkeme heyeti, 
F.G.'yi şahit olarak 
dinledikten sonra, 
sanığın tutukluluk 
halinin devamına 
karar verip, 
duruşmayı ileri bir 
tarihe erteledi.

ww.gemlikkortez%25c4%259fazetesi.com
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Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Köylü pazarı...
Bursa’nın en modern Pazar Yeri’nde 3. 

kez esnaf tezgah açtı.
Şükür bu hafta Hürriyet Caddesinde torna 

yoktu, Belediye araçları yollan tutmamıştı, 
çelik kuvvet polisleri gelmemişti.

Ama yürüyen merdiven 3. haftada da 
çalışmıyordu.

önce kapalı Pazar Yerinin üst katında bu
lunan açık otopark alanında kurulan Köylü 
Pazarı'm görmeye gittim.

Esnaf beni tanıyormuş meğer.
Kimi “Abi, yazılarını izliyoruz" dediler.
Sorunlarının ne olduğunu sorduğumda 

birçok kişi çevremde toplanıp, kendilerine 
satılan 1.5 metre genişliğindeki tezgah yer
lerini gösterdiler.

Komedi gibi.
Gerçekten komedi gibi...
Yürüyen merdivenlerin çıkışlarının 

hemen sağında ve solunda, küçük bir 
alanda yerlere 1.5 metrekarelik alanlar 
çizilmiş ve üzerleri numaralandırılmış.

Belediyeye gittiklerini ve Başkanla görü 
şemediklerini ancak, başkan yardımcısıyla 
görüştüklerini söylediler.

“Başkandan ne istiyorsunuz?" diye sor
dum.

1.5 metrekarelik alanda nasıl satış yapa
bileceklerini söylediler.

İçinde ürün ölan birkaç kasa alıp, o alana 
koydular.

‘Biz burada ne satabiliriz ki?’ dediler.
Gerçekten garip.
Kemal Sunal filmlerine konu olabilecek 

bir durum.
Yağışlı havalarda üzerlerini örtecek bir 

örtünün bulunmadığını, tente veya şemsi 
ye açmanın mümkün olmadığını söylediler.

Yarından sonra kar geliyor.
Kar yağdığında tepede rüzgarlara açık 

olan bir noktada köylü pazara mal getirse 
de burada barınılmaz.

Bir köylü bana yaklaşıp, “Hani köylü mil
letin efendisiydi?” dedi.

Kadın pazarcı Başkan Yardımcısına, “ben 
burada nasıl satış yapayım, yanımdaki 
komşum erkek, sağa dönsem ona çarpa 
rım, sola dönsem çarparım. Bu yakışır 
mı?" dediğini Kadir Erol’un, “Buradan yer 
aıınten Dana mı söraunüz” ceVamnı 
verdiğini söyledi.

Cevap bu olmamalıydı.
Onları anlayışla karşılamaları gerekirdi.
Orada kendileri satış yapsalar, haklarını 

aramazlar mıydı acaba?
Kısacası, Köylü Pazarı esnafı, yerlerinin 

uygun olmadığını, tezgahlarını kafeterya 
nın önünden uzun bir şekilde yürüyen 
diğer merdivene doğru açmalarını istiyor
lar.

Bir de üzerlerinin örtülmesini.
Bana sorarsanız, Köylü Pazarını laf olsun 

diye otopark alanına yapmışlar.
Köylünün biri 3 tane tavuk ile birkaç ürün 

getirmiş, yan komşusuna gelen olursa 40 
liradan satmasını istedi.

Benim gariban köylüm, tavuklarını satabi 
lirse evine pazardan birkaç parça bir şey 
götürebilecek.

Gelin görün ki, onlara layık görülen yer, 
karda, kışta, güneşte her zaman onları 
zora sokacak bir alan.

Mustafa Kemal’in Efendi dediği, köylümü 
ze verilen değer bu.

Başka söze gerek yok.

Gemlik’in yöresel ürünlerinin satıldığı özgün mağaza müşterileriyle buluşuyor

Solaksubaşı ailesi 
Gemlik’in yöresel 
ürünlerini tanıtmak 
ve tüketicilerle 
buluşturmak için 
yeni bir mağaza açtı. 
Hürriyet Caddesinde 
bulunan Acıbadem 
Tıp Merkezi’nin?,. 
arkasında, Kapalı 
Pazar Yeri girişinde 
bulunan yeni 
Şolaksubaşı Yöresel 
Ürünler Mağaza

Yılmaz konuşmasında, “Yeryüzünün her yeri Allahındır. Böyle güzel yerlere 
cami, mescit, sağlık ocağı, okul yapacağız.” dedi.

MIİIIIMIIIIHIIMİİMIİIİIİII
Gemlik Belediyesi 
tarafından yapılacak 
olan Hz. Ali Mesci
dinin temeli düzenle
nen törenle atıldı. 
Sosyal Yaşam 
Merkezi ve Ticaret ve 
Sanayi Odası 
Merkezi ile Gemlik 
Adliyesi’nin yanında 
bulunan Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz 
Parkı’nda düzenle
nen temel atma töre
nine Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Cumhuriyet Baş 
savcısı Omer Mete, 
Milli Eğitim Müdürü 
Mehmet Duran ve 
ilçe Müftüsü Muam
mer Turan’ın yanı 
sıra davetliler katıldı. 
Kuran Tilaveti ile 
başlayan Hz. Ali Mes 
cidi Temel atma töre 
ninin açış konuşma 
sim Cami Yaptırma 
ve Yaşatma Derneği 
Başkanı Muhsin 
Pusmaz yaptı. 
Belediye Başkanı 
Refik Yıimaz’a ve 
ekibine teşekkür 
ederek konuşmasına 
başlayan Pusmaz, 
135 metrekarelik 

sında Gemlik zeytini, 
zeytinyağı, peynir ve 
diğer yöresel ürün
leri İle ilçemizdeki 
Rifat Minare ve Bak- 
tat gibi ünlü gıda 
işletmelerinde 
üretilen ürünler 
satılıyor.
Mağaza sahibi Selim 
Solaksubaşı konuyla 
yaptığı açıklamada, 
“Gemlik’in ürünlerini 
ve bölgenin yöresel 

alan üzerine yapıla 
cak olan mescidin, 
bölgedeki önemli bir 
ibadet açığını kapata 
cağını söyledi. İlçe 
müftüsü Muammer 
Turan’da konuşma 
sında, Gemlik 
Belediyesi öncülü 
ğünde geçtiğimiz yıl 
da Hz. Ömer Mesci
dinin temelinin 
atıldığını hatırlata 
rak, sırada Hz. Ebu 
bekir ve Hz. Osman 
mescitlerinin bulun 
duğunu söyledi, ilçe 
Müftüsü Muammer 
Turan, Hz. Ali Mesci
dinin ilçenin 59. 
camii olacağını be
lirterek, 58. Camisi 
olan Ayşe-Ziver 

lezzetlerini halkın 
daha kolay ulaşabi 
leceği bir noktada, 
uygun fiyatlarla sun
maya çalıştık” dedi.

İSTEDİĞİN 
KADAR AL..

Solaksubaşı Yöresel 
Ürünler Mağaza 
sında “Kendi 
Zeytinyağını Kendin 
Doldur” imkanı da

Karataş camiinin 16 
Aralık tarihinde 
ibadete açıldığını 
anımsattı.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’da, 
Sosyal Yaşam 
Merkezi Düğün Sa
lonu, Ticaret ve 
Sanayi Odası, Adliye 
binası ve Gemlik 
Belediyesi’nin 
bulunduğu bölgede 
önemli bir ihtiyacın 
giderileceğini ifade 
ederek, 2017 yılının 
bir kez daha atılım 
ve yatırım yılı 
olacağını vurguladı. 
Bu yıl içinde çok 
sayıda temel atılaca 
ğım ve açılışlar yapı 
lacağını kaydeden 

sunuluyor. 
Dileyen evden 
getirdiği zeytin 
yağı şişesini 
veya tenekesine 
istediği kadar 
zeytinyağı 
koyabilecekler. 
İsteyenler mağaza 
dan alacakları 
boş şişelere 
kendi elleriyle 
zeytinyağı doldura
bilecekler.

Yılmaz, park içine 
mescit yapılıyor 
eleştirilerine de 
oldukça çarpıcı bir 
yanıt verdi. 
“Yeryüzünün her 
yeri Allah’ındır” diye 
konuşan Gemlik 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
“Bu güzel yerlere 
bizler de camiler, 
mescitler, sağlık 
ocakları, okullar ve 
sosyal tesisler 
yapacağız. Gemlik 
halkı en iyisini, en 
güzelini hak ediyor. 
Daha yaşanabilir, 
daha güzel bir 
Gemlik için atılım 
ve yatırımlanmızı 
sürdüreceğiz” dedi.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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SPOR KÖŞESİ
Haydar YİĞİT

ilçeler arasında fut
bol konusunda 
bayağı başarısız 
gözüküyoruz.

A takımlar seviye 
sinde süper amatör 
deki İki takımımızda 
bir alt lige düştü 
gibiler. Gemlik 
sporun azda olsa bir 
umudu var.

ikinci amatör 
kümede mücadele

ŞAHANE U14
edecek takımlarınız 
harıl harıl çalışma 
larına devam ediyor
lar. özellikle Vefa 
sporun gayretlerinin 
biraz daha olduğunu 
söyleyebiliriz.

Profesyonel bir 
antrenörle anlaştılar. 
Yönetim kadrosu iyi 
çalışıyor diyebiliriz 
Başta Turgut Akcan 
başarılı olmak için 

çaba şadedeceğiz 
diyor.

ilerleyen haftalarda 
takımlarımızdan tek 
tek bahsedeceğiz. 
Birinci amatördeki 
tek takımımız olan 
Umursporumuz bu 
hafta Kemalpaşa 
temsilcisini yenerek 
rahat bir nefes aldı 
diyebiliriz. Bundan 
sonraki üç maçtan 

bir puan aldılar mı 
ligde kalmayı garan
tileyecekler inşallah.

Alt yaşlarda Gem- 
likimizi temsil eden 
Gemlik Belediyespor 
U14 takımı çok iyi 
gidiyor. Bu hafta 
Gemlik’te yine gru 
bun iddialı takımla 
rından Nilüfer Ataşe 
hir engelini zorda 
olsa atlatmayı 
başardı. Hiçbir mad 
di sıkıntı çekmeyen 
Ataşehir takımı çok 
ilginç bir görüntü 
çiziyor.

Belki de sporcular 
aileleriyle birlikte 
maçlara gider tek 
takım.

Bu yüzden Gem
lik’te tribün üstünlü 
ğü onlardaydı.

Ayrıca ara transferde 
çok iyi 4 futbolcuyu 
kadrolarına katmış 
lardı. Hepsi lüks ara
balarla maça geldi 
ler. Biz de onları 
güzel misafir ettik. 
Bizden memmnun 
kaldılar.

Maç büyük bir 
çekişmeye sahne 
oldu. Takımımız bir 
ara 3-1 mağlup du
ruma düştü. Ama 
maçı bırakmadı. 
Üstün bir gayretten 
sonra Deniz’in 2, 
Burak ve Fikret’in 
golleriyle maçı çe
virmeyi bildi.

Başkan Hulusi 
Gandar çocukları 
mızı tek tek kutla 
dim. Maçtan sonra 
hepsini alınlarından 

öptü, ödül olarak 
tüm takımı köfteciye 
götürdü. Belediyemi 
zin takımlarımıza 
yaptığı yardımlarla 
inşallah Gemlik 
olarak futbol da şaha 
kalkacağız. Destek 
belediyeden başarı 
bizden dedi. Başkan 
Refik Yılmaz’a 
desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.

Ben her zaman 
söylüyorum futbolda 
başarının temelinde 
idarecilik yatıyor. 
İdare edenler 
dürüst ve güvenilir 
olmadığı sürece 
bu iş yürümez. 
Ayrıca insan 
idare etmenin ne 
olduğunu da iyi 
bilmek gerekir.

Efsane litness antrenörü Olymoiada
Yaptığı yeniliklerle 
adından sıkça söz 
ettiren Olympia 
Spor Merkezi, 
Gemlik’in en eski 
fitness ve vücut 
geliştirme alanında 
profesyonel 
Hocası Mesut 
Acar’ı kendi bünye 
sine katarak, 
spor merkezini 
daha da profes 
yönel hale getirdi, 
körfez Baytaş 
Sitesi altında 
bulunan spor 
merkezinde 
ayrıca profesyonel 
iki fitness hocası, 
kick boks, plates 
ve zumba hocası 
barındıran 
Olympia Spor 
Merkezi yenilikle 
rine devam ediyor. 
Bayanlar için 
devam eden 
ücretsiz savunma 
ve kick boks 
dersleriyle de 
Türkiye de ilkleri 
gerçekleştiren 
Olympia Spor 
Merkezi’nden 
yapılan açıklama 
da, spor salonuna 
üye bayanlara 
yönelik olarak 
Plates ve Zumbayı 
ücretsiz hale

getirdikleri ve 
eski üyelerin 
salona yeni üye 
getirmeleri halinde 
salonu bir ay 
ücretsiz kullana 
cakları kampanya 
başlattıkları 
belirtildi.
Fitness ve vücut 
geliştirme alanında 
Profesyonel 
Antrenör Mesut 
Acar, yaptığı 
açıklamada, 
Olympia Spor 
Merkezi ailesi 
olarak salonumuz 
üyelerinin vücut 
geliştirme, fitness 
ve kardiyo yaparak 
sağlıklı oir yaşam

sürmeleri için 
çalıştıklarını, 
her üye ile bizzat 
ilgilendiklerini, 
her üyeye vücut 
analizi yaptıktan 

sonra vücut yapısı 
ve analizlerine 
göre programının 
yapıldığını, 
üyelerinin istedik
leri saatte spor

yapabileceklerini 
söyledi.
Acar, "İlçemizin 
modern spor 
salonunda bayan 
ların da güvenilir 

ve hijyen bir or
tamda sağlıklı 
bir yaşam için 
spor yapmaları 
için salonumuza 
bekliyoruz" 
dedi.
Salondaki üyelerin 
aile ortamında 
güvenilir bir şekil 
de spor yaptığını 
belirten Acar, 
Gemlik halkının 
sağlıklı bir yaşam 
sürmeleri için 
spor yapmalarını 
isterken, istedikleri 
fit bir vücuda 
bilinçli bir şekilde 
spor yaparak 
ulaşabileceklerini 
belirtti.

KRŞGDG B€KL€M€K VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR

İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Emniyet Genel 
Müdürlüğü'nün 
sosyal medya 
hesabından, 
günübirlik kiralanan 
evler ile ilgili 
açıklama yapıldı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, günlük 
kiralanan evler 
ile ilgili, “OHAL 
Kapsamında Kimlik 
Bildirme Kami 
nunda değişiklikler 
yapılmıştır. Buna 
göre; İlgili kanunun 
2. maddesinde 
yer alan tesislere 
‘günübirlik kiralanan 
evler’ ibaresi ek* 
lenerek bu tür 
yerlerin kanun 
kapsamında kimlik 
bildiriminde 
bulunmaları hükme 
bağlanmıştır” 
açıklamasını yaptı. 
Yapılan açıklamada, 
“OHAL Kapsa 
mında Kimlik 
Bildirme Kanu 
nunda değişiklikler 
yapılmıştır. Buna 
göre; İlgili kanunun 
2. maddesinde 
yer alan tesislere

‘günübirlik kiralanan 
evler’ ibaresi ek
lenerek bu tür 
yerlerin kanun 
kapsamında kimlik 
bildiriminde 
bulunmaları hükme 
bağlanmıştır.
Bu hükme uymayan
lara mülki idare 
amirlerince 10 bin 
TL, anlık veri gön
dermeyen veya 
gerçeğe aykırı kayıt 
tutanlara 5 bin TL 
idari para cezası 
verilmesi 

öngörülmüştür. 
Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten 
itibaren; 2 bin 802 
işletme tespit 
edilmiş, bin 20’si 
kayıt altına alınmış, 
214 tesis kapatıl 
mış, 327 tesise 
476 bin 485 TL 
idari para cezası 
uygulanmıştır. 
Bu kapsamda, 
günübirlik evler 
le ilgili olarak 
doğrudan, saatlik, 
günlük veya haftalık 

gibi süre şartı 
aranmaksızın kazanç 
amacı güdülerek 
kiralama faaliyeti 
yapılan, sürekli 
oturma veya 
yerleşme amacı 
taşımayan tüm 
geçici nitelikteki kısa 
süreli kiralamaların 
Geçici İkamet Yerleri 
ve Kimlik Bildirme 
Sistemine dahil 
olarak kimlik birim
inde bulunmaları 
gerekmektedir” 
ifadeleri kullanıldı.

Kamıma TL ile 
tahsilat zorunluluğu
Resmi Gazete’de 
yayınlanan 
KHK ile alınan 
kararlar arasında 
TL’nin kullanımını 
artırmaya yönelik 
düzenlemeler de 
var. KHK ile ka
muya TL’yle 
tahsilat zorunlu 
luğu geldi 
OHAL kapsamında 
bazı tedbirlerin 
alınmasına yönelik 
Kânunu Hükmünde 
Kararname (KHK) 
ile ekonomide bir 
dizi karar alındı. 
KHK ile Türk 
Lirası’nın 
kullanımını artırmak 
amacıyla Önemli bir 
değişikliğe gidildi. 
KHK ile kamuya 
TL’yle tahsilat 
zorunluluğu geldi. 
Kamu idareleri, 
döner sermayeli 
kuruluşlar, KIT’ler, 
özelleştirme progra 
mında bulunan ve 
sermayesinin 

yansından fazlası 
kamuya ait 
işletmeci kuruluş 
lar, Tasarruf Mevdu 
atı Sigorta Fonu ve 
sermayesinde 
doğrudan veya 
dolaylı olarak kamu 
payı olan özel ka
nunlar ile kurulmuş 
anonim ortaklıklar, 
niteliğine bakılmak 
sızın yabancı para 
cinsinden yurt içi 
ödeme yükümlülü 
ğü olan alacakları 
m, borçlunun talebi 
üzerine 2 Ocak 
2017 tarihinde 
Merkez Bankası 
tarafından açıkla 
nan döviz alış ku
rundan, 31 Aralık 
2017 tarihine kadar 
Türk Lirası olarak 
tahsil edebilecek. 
Bu madde kapsa 
mındaki işlemler ve 
sonuçları, bütçe 
gelir ve gider 
hesaplarıyla ilişki 
lendirilmeyecek.

ifa®

«« SB

* ı I 7

43 yittik tecrübemiz: ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 

PLAKET & KUPA# 
MADALYA •

~ .........amciukorgan^asyonvetan
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83
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S6K. Mit Print ııc lirnıtt Belıderiııi wrmt süresini »altı
İşverenlerin, 2016 
Aralık ayına ait 
Aylık Prim ve 
Hizmet Belgelerini 
verme süresi 25 
Ocak'a kadar 
uzatıldı.
SGK'dan konu 
ile ilgili yapılan 
açıklamada şu 
bilgiler verildi: 
"Son günü 23 
Ocak 2017 olan 
Aralık 2016 tari
hine Ait Aylık Prim

ve Hizmet Bel
gelerinin ve 
rilmesi, SGK 
e-Bildirge 
uygulamasının 
Chrome ve Fire 
Fox internet 
tarayıcılarında 
hizmet vere
memesi nede 
niyle belgelerin 
verilmediği 
anlaşılmıştır. 
SGK e-Bildirge 
uygulamasının

Internet Explorer 
üzerinden hizmet 
vermesine karşılık

Chrome ve Firefox 
tarayıcılarını kul
lanan işverenlerin

mağduriyetinin ön
lenmesi amacıyla 
söz konusu Aylık 
Prim ve Hizmet 
Belgeleri’nin ve 
rilmesinin son 
günü, 25 Ocak 
2017 tarih saat 
23.59’ a kadar 
uzatılmıştır. 
Bu tarihe kadar 
verilen 2016 Aralık 
ayına ait Aylık Prim 
ve Hizmet Bel
geleri yasal süresi

içinde verilmiş 
sayılacaktır. 
İşverenlerin 
ileriki dönemlerde 
Internet Explorer 
tarayıcısını 
kullanmaları 
halinde Aylık 
Prim Hizmet 
Belgelerinin 
e-Bildirge ka 
nalıyla veril 
meşinde 
sorun yaşama 
yacaklardır."

Evlilik masrafı en az 60 bin lira
Türkiye'de yılda 
600 binden fazla 
kişi evleniyor. 
Evlenecek çiftlerin 
ihtiyaçları hesaba 
katıldığında, bir ev 
kurma ve düğün 
maliyeti 60 bin 
TL'den başlayan 
rakamlara ulaşıyor. 
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) veri
lerine göre 2015 
yılında evlenen 
çiftlerin sayısı bir 
önceki yıla göre 
yüzde 5 artarak 602 
bin 982 oldu. Evlilik 

oranları hız kesmez 
ken, evlenecek çift
lerin ihtiyaçları 
hesaba katıldığında, 
mütevazi bir ev 
kurma ve düğün 
maliyeti 60 bin TL'
den başlayan 
rakamlara ulaşıyor. 
Düğün mekanı 
seçimi ve davetli 
sayısına göre bu 
rakam 200 bin TL ve 
üzerine kadar çıka 
biliyor. Çiftler, büt 
çelerine en uygun 
ev eşyaları ve dü 
ğün ile ilgili hazır 

lıkları yaparken al
ternatifleri görmek 
için aylarca süren 
bir çabanın içine 
giriyorlar. 15. kez 
yapılacak olan 
Evlilik Dünyası 
Evlilik Hazırlıkları 
Fuarı, İstanbul ve 
çevre illerdeki 
evlenecek çiftlerin 
adeta arayıp da bu 
lamadığı bir imkan 
sunuyor. Her yıl 
binlerce çiftin ziya 
ret ettiği fuar, pek 
çok alternatifi bir 
araya getiren, trend 

leri takip eden anla 
yışıyla da fark yarat 
maya devam ediyor. 
3 gün süren fuarda 
gelin ve damat 
adayları, firmaların 
sergile diği ürünleri 
birebir görme, in
dirimlerden ve kam- 
pan yalardan fay 
dalanma imkanı bu
luyorlar. Çiftler, özel 
tasa rım gelinlikler
den, kişiye özel da 
vetiyeye, Roma'da 
düğün hizmetin 
den, ev dekoras 
yonuna kadar pek 

çok ürüne, firmaya 
ve markaya ulaşa 
biliyorlar. Fuar, 
evlilik sektörüne 2 
milyar dolara yakın 
bir hacim yaratıyor. 
Yıllık 12 milyar 
dolarlık hacme 
ulaşan evlilik sek
törüne fuarın katkısı 
ise 2 milyar dolara 
yakın. Evlilik Hazır 
lıkları Fuarı, her yıl 
artan ziyaretçi kap
asitesiyle sektörde 
ki firmaları tüketici 
ile buluştururken 
aynı zamanda çiftler 

için de özel imkan
lar sunuyor. 8 bin 
500 metrekare 
alanda 130 firmanın 
katılımıyla açılacak 
olan fuarda bu yıl, 
özel tasarım gelinlik 
ve damatlıklar, farklı 
konseptte düğün 
mekanları, organi
zasyon firmaları, ev 
dekorasyonu, beyaz 
eşya, avantajlı 
balayı paketleri, 
fuara özel fiyatlarla 
şık gelin mücevher 
ve takıları da bul
mak mümkün

HIİIIIMI 
KlM!

Olağanüstü hal kapsamında yayım 
lanan 4 yeni kanun hükmünde 
Kararnameden gazilere müjde çlrttı. 
Terörle mücadelede gazi olan 19 
bin kişi bin 404 lira ile iki bin 150 
iıra arasında' gazfıfK maaşi’ dıacsk. 
Gaziler arasındaki farklar ortadan 
kaldırılacak.
Müjdeyi Başbakan Yardımcısı 
Numan Kurutulmuş verdi. 
Kurtulmuş, ''Yine bu KHK'larla be
raber getirdiğimiz önemli hususlar

dan biri de gazilerimizin tümünün 
arasrnddkı îaı’kıarrn 'KapâtiıardK, 
bütün gazilerimizin yararlanacağı 
imkânların ortaya konulmasıdır. 
Yaklaşık 19 bin kişi terörle mü
cadele sırasında, herhangi bir uzuv 
ya da fonksiyon kaybına uğrayan 
kişiler 1404 lira ile 2150 lira ara 
sında gazilik maaşı alacaklardır" 
dedi. Numan Kurtulmuş 
şöyle devam etti: "Gazilik 
maaşından bütün gaziler

yararlanabilecek. Ancak 
yaralanmanın derecesine göre 
maaşlar değişecek.Yani iki 
bacağını kaybedenle kolundan 
yaralanan aynı parayı alma 
yacak. Yaralanmalarının, 
sakatlanmalarının derecesi 
ne göre de 6 kademede kademe- 
lendirilerek bütün gazilerimiz bu 
kapsam içine alınmış ve gazile 
rimizi arasındaki farklar 
ortadan kaldırılmıştır"
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GEREKLİ 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

RESMİ DAİRELER1 DENİ2 OTORÜSİT

lENlİlAllMTelefon Anza 
UEDAŞ ARIZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. 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. 
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
513 11 33
513 10 95
513 37 42
513 15 07

Mudanya 
Yenlkapı 
Yalova 
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes.

256 77 84
544 30 60

(212) 518 12 12
(226) 811 13 23

513 23 94

VAPUR-FERİBOT

Topçular 
Eaklhlaar

(226) 814 10 20
(226) 303 43 19
(262) 055 60 31

OTOBÜS

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK-SİYASİ GAZETESİ .

VENÜS SİNEMASI
Olanlar oldu: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:20...
Kötü çocuk: 

11:15-13:30-16:00- 
18:30-21:00 
Çalgı çengi 

ikimiz:
12:00-14:30-17:00- 

19:15-21:30

5133321

YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5686 

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-Reklamcıhk Tesisi 

İstiklal Cad? Bora* Sok. No:5/A GEMLİK 
(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

261 54 00 
(18 Hat)

Şehirlerarası Oto
büs Terminali

DENİZ UÇAÖI

METRO

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

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

ULAŞIM

HASTANELER

TAKSİLER

513 18 21
513 24 67
513 3240
513 23 24
517 33 94

Körfez Taksi 
Çınar Taksi 
Güven Taksi 
Gemlik Taksi 
Mansstır Taksi

Sahil Dev. Hast.
Msr.Sağ.OcaOl
Tomokay Tomografi

80z«r Turtam

Santral
Başkanlık

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

513 13 64
524 85 86
513 10 92
513 10 45
513 77 73
51318 46
513 71 66

51345 21-23
5134520

5145796
513 23 25 

51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DAĞITICILAR

GEMDAŞ 
Aygaz 
Habaş 
Mogaz 
Ergaz 
Mllangaz 
Habaşgaz 
Yeni Likltgaz 
BP Gaz 
Bütünler Likltgaz 
Akçsgsz 
Totalgaz
Akean Petrol 
MAR-PET

513 29 29 
51312 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

mailto:korfezofset@hotmail.com
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BursaBiliiîiı/eTelıiioloiiMerlıezi’nıien3.yıliesti
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi'nin 
vizyon projelerin 
den Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
(BTM) 3 seneyi 
geride bıraktı. 3 
yaşına giren BTM, 
25 Ocak Çarşamba 
günü bütün faaliyet 
alanlarını ve sergi
leri ziyaretçilerine 
ücretsiz açacak. 
Geleceğin bilim 
adamlarını yetiştir 
mek hedefiyle kuru
lan BTM her geçen 
gün büyüyor. Bursa 
Bilim Teknoloji 
Merkezi Genel Koor 
dinatörü Rıfat 
Bakan, "Türkiye'nin 
en geniş Bilim ve 
Teknoloji Merkezi, 
kurulduğu günden 
bu yana dünya 
çapında ses getiren 
sergilere ev sahip 
liği yaptı. Merkez, 
2012 yılının ikinci 
yarısında Merinos 
(ongre ve Kültür 
Merkezi'nde 2 bin 
500 metre karelik 
alanda faaliyetleri

ne başladı. Kuruldu 
ğu yılda yaklaşık 
100 deney düzeneği 
ve özel tasarım ga
lerileri ile bilim me 
raklılarının ilgisini 
çekmeye başardı. 
2014 yılında ise 10 
bin metrekarelik 
kapalı alana sahip 
yeni yerine taşındı. 
Kısa sürede kendi 
sergilerini üreten, 
pazarlayan ve dış 
dünyaya sunan bir 
marka başarısı 
yakalayan BTM, 
Türkiye'de bilim 
merkezi kurmak 
isteyen kurumlara 
da danışmanlık ver
mesinin yanı sıra, 
proje ve sergi 
desteği de sağladı.

Şimdiye dek bir çok 
il ve ilçe belediye
sine bilim merkezi 
kurulması yönünde 
destek veren BTM, 
TÜBİTAK'ın proje 
çağrıları dahil ol 
mak üzere birçok 
bilimsel organiza
syonda doğal bilir 
kişi olarak görülü 
yor. Türkiye genelin 
de "Bilim Şenliği" 
organize etmek 
isteyen ya da "Bilim 
Toplum Projeleri" 
üreten kurumlar rol 
model aldıkları Bur 
sa Bilim ve Tekno 
loji Merkezi'nin 
tecrübe ve fikir
lerinden faydalanı 
yor" dedi.
Bilim ve Teknoloji

Merkezi'nde 
14 farklı alanda 
300'den fazla deney 
düzeneği ve altın 
çağda bilim, dino
zor özel tasarım 
galerilerinin bulun 
duğunu anlatan 
Rıfat Bakan, 
"Ayrıca eğitim 
salonları, çeşitli 
atölyelerin yapıldığı 
odalar, ahşap 
atölyesi alanı, 
simülasyon 
cihazları, plane- 
taryum, Burfaş 
Bilim Kafe ve 
BTM Dükkan'ın 
yer aldığı mer 
kezde çocukları 
miza bilimsel 
kampların, atölye 
çalışmalarının, 
bilimsel şovların 
yapıldığı bir 
program 
sunulmaktadır. 
Öğrenciler başta 
olmak üzere 2-92 
yaş aralığındaki 
herkes hedef 
kitlemiz arasında 
yer almaktadır" 
diye konuştu.

Meteoroloji kar 
yağışı uyarısında 
bulundu. Bursa'da 
kar yağışı git gide 
daha da artacak, 
özellikle bu hafta 3 
gün yoğun yağış 
bekleniyor...
Meteoroloji'den 
yapılan son 
değerlendirmede 
yurdun büyük 
bölümünün kar 
yağışının etkisi 
altına gireceği 
bildirildi. En yüksek 
sıcaklık 10 olarak 
belirlendi. Meteo
rolojiye göre Bur
sa'da yağmurlu bir 
hava hakim olacak. 
Sağanak yağış,

Çarşamba günü 
yerini kar yağışına 
bırakacak.
Perşembe ve Cuma 
günleri şiddetli kar 
yağışı beklenirken, 
Cumartesi günü'de 
kar yağışı devam 
edecek. Pazar 
gününden itibaren 
ise kar yağışı kenti 
terk edecek.
Bugün yurt 
genelinde yağış 
beklenmiyor. Sabah 
ve gece saatlerinde 
yoğun sis ve pus 
etkili olacak.
Yapılan son değer 
lendirmelere göre, 
yurt gene linde 
yağış beklenmiyor.
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İNŞAAT
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTI.

BANYO & MUTFAK & SERAMİK & CAM MOZAİK
VITRIFIYE & 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 Küçük Kumla Mahallesi arasında 600 dönümlük alanın imar kapsamına alındığı Kuzey Planları tapu aşamasına geldi

Cumhuriyet Mahallesi Manastır Mevkiinden, 
Hasanağa Kampının üzerlerine kadar olan alanı imara 
açan Kuzey Planları, Gemlik Belediye Meclisince 
kabul edilmesinden sonra, Bursa Büyükşehir Beledi 
yesi Encümenince onaylandı. Uzun süredir beklenen 
Kuzey Planları, Gemlik Belediyesi Şehircilik Müdür 
lügü’nce son halini aldıktan sonra, vasıf değişikliği 
için İlçe Kadastro Şube Müdürlüğüme gönderildi. 
Bura daki işlemler tamamlandıktan sonra, Tapu 
Müdürlüğüme gönderilerek arsaların tapuları mal 
sahiplerine verilecek. Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Güne Bakış

Kuzey Planlarında 
Sona Doğru

İlçemizin Kuzey yakasında arazileri 
bulunan vatandaşlar, yıllardır verimsiz 
zeytinliklerin vasıf değiştirilerek imar 
planına alınmasını bekliyordu.

1980’li yıllarda Gemlik’in ekonomik- 
büyümesi ve göçler sonucu, bilhassa 
Doğu Anadolu Bölgesi ile Karadeniz 
kıyılanndan gelenler, kentin ova olarak 
bilinen yerlerinde aldıktan tan m arazi
lerine kaçak konutlar yaptılar. 4’de

Nitratlı 
gübre 
reçetene 
satılacak
Terör örgütlerinin 
rahatça buldukları 
ve patlayıcı olarak 
kullandıkları için 
2016 yılı Hazirarj 
ayında yasaklanan 
nitratlı gübrelerle 
ilgili yeni düzen
leme yapıldı.
Haberi sayfa 5’de

Su Sporları 
Senlisi başlıyor

Gemlik Belediyesi ile Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor Kulübü’nün organizas 
yonu ile bugün ilçemizde Su Sporları 
Şenliği yapılacak. Yarışmalar, saat09.oo da 
başlayacak. Haberi sayfa 4’de

Gemlik- 
Haliç «çak 
seferleri 
içinsen 
rötuşlar
Gemlik • Haliç 
arasında sefer 
yapan ve karaya 
da inme özelliği 
bulunan Buru 
laş'a ait uçaklar, 
1 Şubat 2017 Çar 
şamba gününden 
itibaren Yunuseli 
Havaalanı'ndan 
kalkıp Haliç'e 
inecek. Syf8’de

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


26 Ocak 2017 Perşembe Gemlik Körfez Sayfa 2

Gemlik Küçük Kumla Mahallesi arasında 600 dönümlük alanın imar kapsamına alındığı Kuzey Planları tapu aşamasına geldi

5 yıldır beldenen planlar katfasiroda
Cumhuriyet Mahallesi Manastır Mevkiinden, Hasanağa Kampının üzerlerine kadar olan alanı imara açan Kuzey 
Planları, Gemlik Belediye Meclisince kabul edilmesinden sonra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümenince 
onaylandı. Uzun süredir beklenen Kuzey Planları, Gemlik Belediyesi Şehircilik Müdürlüğünce son halini 
aldıktan sonra, vasıf değişikliği için İlçe Kadastro Şube Müdürlüğüne gönderildi. Buradaki işlerfiısr 
tamamlandıktan sonra, Tapu Müdürlüğüne gönderilerek arsaların tapuları mal sahiplerine verildceK.
Gemliklilerin 
Kuzey Planı 
olarak tanıdığı, 
Cumhuriyet Ma
hallesi ile Küçük 
Kumla Mahallesi 
arasında kalan 
600 dönümlük 
arazinin imara 
açılmasını içeren 
1/1000 ölçekli plan 
değişikliği, Bursa 
Büyükşehir 
Belediyesi Encüme 
nince onaylanarak, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından 
Vasıf Değişikliği 
yapılması ve 
tapularının çıkarıl 
ması için İlçe 
Tapu ve Kadastro 
Müdürlüğüne 
yollandığı öğrenildi. 
Eski Belediye 
Balkanlarından 
Fatih Mehmet 
Güler’in döneminde 
hazırlanan Kuzey 
Planları, Refik 
Yılmaz’ın Belediye 
Başkanlığı dönemin 
de askıya alınmış, 
Kuzey Planları

makilik alanların 
imara açılması 
sırasında rezerve 
alanlar içinde 
bırakılmıştı. 
Anayasa Mah 
kemesine açılan 
davalarda 
makiliklerin

imara açılmasının 
Anayasaya aykırı 
bulunması üzerine, 
5 yıl arazilerinin 
imara açılmasını 
bekleyen 
vatandaşlar, Kuzey 
Planlarının 
çıkarılması için 

siyasi partilere 
başvurmuş, konu 
CHP ve MHP Meclis 
üyeleri tarafından 
meclise taşınmıştı. 
Kuzey Planları 
AKP’li Meclis 
üyelerini de olumlu 
bakması sonucu 

imara açılması 
kabul edilmiş ve 
18 uygulamalarının 
yapılması için 
plancıya ihalesi 
gerçekleştirilmişti. 
18 uygulamaların 
tamamlanmasından 
sonra askıya 

çıkarılan Kuzey 
Planları, onay için 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi 
Encümenine 
gönderilmişti. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Encü
meninde bir süredir 
bekleyen planlar 
onaylanınca Gemlik 
Belediyesi’ne geldi. 
Gemlik Belediyesi 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nde 
yapılan hazırlıklar 
dan sonra genelde 
zeytinlik arazisi 
olan alanların vasıf 
değişikliği için 
kadastro İşlemle 
rinin yapılması için 
geçtiğimiz hafta 
ilçe Kadastro Şube 
Müdürlüğü’ne 
gönderildi, bura 
daki işlemlerin 
tamamlanmasın 
dan sonra ise 
tapularının 
çıkarılması için 
Tapu Müdürlüğüne 
gönderileceği 
öğrenildi.

GTSO YÖNETİMİ İLÇE JANDARMA KOMUTANI ZİYARET ETTİ

Akıt. 'Biivenlik güçlerine ayrı dener veriyonız”
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası, Gem
lik ilçe Jandarma 
Komutanhğı’m 
ziyaret etti.
Oda Başkanı Kemal 
Akıt, Meclis Başkanı 
Paşa Ağdemir ve 
oda yönetiminin 
katıldığı ziyarette, 
GTSO heyetini 
İlçe Jandarma 
Komutanı Yüzbaşı 
Barış Bozkurt 
karşıladı.
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt; "Çok 
gelen giden oluyor
dur, ülke olarak da 
zor süreçten geçtik. 
Size hayırlı olsun 
diyoruz.

Kısa zamandaki 
katkılarınızdan 
dolayı da teşekkür 
ediyoruz. Ülkede 
güzel gelişmeler var. 
Sizler görevinizi 
layığıyla yapıyorsu

nuz. Biz de üzeri 
mize düşeni 
yapıyoruz.
Geçmişte, Kamelya 
yapımında ve bina 
tadilatında önemli 
katkılarımız olmuştu.

Taktiri ilahi, 
İlçe Jandarma 
Komutanlığı’na bu 
yer de babamın 
belediye başkanlığı 
zamanında 
verilmişti.

Hem kendim, hem 
oda yönetimimim, 
güvenlik güçlerine 
ayrı değer verir” 
dedi.
UYUM İÇİNDE 
ÇALIŞIYORUZ 
İlçe Jandarma 
Komutanı Barış 
Bozkurt ise; "Yoğun 
bir süreçte Gemlik’e 
atandık. Gemlik 
sevilmeyecek yer

değil. Burada 
önemli dostluk 
lar da edindik. 
Emniyet ve diğer 
kurumlarla güzel bir 
uyum içinde 
çalışıyoruz.
Bu da işimizi 
kolaylaştırıyor. 
Odalar ve dernekler 
de bizler için aynı 
önemi taşımaktadır” 
şeklinde konuştu.
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Bursa'daki kanlı olaya 100 yıl hapis
Bursa'da oto ki
ralama meselesi 
yüzünden işlendiği 
iddia edilen cinaye 
tin sanıklarına 
toplam 100 yıl hapis 
cezası verildi. 
Geçtiğimiz yıl ocak 
ayında Demirkapı 
Mahallesi'nde mey
dana gelen olayda 
Gökhan Şen (25) 
öldürülmüştü. 
Olayın ardından 
gözaltına alınan 
Volkan B. (23), 
Ömer G. (25), Hasan 
Can A. (19) ve Yasin 
A. (23) tutuklandı. 
Oto kiralama mese
lesi yüzünden mey
dana geldiği iddia 
edilen cinayetin ilk 
duruşmasında

Yasin A. ile Hasan 
Can A., tutuksuz 
yargılanmak üzere 
serbest bırakılmıştı. 
Bursa 4. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 
'kasten adam 
öldürmek' suçun
dan müebbet hapis 
cezası talebiyle 
yargılanan 4 sanık 
son kez hakim 
karşısına çıktı, ilk 
duruşmadaki 
ifadesini tekrar
layan Ömer G., 
''Olay günü araçla 
geziyorduk.
Volkan'ın kiralık 
verdiği aracı 
gördük. Sonra 
Volkan, aracı önüne 
kırdı. Ardından 
Demirkapı Mahalle

si'nde Gökhan Şen 
ile buluştu. Gökhan 
ile Ömer kavga et 
meye başladı.
Bende kavgayı 
ayırmak için araç
tan bıçağı aldım. 
Volkan ile beraber 
Gökhan'a bıçak 
salladık" dedi.
Volkan B. ise 
"Araçtan dışarıya 

çıktığım sırada 
Gökhan geliyordu. 
Benim yanıma 
gelince küfretti. Ben 
Gökhan'ın koluna 
girdim. Bana vur
maya başladı. 4-5 
metre aşağı indik. 
Yasin ve Ömer 
yanıma geldi. Yasin 
maktulü itekledi. O 
sırada Gökhan elini 

beline attı. Belinde 
bıçak gibi bir şey 
vardı. Ben de bıçak 
çektim. Birkaç kez 
eğilerek, alttan vur
dum. Ömer de üst 
tarafa doğru vur
maya başladı. 
Daha sonra kaçtık" 
diye konuştu.
Yasin A. ise 
"Gökhan, Volkan'ın 
yanına küfrederek 
geliyordu. Volkan 
parasını istediği 
sırada tartışıp 
kavga ettiler. Bunun 
üzerine Ömer de 
Volkan'ın yanına 
gitti. Ben de olayın 
büyümemesi için 
gittim" diye 
konuştu.
Toplam 100 yıl 

hapis cezası 
Mahkeme heyeti 
ifadelerin ardından 
açıkladığı kararda, 
sanıklara önce 
müebbet hapis 
cezası verdi. 
Ardından indirime 
giden heyet, 4 
sanığa 25'er sene
den toplamda 
100 yıl hapis 
cezası verdi. 
Tutuksuz 
yargılanan Yasin A. 
ile Hasan Can A. 
kararın ardından 
tutuklandı. 
Duruşmanın 
ardından ölen 
şahsın yakınları, tu
tuklanan sanıkları 
darp etmeye 
kalkıştı.

------------- jJ“Tl------------------------------------  --------------------------

ılIuılagOniversftesi'nefnOoııerasvoıııı
Uludağ Üniversite
sinde bazıları hala 
aktif olarak görevli 
7 öğretim görevlisi 
FETÖ üyesi olduğu 
gerekçesiyle 
gözaltına alındı. 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri, 
bazıları halen 
Uludağ Üniver 
sitesinde görev 
yapan FETÖ 
üyelerine yönelik 
operasyon 
gerçekleştirdi. 
Hakkında soruştur 
ma başlatılan 11 
öğretim görevlisin
den 7'si Bursa,. 
Konya, İsparta, İs
tanbul, Manisa ve 
Ankara'da gözaltına 
alındı. 4 kişinin ise

Oto faresi yakalandı
Orhangazi de oto 
hırsızı güvenlik 
kamerasına yaka 
landı. Bir fabrikada 
işçi olarak çalışan 
Çağlar Taş'a ait 
hususi otomobil, 
21 Ocak tarihinde 
fabrikadan çalındı. 
Hırsızlık anı güven
lik kamerasına 
yansıdı. Saat 11.00 
ile 11.30 arasında

firarda olduğu 
öğrenildi. 
FETÖ/PDY Terör 
Örgütüne üye 
olmak ve 6415 
Sayılı Terörizmin 
finansmanının ön
lenmesi dair ka
nuna muhalefet 
etmek suçları 
kapsamında 
gözaltına alınan 
C.K. D.H. E.G. İ.Y. 
M.A. İ.H.K.ve M.A. 
yakalanarak 
gözaltına alındı. 
Şüphelilerin 

görüntülenen 
hırsız, önce fab
rikaya girip Çağlar 
Taş'a ait otomobilin 
anahtarını ve 
ruhsatını dolabın 
dan aldıktan sonra, 
Örnekköy istikame 
tinden fabrikaya 
girerek, anahtarla 
otomobili arıyor. 
Arabayı bulan 
hırsız, buradan 

örgütün haberleş 
me aracı BYLOCK 
kullandıkları ve 
bazılarının ise 
FETÖ/PYD Terör 
Örgütü liderinin 
muhtelif zaman
larda vermiş 
olduğu talimata 
uyarak Bank 
Asya'yı kurtarmak 
amacıyla bankaya 
para yatırdıkları 
tespit edildi.
Firardaki 4 kişinin 
ise arandığı 
öğrenildi.

göl yolu istikame
tine, ardından 
İznik Işıklı 
kavşağından 
Yalova istika 
metine doğru 
kaçarken karne 
ralara takıldı. 
Güvenlik kamerası 
görüntülerini in
celeyen polis, oto 
hırsızının peşine 
düştü.

Bursa'da, FETÖ 
yalanıyla 
dolandırıcılık yapan 
iki kişi, yaşlı çiftin 
87 lirasını camdan 
teslim alırken, ma
halleye pusu kuran 
polisler tarafından 
yakalandı.
Her gün Türkiye'nin 
farklı bir 
köşesinden telefon 
dolandırıcılığı 
haberi gelirken, 
Bursa'da anne ve 
babasını arayan 
kişinin dolandırıcı 
olduğunu fark eden 
çocukları, 87 bin 
lirayı kurtardı. Olay 
merkez Osmangazi 
ilçesi Başaran Ma
hallesi'nde mey
dana geldi. Alınan 
bilgiye göre, ken
dini polis ve savcı 
olarak tanıdan 
telefon dolandın 
cısı, E.T. (60) ve 
n. İ7 (57)' çıffînı’ 
arayarak, 
hesaplarından 
FETÖ terör 
örgütüne para 
aktarıldığını 
söyledi. Uzun süre 
telefonu kapatma
yarak ne 
yapmalarını 
gerektiğini belirten 
LK. (35), yaşlı 
çiftten 
hesaplarındaki 
bütün parayı gele
cek kişilere teslim 
etmelerini istedi.

Uzun süre tele
fonda olan anne ve 
babasından şüphe 
lenen çocukları, 
arayanların dolan 
dinci olduğunu 
anlayınca polise 
ihbarda bulundu. 
Polis ekiplerinin 
oyunu devam et
tirmelerini istemesi 
üzerine, paraların 
tamam olduğunu 
belirten karı koca, 
İstanbul'dan yola 
çıkan M.E. (33) 
ve A.A.'yı (34) 
beklemeye başladı. 
Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü 
Yankesicilik ve 
Dolandırıcılık Büro 
Amirliği ekipleri de 
evin etrafında 
tertibat aldı.
Dolandırıcılar, 
yaşlı çiftin camdan 
uzattığı paraları 
tam alırken suç 
üstü yakalandı.

Yaşananları İhlas 
Haber Ajansı 
mikrofonlarına an
latan E.T. ve N.T. 
çiftinin oğulları 
G.T., "Durmadan 
babamın ve anne
min arandığını 
görünce 
şüphelendik. 
Polisi aradık. 
Ekipler, bize 
oyunu sürdürmem
izi istedi. Arayan
lara paranın hazır 
olduğunu söyle 
yerek, polisle 
beraber beklemeye 
başladık. Parayı 
almaya geldik
lerinde polis 
suçüstü yaparak 
yakaladı" diye 
konuştu.
Suçüstü yakalanan 
2 kişi, emniyetteki 
sorgularının 
ardından sevk 
edildiği mahke
mece tutuklandı.
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Güne Bakış
Gemlik Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yapılacak olan yarışmalar bugün

Su Sporları Senlikleri başlıyorKadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Kuzey Planlarında 
Sona Doğru..

Övle oldu ki. bugün ilçemizin yıllar 
önce samanlı ve Katırlı Dağları arasın 
da kalan aliviyumlu arazilerinde do
mates, biber, enginar, marul ekilir, 
meyve ağaçlarından güzel meyveler 
toplanırken, bir de baktık ki, buralar 
bilhassa 80’11, 9O’lı yıllarda konutlarla 
doldurulmuş.
Her seçim dönemi, kaçak yapı yapan 

lara ya af geldi, ya da kaçak yapılan 
yerler imar alanları içine alındı.

1999 depremi milat oldu, ovaya bir 
tek çivi bile çakılmaz denildi. Yalova 
Hacı Mehmet Ovası’ndayaşananlar 
örnek gösterildi, ama yine de günü 
müze kadar ovada kat sayısı azattı 
larak, yapılaşma sürdürüldü.
Bugün tepelerden Gemlik Ovasına 

baktığımızda boş yerin kalmadığını 
göreceksiniz.

Kalan tek tük yerler de inşaatlarla 
dolduruluyor.
Bu bir aymazlıktı.
Ovanın tamamen doldurulması, 1986 

yılından sonra ANAP ve AKP döne
minde büyüdü.
Artık Gemlik Ovasında yer kalmadı.
Sağlam zeminli araziler ise ilçenin 

kuzey yamaçlarıyla, Cihattı Bölgesi 
olduğu araştırmalarda ortaya çıktı.
Bugün Belediye ısrarla önceliği 

Cihatlı Mahallesine kaydırmak is
terken, 2010 yılında hazırlanan Kuzey 
Planları ise rafa kaldırılmıştı.
AKP’li belediyenin imar alanı olarak 

düşüncesi Gemlik’in kuzey yamaçla 
rındaki tepelerdi.

Bunun içindeki kuzey planları rezer 
ve yapılanma alanı olarak hazırlanan 
planlara işlendi.

O bölgede zeytinlikleri olan vatan 
daşlar ürün atamıyorlardı.
Bir çoğu zeytinliklerin yıllardır 

ış'ıemeûen brra'Kiyorûu.
Anayasa Mahkemesinin makilik 

alanları ve rezerve alanları Anayasa’ya 
aykırı bulmasından sonra Kuzey 
Planları raftan indirildi.
Arazi sahiplerinin ısrarlı taleplerine 

siyasiler ‘Hayır’ diyemeyince, Kuzey 
Planları mecliste yeniden ele alınıp 
işlerlik kazandı.

Gemlik’te uzun süredir müteahhitler 
inşaat yapacak arsa bulamadıkları için 
bir arayış içindeydi.
Kuzey planları Bursa Büyükşehir 

Encümenince onaylanınca, geçen 
hafta arazilerini vasıflarının değişti 
rilmesi ve tapularının çıkarılması için 
Kadastro Müdürlüğüne gönderildi. 
Buradaki işlemler 4 ay kadar 
sürebileceği belirtiliyor. Sonunda arsa 
niteliği kazanan yerlerin tapuları mal 
sahiplerine verilecek.
Hergün Belediye’nin kapısını aşındı 

ran bilhassa Balıkpazarında ikamet 
eden vatandaşlar, artık sona gelindi 
ğini öğrenip sevindiler.

Gemlik Belediyesi 
ile Gemlik Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün 
organizaasyonu 
ile bugün ilçemizde 
Su Sporları 
Şenliği yapılacak. 
Bugün Sosyal 
Yaşam Merkezi’nde 
bulunan Gemlik 
Belediyesi Kapalı 
Yüzme Havuzunda 
düzenlenecek 
olan Yüzme Şenliği 
saat 09.00 da 
başlayarak 
18.oo de sona

erecek.
Şenliğe katılmak 
isteyen Yüzme 
Sporu Külüpleri bu 
sabah ilçemize 
gelerek, yarışmayla 
ilgili kayıtlarını 
hakem heyetine 
yapacaklar.
Yarışmalar 
saat O9.oo da 
start alacak ve 
elemeli sistem 
ile yapılacak 
değerlendirmede 
dereceye girenlere 
madalyaları törenle 
verilecek.

Atatürkçü Düşünce 
Derneği Gemlik 
Şubesi’nin 
geçtiğimiz hafta 
yapılan genel kurul 
toplantısında, 
yönetim kurulu 
üyeliklerine 
seçilenler arasında 
görev bölümü 
yapıldı.
Eski Başkan 
Muhammet 
Usta yeniden 
ADD Gemlik Şube 
Başkanlığına 
getirilirken, 
Başkan Yardımcılı 
ğına Melek Yılmaz, 
Yazmanlığa Burak 
Pars, Saymanlığa 
Mustafa Amca 
getirilirken, Doğan 
Alkaya ve Gülseren 
Güler, Gürkan 
Güzel de üyeliklere 
seçildiler.
ADD Gemlik Şube

Başkanı Muhammet 
Usta gazetemize 
yaptığı açıklamada, 
yeni dönemde 
"Atatürkçü Düşün 
ceyi yaşatmak ve 
yaymak için yoğun 
bir çalışma içine 
gireceğiz” dedi.
Usta, ders 
kitaplarından

Atatürkçülüğü 
azaltmanın doğru 
olmadığını, 
sinsice 
Cumhuriyetimizin 
kurucusu Mustafa 
Kemal’in düşüncele 
rini ve ülkemize 
yaptığı hizmetlerin 
çocuklarımıza 
öğretilmemeye

çalışıldığına dikkat 
çekti.
Usta, Anayasa 
değişikliğine de 
dikkat çekerek, 
"Atatürkçü düşünce, 
ülkeyi bir kişinin 
eğemenliğine 
bira kacak rejim 
değişikliğine 
karşıdır.
TBMM’sinin 
yetkilerini elinde 
toplayan, yargının 
üst kurumlarının 
büyük çoğunlu 
ğunu kendisi 
atayan, yürütme 
organını 
ortadan kaldıran 
rejim ülkeye 
faşizme götürür.” 
buna izin 
vermeyeceğiz. 
Halkımızı referan
dumda "Hayır" 
oyu kullanmaya 
çağıracağız” dedi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez ■ Güler Ajans

SAHİBİNDEN
SATILIK 
LÜKS 
DUBLEKS

MANASTIR’DA 
BİR TARAFI FULL DENİZ MANZARALI 

BİR TARAFI YOLA CEPHELİ 
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE YAKIN 
5 ODA 1 SALON 220 METREKARE 

3 BANYO VE BÜYÜK MUTFAK (ANKASTRELİ) 
ŞÖMİNELİ 

UYGUN FİYATLA SAHİBİNDEN SATILIK 
LÜKS YAPILI MASRAFSIZ DUBLEKS DAİRE

MİRE 0 532 393 92 27
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Serbest Kürsü
ürer KONAK anarın öğretmeni

GEÇMİŞTEN GELECEĞE
Bu yaz okuduğum 

bir kitap kafamda 
sorular oluşturdu. 
Kitabın adı: 2050 
(ikibinelli). Yazarı 
Amerika’lı bir Prof... 
Prof. Dr. David Pas- 
sig. Koton Kitap 
Yayınevi tarafından 
2011 de basılmış. 
Yazarı olan kişi 
fü tür i st (yani gelecek 
bilimci-siyasal bi 
limci) Kitabın kısaca 
özünü birkaç cüm
leyle özetlersek 
şöyle diyebiliriz: 
Gelecek yüzyılda 
Avrupa ve Ameri 
ka’nın durumları.... 
Ve de özellikle Orta 
doğu ile Türkiye’nin 
durumları ne ola
cak?

Geçmişe bakacak 
olursak içinde 
bulunduğumuz 
coğrafyanın sürekli 
karışıklıklar ve 
savaşlarla, kanla 
dolu olduğunu 
görmekteyiz. Bin
lerce yıl önce kurul 
muş Sümer uygarlı 
ğından başlayarak 
bu coğrafyada 
sürekli savaşlar 
olagelmiş... Biri 
yıkılmış, diğeri 
kurulmuş... O 
yıkılmış, bir başkası 
kurulmuş... Sürekli 
kan ve savaş...
Bunun birçok neden
leri var tarih boyun 
ca... “Altın Hilal’’

Nitratlı gühre reçete İle satılacafc
Terör örgütlerinin ra
hatça bulduktan ve 
patlayıcı olarak 
kullandıkları için 
2016 yılı Haziran 
ayında yasaklanan 
nitratlı gübrelerle il
gili yeni düzenleme 
yapıldı.
Patlayıcı yapımında 
kullanıldığı için 26 
Haziran 2016 tarihin
den bu yana dağıtımı 
ve satışı yasaklanan 
nitratlı gübrelerle il
gili yeni uygulama 
belli oldu.Gıda,Tarım 
ve Hayvancılık Ba 
kanlığı, Amonyum 
nitratlı gübreleri ta 
mamen yasaklarken, 
Kalsiyum nitratlı 
gübrelere e- reçete 
ile satışına izin veril 

diye adlandırılan 
coğrafya dünyanın 
en verimli ve sulak 
topraklarına sahip... 
İlk uygarlıklar 
Mezopotamya de
nilen bu “Altın Hilal” 
de ortaya çıkmış, 
çok tanrılı ve daha 
sonra tek tanrılı din
ler ilk kez burada 
doğmuş. Sürekli 
zenginlik kaynakla 
rım ele geçirmek için 
ya birbirleriyle 
savaşmışlar, ya da 
başka uluslar 
saldırmışlar...

Daha uzatmadan 
günümüzü geldiği 
mizde de aynı du
rumlarla karşılaş 
mışız...

I. Dünya Savaşında 
en kanlı savaşların 
bir bölümü yine bu 
coğrafyada olmuş... 
Emperyalist de
vletler çıkarları ne
deniyle bölgeye 
gözdi’kmişler. In
giliz’i, Fransız’ı, 
Alman’ı, 
Amerikah’su, 
Rus’u... Herbirinin 
ayrı bir hedefi var.. 
Kimi zengin petrol 
kaynaklarını ele 
geçirmeyi, kimi 
ticaret yollarını 
denetlemeyi, kimi 
zengin toprak ve 
maden varlıklarını 
almayı düşünmüş. 
Bu yüzden 
aralarında 1. Dünya 

di. Potasyum nitratlı 
gübrelerin satışı ise 
tamamen serbest 
bırakıldı. Gıda,Tarım 
ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bitkisel 
Üretim Genel 
Müdürlüğü,Tarımda 
Kullanılan Nitratlı 
Gübreler Talimatını 
yayınladı. Talimata 
göre, Kalsiyum 
Amonyum Nitrat 
(%26 CAN) ile 
Kalsiyum Amonyum 
Nitrat (%21 CAN) 
gübrelerinin çiftçile 
re satışı e- reçete ile 
yapılacak. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
İl veya İlçe Müdürlü 
ğü personelinin 
gözetiminde tarlaya 
atılacak.

Savaşı içinde pek 
çok gizli antlaşmalar 
yaparak Ortadoğu’yu 
ve ülkemizi 
paylaşmak 
istemişlerdir. Bazı 
antlaşmaların isim
lerini sayalım:

1- İstanbul 
Antlaşması (1915)

2- Londra 
Antlaşması (1915)

3-Sykes-Picot 
Antlaşması (1916)

4- Mac-Mohan 
Antlaşması (1916)

5- St. Jean de Mau- 
rienne Antlaşması 
(1917) gibi...

Bu antlaşmalardan 
herbiri Anadolu 
topraklarının ve o 
sıralarda elimizde 
bulunan Arap 
topraklarının nasıl 
paylaşılacağıyla ilgi
lidir... Genel de bu 
antlaşmalarda ayrın 
tıya fazla girmeden 
Ingiltere - Fransa - 
İtalya ve Rusya ne 
Arap’ların imzaları 
vardır. Her ülke ken 
di çıkarları doğrultu 
sunda bunları arala 
rında konuşarak, 
anlaşarak imzalamış 
lardır. Özellikle em
peryalist devletler el
lerine aldıkları bir 
cetvelle Ortado 
ğu’nun ve Anadolu’
nun haritalarını 
çizmişlerdir...

Sözü fazla uzatma 
yalım. 1. Paylaşım

Gıda,Tarım ve Hay
van cıhkBakanhğı 
Bitkisel Üretim 
Genel Müdür Vekili 
Mesut Akdamar 
imzasıyla, Tarımda 
Kullanılan Nitratlı 
Gübreler Talimatı, 
Gıda, Tarım ve Hay
van cılık İl Müdürlük
leri ve gübre dağıtım 
yerlerine gönderildi. 
Nitratlı gübrelerin 
dağıtım, satış ve 
kullanılmasını 
düzenleyen Tali
matta özetle şu bil
gilere yer veriliyor: 
"Amonyum Nitrat 
(%33AN) gübresinin 
tarımsal amaçlı 
kullanımı tamamen 
yasaklanmıştır. 
Çiftçilere satış

(Dünya) Savaşı so
nunda yenilen 
OsmanlI’ya önce 
Mondros’u ve sonra 
Sevr’i imzalatarak 
amaçlarına erişmek 
istemişlerdir. 
Mustafa Kemal’in 
önderliğindeki Türk 
ulusu buna olanak 
tanımamış...
Kurtuluş Savaşımız 
la bu rüyalara son 
vermiş ve Sevr’i 
yırtarak bu günkü 
sınırlarımızı 
Lozan’la çizmeyi 
başarmıştır...

Günümüze doğru 
dönelim biraz da... 
Artık devletler 
arzularını doğrudan 
savaşarak ele geçir
miyorlar... Ne 
yapıyorlar? Ulusları 
içten parçalıyor 
(etnik-kültürel- 
mezhepsel - siyasal) 
ya da maşalar kulla
narak devletleri bir
birine, ulusları 
birbirine düşürerek 
amaçlarına ulaşmayı 
yeğliyorlar...

Sözünü ettiğim ki
tapta ilgi çekici; 
özellikle ülkemizle il
gili gözlemler ve 
senaryolar var.... <

Sayfa 195 de yazar 
şöyle diyor: 
“Türkiye’nin tarihine 
bakılırsa OsmanlI 
İmparatorluğu 
zamanında Kuzey 
Afrika, Güneydoğu 
Avrupa ve Ortado 
ğu’da egemen güçtü. 
Müslümandı. Bu böl
gelerde ticareti, 
güvenliği, refahı 
sağlıyordu. Bu ne
denle bölge mese
lelerinden elini 
çekmesi Türkiye’nin 
doğal davranışı 
değil.”

“Soğuk savaş 
bittiğinden beri eski 

yapılmayacaktır. 
Diğer yandan tarım 
sal amaç dışı kulla 
mm için satış ve 
sevkiyatlarda ilgili 
firmalar bakanlığı 
mızdan izin almaya 
devam edeceklerdir. 
Üretici-lthalatçı 
firmaların ve bayi/da 
ğıtıcıların yediemin
lerindeki Kalsiyum 
Amonyum Nitrat 
(%26 CAN) ile Kalsi 
yum Amonyum Ni
trat (%21 CAN) güb 
relerinin çiftçilere 
satışına kontrollü 
olarak izin verilecek
tir. Potasyum Nitrat 
ve Sodyum Nitrat 
gübrelerinin satışı 
tamamen serbest 
bırakılmıştır."

güvenlik rollerinden 
birçoğuna geri 
dönme olasılığı var... 
ABD’nin bu nedenle 
desteği neredeyse 
kesindir.” Bu 
çıkarımlar size neyi 
anımsatıyor biraz 
düşünün... Kuzey 
Afrika’daki olaylarda 
(Libya-Tunus-Mısır- 
Suriye deki 
tutumlarımız) nasıl 
davranılmıştı?

Sayfa 208 de şöyle 
bir başka öngörü de 
bulunuyor yazar: 
“İsrail ile komşuları 
arasında (Suriye- 
Lübnan) bir savaşta 
ABD, İsrail’in gerek 
sinim ve korkularına 
fazla kulak asmaya
cak. Ancak Türkiye 
daha anlayışlı ola
cak. İsrail ile Türkiye 
arasındaki ilişkiler 
meyvelerini vere
cek.... Türkiye her iki 
tarafı da anlaşma 
imzalamaya ikna.et- 
meye çalışacak; İs
rail’e anlaşmaya 
uyulacağı garantisini 
vermek içi de Suriye 
ve Lübnan’a kendi 
güçlerini yerleşir 
meyi kabul edecek”

Sayfa 192 de şunlar 
anlatılıyor; "... ABD, 
Türkiye’nin istikrar 
sız Ortadoğu’da den
geleyici bir güç 
olmasını destekleye
cek, Basra Körfezi 
gibi yerlerden 
sağlanan gaz ve 
petrol gibi yakıtların 
büyük bir bölümünü 
getirebilmesi Irak’ın 
durdurulmasında 
önemli bir oynaya
bilmesi” 
“Türkiye’nin güneyin 
deki ülkelerde, yani 
Ortadoğudaki müs- 
lüman ülkelerde de 
etkili olabilmesi için 
herşeyi yapacak”

Bakanlık talimatına 
göre; gübre üreticisi 
ve ithalatçısı firma 
lar, sevkıyat işlemle 
rini Gübre Kayıt ve 
Takip Sistemi üzerin 
den yapacaklar. 
Gübre Kayıt ve Takip 
Sistemine kayıtlı ol
mayan dağıtıcılara 
/bayilere sevkiyat 
yapılmayacak.
Üretici-ithalatçı 
firma, sadece Kalsi 
yum Amonyum Ni
trat (% 26 CAN ve % 
21 CAN) gübrelerinin 
satış ve sevkiyat bil
gilerini Gübre Kayıt 
ve Takip Sistemine 
kaydederek, 
"Sevkiyat Belgesi" 
çıktısını alacak. Bu 
belge ve Yol Kontrol 
Belgesini taşıma 
aracına verecek. 
Eğer, sevkiyat sana 
yi, ihracat vb.amaçlı 
yapılacaksa Bakan 
lıktan ayrıca izin 
alınacak.

Sayfa 353 de şöyle 
bir sonuçla bitiriyor 
yazar görüşlerini: 
“Bu süreçlerde 
ABD yle Türkiye 
arasında kuvvetle
nen bağlantıların 
açık olmasına 
rağmen, iki tarafın 
birbirinin arkasından 
gizli eylemlerde 
bulunması da olası” 
“En önemli sonuç, 
coğrafyadaki mil
letler, diğer milletler 
tarafından kandırıl 
mak istemiyorlarsa 
zeki olmaları gerekti 
ğidir” Güneyimizdeki 
askeri hareketleri 
mizi gözönünde tu
tarsak bu görüşün 
ne kadar doğru 
olduğunu anlayabili
riz. Stratejik 
ortağımız ABD, 
aynen yukarıdaki 
görüşte olduğu gibi 
“Tavşana kaç, tazıya 
tut” politikasını 
uygulamakta, NATO 
ortaklarımız güya 
bizi destekler 
görünüp doğru 
dürüst destek ver- 
memekteler. 
Mehmetçik adeta tek 
başına mücadele 
ediyor, evlatlarımız 
şehit düşüyor.

Tarih tekerrür 
etmez ama aynı 
mantığı takip eder. 
Bu nedenle olayları 
çok iyi izlemeli, dış 
politikamızda çok 
özenli ve dikkatli 
olmak zorundayız. 
Gelecekteki 
gelişimleri çok iyi bir 
olasılıkla tahmin 
etmek zorundayız. 
Yazımıza kitaptaki 
bir alıntıyla son 
verelim. “Geleceğin 
ne getireceğini bile
mem, ancak kimleri 
etkileyeceğini 
biliyorum”

Gıda, Tarım ve Hay
van cılık.Bakanlığı 
Bitkisel Üretim 
Genel Müdürlüğü 
Tarımda Kullanılan 
Nitratlı Gübreler 
Talimatı'na göre, 
Dağıtıcıdan/Bayiden 
dağıtıcıya/bayiye 
Kalsiyum Amonyum 
Nitrat (% 26 CAN ve 
%21 CAN) gübre satı 
şı kesinlikle yapılma 
yacak. Gübre alacak 
çiftçiler, Çiftçi Kayıt 
Sistemi (ÇKS) veya 
Tarımsal Üretim 
Kayıt Sistemine (TU 
KAS) kayıtlı olmak 
zorunda. Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık 
İl/ilçe Müdürlüğü, 
gübre satın almak 
isteyen çiftçilerin 
sistemdeki 
(ÇKS/TUKAS) arazi 
ve ürün durumunu 
göz önünde bulun
durarak 4 (dört) 
nüsha e-reçete 
düzenleyecek.
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Yıldız; Tek adamlık uyarısı”
Saadet Partisi Gem
lik ilçe Başkanı 
Ahmet Vakkas Yıldız 
haftalık gündem 
değerlendirmesi için 
basın açıklaması 
düzenledi.
Cumhurbaşkanlığı 
sistemine ilişkin 
değerlendirmede 
bulunan Yıldız, 
"Yaşanan problem
leri sistem değişti 
rerek çözemezsiniz. 
En mühim mesele 
başkanlık sistemi 
mi, değil mi? Hep 
bize soruyorlar. 
Başkanlık sisteminin 
karşısında olmadığı 
mızı 40 yıldır söylü 
yoruz ama nasıl bir 
başkanlık sistemi 
denildiğinde, otoriter 
bir sistemi ya da tek 
adamlığa giden bir 
başkanlık sistemini 
hiçbir zaman is
temedik." dedi 
Yıldız, ülkede art 
arda terör hadis
elerinin yaşandığını 
vurgulayarak, "Avru
pa'daki terör hadis
elerinde azalma 
olurken Türkiye'de 
artmaktadır. Biz ön

lerini kestik dedikçe 
öbür tarafta büyük 
patlamalar ve 
katliamlar gerçekle 
şiyor. Doğu Anadolu 
boşalıyor. Oradaki 
fabrikaları kapattılar. 
Devletin elinde 
ekonomik olarak 
işletebileceği bir 
şey yok." 
ifadesini kullandı. 
Terörün sanayi ve 
ekonomiyi de etkile 
diğine değinen Yıl 
diz, terör nedeniyle 
yaşanan göç prob
lemini çözmek için 
harekete geçilmesi 
gerektiğini bildirdi. 
“Ülkemizde hızlı 
trenler inşa ediliyor, 
karayolları yapılıyor, 

köprüler yapılıyor” 
diyen Yıldız ama 
bunların hiçbirisi 
ülkeyi güçlü hale 
getiremediğini kay
detti. Yıldız, “Bunlar 
sorunları çözmüyor, 
sadece hayatı 
rahatlatıyor. Ancak 
ülkemize, devlete 
güç katmıyor. Hangi 
sahaya eğilirsek 
eğilelim ülkenin 
ciddi problemleri 
var. Sorunlar her 
yerde arttı. Son 
rakamlara göre 3 mi
lyon işsiz var. Ekono 
mik darboğazda, 
çark dönmüyor. 
Herkes şu dön
meyen çarkı 
hissediyor. Borçla 
rını ödeyemiyor, 
alacağını tahsil 
edemiyor. Böyle ol
unca da işletmeler 
kapanıyor. Devletin 
de çarkı dönmüyor, 
sürekli açık veriyor. 
Bu çarkı kapatmak 
için sürekli 
borçlanılıyor. Bu ise 
faiz yükünü artırıyor. 
Dış ticaret açığımız 
arttı. Sattığımız 
ürünler ile aldığımız 

ürünler arasındaki 
fark giderek attı. Bu 
yaklaşık olarak 14 
yılda 700 milyar 
dolar oldu” 
eleştirisini getirdi. 
Yıldız, sosyal mese
lelere de değindiği 
konuşmasında, 
“Örtünme ile 
başörtüsünü ayırt 
edemiyoruz. Ama 
tesettür başka bir iş! 
Kimsede ağzını açıp 
bir şey diyemiyor. 
Sadece bu mu? 
Okullarımızdaki 
eğitim sorunları.
Okulun adını 
değiştirmek, 
eğitim programını 
değiştirmek 
manası taşımıyor. 
Şimdi yeni bir 
müfredat diyorlar. 
Araştırdık eskisin
den bir farkı yok ki. 
Koalisyon 
olmamasına rağmen 
bu kadar sık bakan 
değişiyorsa bir 
sorun var demektir. 
Ancak neden 
bu sorunun 
çözülemediğini de 
kimse bilemiyor” 
diye eleştirdi.

16,2 milyon yabancı 
3 ılakikada Türkiye 

vizesi aim
Elektronik Vize 
Başvuru Siste 
mi'nin (e-Vize) 
uygulanmaya 
başlamasından 
bugüne kadar 
16 milyon 199 bin 
968'i 3 dakikada 
e-Vize aldı 
Sınır kapıları ve 
hava alanlarındaki 
kuyrukları engelle
mek için hayata 
geçirilen Elektronik 
Vize Başvuru Sis- 
temi'nin (e-Vize) 
uygulanmaya 
başlandığı 17 
Nisan 2013'ten 1 
Ocak 2017'ye kadar 
geçen sürede 
yaklaşık 16,2 mi
lyon yabancı, 3 
dakikada Türkiye 
vizesi aldı. Dışişleri 
Bakanlığından 
aldığı bilgiye göre, 
sınır kapılarında 
uygulanan "band 
rol" vizenin yerini

17 Nisan 2013'ten 
itibaren elektronik 
vize aldı.
e-Vize'nin uygulan
maya başlandığı 17 
Nisan 2013'ten 1 
Ocak 2017'ye kadar 
geçen süre içinde 
18 milyon 452 bin 
733 yabancı turist 
e-Vize başvurusu 
yaptı. Başvuruların 
16 milyon 199 bin 
968'i e-Vize'ye 
dönüşürken, e- 
Vize'ye dönüşme 
oranı yüzde 87,79 
olarak gerçekleşti.
Verilere göre, yaz 
aylarında artış 
göstermekle birlikte 
günlük ortalama 17 
bin e-Vize verildi. 
Söz konusu dönem 
içerisinde en fazla 
e-Vize verilen gün 
46 bin 747 ile 13 
Temmuz 2015 
olarak kayıtlara 
geçti.

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ

Ür"1 TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA • 

MADALYA •

»VTHAArn IKVaVINCIUK REKLA^İlKORGANlZ*^^
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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SGK'ya 1 ııl içinde dilekçe «ermek şart!
Memur emeklisinin 
merakla beklediği 
ek ikramiye düzen
lemesi Meclis'te 
kabul edildi.
408 bin SGK 
memur emeklisini 
yakından il
gilendiren yeni 
SGK düzenleme
sine göre, 30 
yıldan fazla hizmeti 
bulunan emeklilere 
en az 100 lira 
ödeme yapılacak. 
Bunun için SGK'ya 
1 yıl içerisinde 
dilekçe sunul 
ması gerekiyor. 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın 
onayının ardından 
Resmi gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girecek.

Buna göre; 30 
yıldan fazla emekli 
ikramiyesine hak 
kazanmasına 
rağmen, 30 
tam hizmet yıl 
üzerinden 
emekli ikramiyesi 
ödenene, kalan 
her hizmet yıl için 
ek ikramiye 
ödenecek. Ek 
ikramiye için 
SGK'ya 1 yıl 
içinde dilekçe 
vermek şart. 
BU YIL 7500 LİRA 
Kişi, ek ikramiye 
için yasanın 
yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir 
yılda başvurmazsa 
hakkını kaybede
cek. Başvurana ise 
ikramiyenin 7500

lirası 3 ay içinde 
ödenecek. Kalan 
tutarın ödemesi ise 
kanuni faiziyle 
birlikte takip eden 
tüm aynı ayında 
yapılacak. Düzen
leme öncesi ek 
ikramiye almak 
için yargı yoluna 
başvuranın davası 
düşecek.

Yargılama gideri 
ise idarenin üzer
ine bırakılacak.

MAHKEME 
MASRAFI 
SGK'DAN 
Yasadan 408 bin 
memur emeklisi 
yararlanacak. 
Mahkeme, açılmış 
davada, 'davanın 

konusuz kalması 
sebebiyle karar 
verilmesine yer 
olmadığına' 
hükmederek, 
davayı düşürecek. 
Yargılama gideri 
SGK'ya 
bırakılacak. 
Avukata ise 
vekalet ücretinin 
dörtte biri 
ödenecek.
Böylece, mahke
menin yüksek 
emekli ikramiyesi 
ödenmesi yönünde 
karar vermesi ön
lenecek. Şimdiye 
kadar 60 bin dava 
açılmıştı
AYLIK BAĞLANAN 
TARİHE GÖRE 
Ek ikramiye, 
emekli olunan tar

ihe yani görevin
den ayrıldığı tari
hteki emekli 
keseneğine esas 
aylık unsuru üze 
rinden yapılacak. 
Örneğin; 2000'de 
67 yaşmda emekli 
olan öğretim 
görevlisinin 45 yıl 
hizmeti varsa, 
kişiye veya hak 
sahibine, 2000'deki 
katsayı üzerinden 
15 yıllık ek ikra 
miye ödenecek. 
Tutara enflasyon 
farkı yansıtılma 
yacak. Emekliye en 
az her yıl için 50 
lira verilecek. 
Sadece bir yılı 
olanlara ödeme 
100 liradan az ol
mayacak.

SeKtörel güven endeksleri açıklandı!
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış hizmet 
sektörü güven en
deksi 87,5 olurken, 
perakende ticaret 
sektörü güven en
deksi 95,9, inşaat 
sektörü güven en
deksi 74.8 oldu.
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
2017 yılı Ocak ayı 
Sektörel Güven En- 
deksleri'ni açıkladı. 
Buna göre, mevsim 
etkilerinden 
arındırılmış hizmet 
sektörü güven en
deksi 2016 Aralık 
ayında 93,3 iken, 
2017 Ocak ayında 
yüzde 6,2 oranında 

azalarak 87,5 
değerine düştü. 
Hizmet sektörü 
güven endeksindeki 
bu azalış; son üç 
aylık dönemde 'iş 
durumunun' 
iyileştiğini, 
'hizmetlere olan 
talebin' arttığını 
değerlendiren ve 
gelecek üç aylık 
dönemde 
'hizmetlere olan 
talebin' artacağını 
bekleyen girişim 
yöneticisi sayısının 
azalmasından 
kaynaklandı. Hizmet 
sektöründe bir 
önceki aya göre; iş 
durumu, hizmetlere 

olan talep ve 
hizmetlere olan 
talep beklentisi en
deksleri sırasıyla 
yüzde 2,6, yüzde 3 
ve yüzde 11,7 
azaldı.
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış perak
ende ticaret sektörü 
güven endeksi 2017 
Ocak ayında yüzde 
0,2 oranında 
azalarak 95,9 
değerine düştü. 
Perakende ticaret 
sektörü güven 
endeksindeki bu 
düşüş; son üç aylık 
dönemde 'iş hacmi- 
satışların' arttığını 
değerlendiren ve 

gelecek üç aylık 
dönemde 'iş hacmi- 
satışların* 
artacağını bekleyen 
girişim yöneticisi 
sayısının 
azalmasından 
kaynaklandı. 'Mev
cut mal stok se
viyesinin' mevsim 
normallerinin 
altında olduğunu 
değerlendiren 
girişim yöneticisi 
sayısı ise arttı. 
Perakende ticaret 
sektöründe bir 
önceki aya göre; iş 
hacmi-satışlar ve iş 
hacmi-satışlar bek
lentisi endeksleri 
sırasıyla yüzde 4,3 

ve yüzde 0,1 
azalırken, mevcut 
mal stok seviyesi 
endeksi yüzde 3,5 
arttı.
İNŞAAT SEKTÖRÜ 
GÜVEN ENDEKSİ 
74,8 OLDU 
Mevsim etkilerinden 
arındırılmış inşaat 
sektörü güven en
deksi bir önceki 
ayda 76,1 iken, 2017 
Ocak ayında yüzde 
1,7 oranında 
azalarak 74,8 
değerine düştü.
İnşaat sektörü 
güven endeksindeki 
bu azalış; gelecek 
üç aylık dönemde 
'toplam çalışan 

sayısında* artış 
bekleyen girişim 
yöneticisi sayısının 
azalmasından 
kaynaklandı.
“Alınan kayıtlı 
siparişlerin mevcut 
düzeyini” mevsim 
normalinin 
üzerinde 
değerlendiren 
girişim yöneticisi 
sayısı ise arttı.
İnşaat sektöründe 
bir önceki aya göre; 
toplam çalışan 
sayısı beklentisi 
endeksi yüzde 6.8 
azalırken, alınan 
kayıtlı siparişlerin 
mevcut düzeyi en
deksi yüzde 6 arttı.

f* 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
Gar. Kom. 513 12 06

KAYMAKAMLIK
Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Savcı Yrd. 513 29 54
Emniyet Müd. 51310 28

Telefon Anza 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 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 eo
Yenlkapı (212) 516 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tes. 513 23 94■VI 

L 
1

VAPUR-FERİBOT
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
Esklhlaar (202) 655 60 31

__________OTOBÜS__________

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

R 
E

Pamukkale SIS 00 2®
DENİZ UÇAÖI 013 SS 13
Pegasus Akml* Seyahat S14 S3 52
METRO 513 12 12
Aydın Turfam 513 20 77
SOur Turizm 512 1O 72
KanberoOlu-Eaadaş 514 45 40
Anıtur 014 47 71
Kamil Koç 012 0103

________ 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 $13 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

H HASTANELER

B 
E 
R

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mar.Sağ.Ocağı 513 10 60
Tomokay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

TAKSİLER

K&rfez Taksi 51318 21
Çınar Taksi 513 24 67
Güven Taksi 513 32 40
Gemlik Taksi 513 23 24
Manastır Taksi 517 33 94

BELEDİYE

Santral 51345 21-23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
itfaiye 5132325
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 513 45 21-111
Su Anza Yalnız 185i Akçen Petrol B13 1o 7O

MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaz 013 16 49
Boyza Petrol 513 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5687 

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 Gönleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

HİKSİHMI
VENÜS SİNEMASI

Olanlar oldu: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:20...
Kötü çocuk: 

11:15-13:30-16:00- 
18:30-21:00 
Çalgı çengi 

ikimiz: 
12:00-14:30-17:00- 

19:15-21:30

5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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GemlWc uçak seferleri için son rötuşlar
Bursa’da Yenişehir 
Havaalanının 
açılmasının ardın 
dan 2001 yılında 
kapatılan Yunuseli 
Havaalanı’nda 
uçuşlar yeniden 
başlıyor.
Bursa'nın havacılık 
sektöründe söz 
sahibi olması için 
Bilim Teknoloji 
Merkezi bünye 
sinde havacılık ve 
uzay bölümü 
kurulması, üniver
sitede havacılıkla il
gili bir bölüm açıl 
ması ve yerli uçak 
üretimi konusunda 
mesai harcayan 
Büyükşehir Beledi 
yesi, Yunuseli 
Havaalam'nın 
yeniden uçuşlara 
açılmasını da 
sağladı.
Yunuseli'nin hava 
ulaşımına açılması 
için önceki yıllarda 
imzalanan protokol
lerin çeşitli sebe
plerle askıya 
alınmasına rağmen 
süreci ısrarla takip

eden Büyükşehir 
Belediyesi, son 
olarak Sivil Hava 
cılık Genel Müdür 
lüğü'nden gelen 
onayın ardından 1 
Şubat'ta Yunuseli 
Havaalanından 
uçuşları başlatma 
kararı aldı.
Yenişehir Havaala 
nı'nın açılmasının 
ardından 2001 
yılında kapatılan ve 
bugüne kadar atıl 
halde duran 
Yunuseli yeniden 
kullanılmaya 
başlanacak. Gemlik 
- Haliç arasında 
sefer yapan ve 
karaya da inme 
özelliği bulunan 
Burulaş'a ait uçak

lar, 1 Şubat Çar 
şamba gününden 
itibaren Yunuseli 
Havaalanından 
kalkıp Haliç'e 
inecek.
Gemlik - Haliç 
arasında sefer 
yapan uçaklardan 
biri Yunuseli 
Havaalam'ndaki 
yerini şimdiden 
alırken, son 
hazırlıklar hummalı 
bir şekilde sürüyor. 
Büyükşehir ekipleri 
tarafından yapılan 
yolcu bekleme sa
lonu ve hangar 
inşaatı tamam
lanma aşamasına 
gelirken, BUSKİ 
ekipleri de gerekli 
altyapı çahşmala 

rım tamamladı. 
Bursa'nın 16 yıllık 
özleminin artık 
giderileceğini ve 
hayal olarak görü 
len bir konuyu daha 
gerçeğe dönüş 
türdüklerini diye 
getiren Başkan Al- 
tepe, "20 yıl Önce
sine kadar aktif 
olarak kullanılan 
Yunuseli Havaa 
lam'nda seferler 
başlıyor. Çok yakın 
da uçuş eğitimleri 
ve farklı bölgelerle 
uçuşlarla bu bölge 
önemli bir havacılık 
merkezi haline 
gelecek. Bursa İs
tanbul'un yanı sıra 
Ege ve Akdeniz'e 
de yaz sezonunda 
uçuşlarımız olacak. 
4 tane deniz uçağı 
mız var. Bunların 
karaya da inmesi 
için gerekli aparat
lar monte edildi. İs
tanbul'da 3.havali 
maninin bitmesiyle 
buraya da uçuşlar 
tarifeli olarak 
başlayabilir." dedi

BUBO seferlerini 
iptal etti

Bursa Deniz Oto
büslerinin (BUDO) 
seferlerinden 
bazıları, olumsuz 
hava koşulları ne
deniyle iptal edildi 
BUDO'nun internet 
sitesinde yer alan 
açıklamaya göre, 
Bursa (Mudanya)- 
Istanbul (Em- 
inönü/Sirkeci) saat 
15.30 ve 17.00, Ar
mutlu (İhlas)-Bursa 
(Mudanya) 16.00, 
Bursa (Mudanya)- 
İstanbul (Büyükçek 
meçe) 16.30,

İstanbul (Em- 
inönü/Sirkeci)- 
Bursa (Mudanya) 
16.30 ve 18.00, İs
tanbul (Büyükçek- 
mece)-Bursa 
(Mudanya) 
19.00 seferleri, 
olumsuz hava 
koşulları 
nedeniyle 
yapılamayacak. 
BUDO'nun saat 
14.30 ve öncesin
deki bazı seferleri 
de aynı gerekçeyle 
programdan 
kaldırılmıştı.

M 
I 

n

il

inşaat
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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

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


Birinci etap ihalesi yapılan Toplu Konutların bugün 2. etap ihalesinde 208 konut ihale edilecek Damar, Gemlik 
zeytini doğaldır

Gemlik Belediyesi 
tarafından Cihattı 
Mahallesinde 
yaptırılacak 970 
konutluk Toplu 
Konutların 2. 
bölümü olan 208 
daire bugün saat 
O9.oo da Belediye 
İhale Komisyo 
nu huzurunda 
yapılacak. İhaleyi 
alan firma 120 gün 
içinde inşaatları 
anahtar teslimi 
olarak Belediye’nin 
kuruluşu olan

GEMTAŞ’a teslim 
edecek. Bugün 
ayrıca Kapalı 
Pazar Yeri’nin 
Cumartesi günü 
açılacak pazarı için 
satılma yan sebze -

meyve bölümleri 
için de son ihale 
yapılacak.
İhaleye herkes 
katılabilecek.
Toplu konut pro
jesinin 3, etabı

olan 208 dairenin 
de ihalesi
1 Şubat 2017 
tarihinde Gemlik 
Belediyesinde 
yapılacak.
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

E» Center 
yakımla açılıyor

Adliye Köyü 
Kalkındırma Koo 
peratifi Başkanı 
Coşkun Damar, 
gazetemize 
yaptığı açıklama 
da, bazı tv. kanalla 
rında zeytine 
boyalı maddeler 
atıldığı şeklinde 
çıkan haberleri 
yalanladı.
Gemlik Zeytinin

dünyanın en 
kaliteli zeytini 
olduğunu 
söyleyen Damar, 
"Gemlik zeytinin 
zarı incedir. 
Yabancı madde 
kabul etmez, 
yalnız su ve 
tuz ile yenilir 
hale gelen doğal 
bir üründür’’ 
dedi.

Tekzip
Arapça bir sözcük olan Tekzip, 

genelde gazetede veya televizyonlarda, 
bir kişi veya kurum hakkında çıkan bir 
yazı veya haberin düzeltilmesi için ilgili 
kişinin yayın organının sorumlu müdür 
lüğüne gönderdiği açıklamadır.

Yapılan haberin veya yazının, kendi 
ne göre düzeltilmesi istenir.

Bu konuda basın yasası tekzibin na 
sil yayınlanacağını ile ilgili bazı hüküm
ler getirmiştir. Devamı sayfa 4’de

İlçe Kaymakamımız Gürbüz Karakuş, Ticaret ve 
Sanayi Odası ziyaretinde konuştu.

Kawıaltanıllarakns:‘Keııl 
geleceğe odaklanmali

Ev ihtiyaç ürünlerinin satıldığı Ev Center 
adlı mağazacılık, yeni şubesini ilçemiz İstik
lal Caddesi’nde açıyor. İstanbul Hatay ve 
Kastamonu’da şubeleri bulunan Ev Center 
2023 yılına kadar Türkiye’nin 3 perakende
cisinden biri olmayı hedeflediği belirtildi.

Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’nı 
ziyaret etti.
Kaymakam Gürbüz 
Karakuş yaptığı 
konuşmada, “Her 
bölgenin kendi ne

özgü değeri ve 
sosyo ekonomik 
durumu vardır. 
Gemlik’te gelişme 
ye çok açık, sanayi 
anlamında ve 
lojistik anlamında 
önemli bir ilçe.” 
dedi. Sayfa 4’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Birinci etap ihalesi yapılan Toplu Konutların bugün 2. etap İhalesinde 208 konut ihale edilecek

Tonlu Konut 2. etap ihalesi ftııgiin
Gemlik Belediyesi tarafından Cihatlı Mahallesinde yaptırılacak 970 konutluk Toplu Konutların 2. 
bölümü olan 208 daire bugün saat O9.oo da Belediyelhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleyi 
alan firma 120 gün içinde inşaatları anahtar teslimi olarak Belediye’nin kuruluşu olan GEMTAŞ’a 
teslim edecek. Bugün ayrıca Kapalı Pazar Yeri’nin Cumartesi günü açılacak pazarı için satılmayan 
sebze - meyve bölümleri için de son ihale yapılacak. İhaleye herkes katılabilecek.
Gemlik Belediyesi 
tarafından Cihatlı 
Mahallesi’nde 
yapılmasına karar 
verilen 970 dairelik 
Toplu Konutların 2. 
etap 208 dairesi için 
açılan ihale bugün 
yapılacak.
Gemlik Belediyesi 
binasında yapı 
lacak olan ihale 
saat O9.oo da 
başlaya cak. 
Belediye Başkan 
İlgınca yapılacak 
olan ihale yapılan 
4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nun 
19. maddesine göre 
açık ihale usulü ile 
yapılacak.
Anahtar teslimi,

götürü bedel ile 
yapılacak olan 2. 
etap Toplu Konut 
ihalesini kazanan 
firmaya 5 iş günü 
içinde yer teslimi 
yapılarak belirtilen 
sürede inşaatın 
bitirilmesi 
zorunlu olacak. 
İhaleye katılmak 
loıcjvı ııvı ıııaıv 
saatine kadar tek

liflerini kapalı zarf 
usulü ile Gemlik 
Belediyesi Destek 
Hizmetler Müdürlü 
ğü’ne vermeleri 
gerekiyor.
İhaleyi kazanan 
firma 120 gün 
içinde daireleri 
anahtar teslimi 
olarak belediyeye 
lesnirn eaecek.

3.ETAP
1 ŞUBATTA 
Öte yandan, Toplu 
Konut Projesinin 
3. etabı olan 208 
dairenin de ihalesi 
1 Şubat 2017 günü 
Gemlik Belediye
si’nde yapılacak. 
Daha öncede birinci 
etapda 108 daire 8 
dükkanın ihalesi 
yapılmıştı.

KAPALI PAZAR 
YERİ İHALESİNDE 
SON

Gemlik Belediyesi 
tarafından yaptırılan 
Kapalı Pazar Yeri 
nin Cumartesi günü 
Pazarında bugün 
son ihalesi 
gerçekleştirilecek. 
Sebze ve Meyve 

satıcılarının daha 
önce yapılan 
ihalede satılmayan 
yerler için açılan 
ihale, 27 Ocak 
2017 günü 
(bugün) saat O9.oo 
da ihale korniş 
yonu huzunda 
yapılacak. 
İhaleye pazarcı 
belgesi olan herkes 
katılabilecek.

Bosna Herset Meclis Heyeti Atatepe'de ağırlandı
Bosna Hersek 
Meclis Heyeti 
Büyükşehir 
Belediyesi Gemlik 
Atatepe Sosyal 
Tesislerinde 
ağırlandı.
Bosna Hersek’in 
Temsilciler Meclisi 
Başkanı Şefik 
Dzaferoviç, Halklar 
Meclisi Başkanı 
Safet Softiç ve 
Meclis Genel 
Sekreteri Kenan 
Vehaboviç’in yanı 
sıra 12 kişilik

milletvekili heyeti 
Türkiye gezilerinin 
son dura ğında

AKP 
letvekili Hakan

Çavuşoğlu ve Bursa 
Vali Yardımcısı 
Ergun Güngör ile

birlikte Gemlik’e 
gelen Bosna heyeti 
ni Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz karşıla 
dı. Geçtiğimiz gün
lerde TBMM Başkanı 
İsmail Kahraman ile 
Ankara’da görüşen 
heyet, TBMM 
çalışmalarını da 
yakından inceleme 
fırsatı buldu.
Daha sonra Bursa’ya 
gelen Bosna Hersek 
Meclis heyetini 
Vali İzzettin Küçük 
ağırladı. Heyete

Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu 
başkanlık yaptı. 
Gemlik Atatepe 
Sosyal Tesislerini 
öğle yemeği için 
tercih eden Bosna 
Hersek heyetine 
Gemlik Belediye 
Başkanı Refik 
Yılmaz, zeytin ve 
zeytinyağı 
hediye etti.
Bosna heyeti Gem- 
lik’in ardından 
İstanbul’a giderek 
ülkelerine döndü.

Camie ve sokaklar temizleniyor
Gemlik Belediyesi 
Temizlik İşleri 
Müdürlüğü ekipleri, 
boş arsalar ve park
lar başta olmak 
üzere tüm cadde ve 
sokaklarda genel kış 
temizliği çalışması 
başlattı. Temizlik 
İşleri Müdürü Ahmet 
Dedetürk, ilçede araç 

geçişlerinin en 
yoğun olduğu 
Orhaniye Mahallesi, 
Yeni Mahalle ve Kum 
la Caddesi üzerinde 
başladıkları çalışma 
lan, sahil bölgeleri, 
tüm cadde ve sokak
lar ile parklarda da 
devam ettireceklerini 
söyledi. Periyodik 

hale getirilen temiz
lik çalışmalarının 
rutin çalışmaların 
detaylı bir parçası 
olduğunu anlatan 
Ahmet Dedetürk, 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz’ın, 
“Daha temiz daha 
yaşanabilir 
Gemlik” hedefleri

doğrultusunda 
hizmete devam ettik
lerini söyledi. Kış 
ayları için çöp 
konteynerlerinin 
yenilenip, ilaçlandı 
ğım anımsatan 
Dedetürk, “Cadde 
ve sokaklarımız daha 
temiz olacak” diye 
konuştu.
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Eşi ile İM gocuğunu İlıcakla rehin aldı
Bursa'da 43 
yaşındaki Erdal K., 
geçimsizlik ne
deniyle ayrılmak 
isteyen eşi Gülay 
K. ve iki çocuğunu 
evde bıçakla 
rehin aldı. 
Olay, saat 22.00 
sıralarında merkez 
Osmangazi İlçesi 
Hamitler Mahalle
sinde meydana 
geldi. Geçimsizlik 
nedeniyle Gülay 
K.'nın kendisinden 
ayrılmak istemesine 
sinirlenen Erdal K., 
eline aldığı bıçakla 
esi ie çocukları 
Okan K. ve Pelin 
K.'yı evinde rehin 
aldı. Erdal K., 
bağırışları duyan

komşularının ihbarı 
üzerine olay yerine 
gelen polis ekip 
terine kapıyı 
açmayınca olay 
yerine sepetli itfaiye 
aracı çağrıldı. 
Eşinin polislerle 

görüştüğü bir 
sırada fırsattan 
yararlanan Gülay K. 
çocukları ile be
raber balkona çıkıp 
kapıyı kilitledi. 
Bunun üzerine 
anne ile iki çocuğu 

sepetli itfaiye aracı 
ile kurtarıldı.

TESLİM OLMADI

Eşinin ve 
çocuklarının 
kurtarıldığını 

gören Erdal K., 
polislerin teslim 
olması konusun
daki çağrılarına 
rağmen direndi. 
Yaklaşık olarak 3 
saat süren ikna 
çabaları sonuç ver

meyince Erdal K., 
eve giren polis 
ekipleri tarafından 
etkisiz hale 
getirilerek gözaltına 
alındı. Olayla ilgili 
soruşturma 
sürdürülüyor.

mHIIIIII M|i UÇtll: S Ml !MİWIİBIIMMIİIİ1Iİ
BURSA'nın İnegöl 
llçesi'nde, kon
trolden çıkıp 
tarlaya uçan oto
mobildeki 2'si 
çocuk, 5 kişi 
yaralandı. 
İnegöl llçesi'nden 
Bursa yönüne 
giden 28 yaşındaki 
Hatice Kübra Kaya 
yönetimindeki 77 
AZ 342 plakalı 
otomobil, Baba 
sultan Kavşağı 
yakınlarında yoldan 
çıkıp, takla atarak 
tarlaya uçtu. 
Kazada, otomobil 
sürücüsü Hatice 
Kübra Kaya ile

Bursa'nın İznik 
ilçesinde, 
FETÖ/PDY terör 
örgütüne yönelik 
operasyonlar 
devam ediyor. 
İznik'te daha 
önce kamu 
görevinden 
uzaklaştırılan M.A, 
cemaate finans 
sağladığı iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
M.A'nın 17-25 
Aralıktan sonra 
Bankasya'ya 185 
bin TL para

çocukları 1 
yaşındaki Berat 
Kaya, 5 yaşındaki 
Gülsenaz Mercan 
ile 22 yaşındaki 
Zeynep Mercan ve 
24 yaşındaki Döne 
Sezer yaralandı. 
5 yaralı, kaza yerine 

yatırdığı ortaya 
çıktı. İznik İlçe 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, dün 
M.A'yı Bursa'da bir

yakınının 
yanında gözaltına 
aldı. M.A'nın 
sorgusu devam 
ediyor.

sevk edilen 112 
Acil Servis 
görevlilerinin ilk 
müdahalesinin 
ardından ambu
lanslarla İnegöl De
vlet Hastanesi'ne 
kaldırılarak tedavi 
altına alındı

Bursa'da narkotik 
ekiplerinin yaptığı 
iki farklı operas 
yonda 2 kişi 
gözaltına alındı. 
Operasyonlarda, 
sentetik uyuştu 
rucu metamfeta- 
min, esrar ve 
extacy hap ele 
geçirildi. 
Uyuşturucu ile 
Mücadele Şubesi 
ekipleri, merkez 
Yıldırım ilçesinde 
E.Ö. (30) isimli 
şahsın uyuşturucu 
ticareti yaptığı 
istihbaratını aldı. 
Harekete geçen 
ekipler, E.Ö.'nün 
evine operasyon 
düzenledi, ikamette 
yapılan aramada 
385 gram esrar, 
2,30 gram pres

Bisiklet hırsızını yakalattı
Bursa'da, bir apart
man boşluğundaki 
2 bin 500 lira değe 
rinde olan bisikleti 
çalan hırsız, sat
mak için internet 
sitesine ilan koydu. 
Müşteri gibi 
davranan bisikletin 
sahibi şüpheliyi 
yakalattı.
Olay, merkez 
Nilüfer ilçesi Ih- 
saniye Mahalle-

esrar, 0,40 gram 
metanfetamin ve 1 
adet hassas terazi 
ele geçirildi.
Yine Yıldırım 
ilçesinde başka bir 
adrese eş zamanlı 
operasyon düzenle 
yen narkotik ekip
leri, H.Ö. isimli 
zanlının ikametinde 

si'nde meydana 
geldi. 18 yaşındaki 
Burcu A.'ya, babası 
tarafından karne 
hediyesi olarak 
alınan dağ bisikleti, 
kilitli olduğu apart
man boşluğundan 
kimliği belirsiz kişi 
ya da kişiler 
tarafından çalındı. 
Bisikletinin 
çalındığımı fark 
eden Burcu A., 

yaptığı aramada 60 
gram esrar, 
17 adet extacy 
hap ele geçirdi. 
'Uyuşturucu ticareti 
yapmak' suçundan 
gözaltına alınan 2 
şahıs, emniyetteki 
ifadelerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.

durumu babasına 
bildirerek polis 
karakoluna gidip 
şikayetçi oldu.
Hırsızın 19 
yaşındaki 
Duran A., olduğu 
ve bisikleti 
çaldığını kabul 
ettiği öğrenildi. 
Şüpheli, emniyet
teki işlemlerinin 
ardından adliyeye 
sevk edildi.
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İlçe Kaymakamımız Gürbüz Karakuş, Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde konuştu.

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Tekzip
Basın yasasında tekzip hakkının kullanıl 

ması
a.kişinin kişilik haklanna saldırılması
b. gerçeğe aykırı olması halinde uygulanıl 

maktadır.
Tekzibin amacı, yanlış yapılan yayının veya 

kişilik haklanna yapılan saldınnın düzeltilme 
içindir.

Düzeltme hakkı yargı kararıyla olur.
Ancak, genel uygulamada tekzip hakkını 

kullanmak isteyenler, gazetelerin ilgili yazı 
işleri sorumlulanyla görüşüp, bu yolu dene 
meden, doğrudan da bunu kullanabilir.

Tekzip yayınlatmak isteyen kişi, yayının 
çıkmasından sonra 10 gün içinde ya doğru 
dan, ya da iadeli taahhütlü posta yolu, veya 
noter yolu ile yayınlamak istediği metni gaze 
teye gönderir.

Gazete bu yazıyı yayınlamayabilir.
Uygun bulursa, mahkemeye götürmeden 

yayınlayabilirde.
Mahkeme yoluyla tekzip yayınlatacak kişi 

Sulh Ceza Mahkemesi başvurmak zorunda 
dır.

Başvurusunda kişilik haklanna saldırı var 
sa bunun belirtmesi ve kanıtlaması gerekir.

Mahkeme, başvurudan sonra 3 gün içinde 
başvuruyu incelemek ve kararını vermek 
zorundadır.

Mahkemenin kararına, 3 gün içinde Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde itiraz edilebilir.

Asliye Ceza Mahkemesi’nin vereceği karar 
kesindir. Karar duruşmasız verilir ve yayıncı 
yerine getirilmek zorünuaaır.

Basın Yasasinın 14. maddesi bunu düzen
ler. Cevap hakkı kullanılırken, o kişi hakkın 
da yazılan yazı kadar kişinin cevap hakkı 
vardır.

Basın yasası bunu şöyle Delirtir: 
“Düzeltme ve cevapta, buna neden olan 

eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazı 
dan uzun olamaz."

Bunlan neden yazıyorum.
Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde bir okul 

müdürü hakkında gazetede çıkan haber üze 
rine okul müdürü düzeltme hakkını kullan
mak istedi. Bize haber metni kadar bir tekzip 
getirdi. Mahkeme yoluna başvurmadan bunu 
yayınladık.

Ardından bizim muhalifimiz olan bir gazete, 
bu düzeltme yazısına, “Komplocu Gazeteci 
ve Müdürü mahkemelik oluyor" başlığıyla 
haber ve yazılar yazdılar.

Bizi gidip savcılığa şikayet etmiş.
Bu en doğal hakları, ben de kendilerini yap 

tıklan yayınlar nedeniyle şikayet ediyorum, 
ve tazminat davası açıyorum.

Bu konuda emniyette ifade verdim.
Gelelim başka bir tekzibe.
Fatih Mehmet Güler’in geçtiğimiz cumartesi 

günü ‘Başkan Düşürüldü’ kitabının tanıtımın 
da yaptığı konuşmada, ‘Adil Öksüz, Ge^ıiK'e 
geldi mi? Geldiyse Kimler karşıladı “ demiş 
ti. Ben de köşemde bu konuda 8 satırlık bir 
yazı yazdım.

Sakarya Üniversitesi inşaat Fakültesi bölü 
münden Prof. Dr. Kemalettin Yılmaz, eski 
Gemlik Belediye binasınıın yıkılmasına çürük 
raporu vermişti. Sayın Yılmaz bana mail 
olarak A/4 büyüklüğünde bir tekzip gönder 
miş..

Onunla ilgili yazımı yann yazacağım.

Gemlik Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası’m 
ziyaret etti. 
Kaymakam Kara 
kuş’u ziyaretinde 
GTSO Başkanı 
Kemal Akıt, GTSO 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir ve oda 
yönetim kurulu 
karşıladı. Oda Başka 
nı Kemal Akıt, Kay
makam Gürbüz 
Karakuş'u aralarında 
görmekten mutluluk 
duyduğunu bildire 
rek, Gemlik Ticaret 
ve Sanayi Odası 
hakkında kendisine 
bilgi verdi. Akıt, 
hizmet binası konu 
sunda da şu açıkla 
malarda bulundu: 
"Binamız, geleceğe 
yönelik bir bina 
olarak tasarlandı. 
Sonraki 50 veya 
daha fazla yıl 
modern şekilde 
hizmet verecektir. 
Aynî zamanda 
Türkiye'de ilk Elek
tronik alt yapılı oda 
binası olma özelliği 
ni taşımaktadır. 
Önceki bina 61 veya 
62 yılında yapılmıştı. 
Zor şartlarda hizmet 
veriyorduk. Şimdiki 
bina hem bizim 
adımıza, hem de 
Gemlik adına iyi 
oldu. Biz Oda olma 
nın yanında, sosyal 
etkinliklere de önem 
veriyoruz. Binamızı 
da siyasi çalışmala 
rın dışındaki tüm

faaliyetlere veriyo 
ruz. KOSGEB’e 
önem veriyoruz. 
Ortak çok sayıda 
çalışma ger çekleş 
tirdik” dedi.
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir ise; “Önce 
ki Meclis Başkanı 
m ız Mimar Hasan 
Sözüneri tarafından 
geleceğe yönelik 
tasarlanan bina, 
Dizlerin de gurur 
kaynağıdır. Üyeleri 
mize bu binada 
önemli hizmet 
veriyoruz. KOSGEB 
aracılığıyla 2016 
yılında doksan kişiyi

iş sahibi yaptık" 
dedi. Kaymakam 
Gürbüz Karakuş 
yaptığı konuşmada 
şunları söyledi: 
“Her bölgenin kendi 
ne özgü değeri ve 
sosyo ekonomik du
rumu vardır. Gem
lik’te gelişmeye çok 
açık, sanayi anlamın 
da ve lojistik 
anlamında önemli 
bir ilçe. Palandö 
ken’de kış turizmi 
Önemlikatkı sahi 
biydi. Üniversitesi 
ve askeriyesi vardı. 
Gemlik ise kendi 
başına büyük bir

güç olmuş. Gem
lik’teki sorunlardan 
biri de gördüğüm 
kadarıyla deprem. 
Mevcut yapı 
stokunun yenilen
mesi lazım.
Gemlik’te sorunlar
dan biri de 
Endüstri Meslek 
Lisesi, bu okulun 
ödeneği gelmesine 
rağmen bürokrasiye 
takılmış, bu sorun 
da acilen çözül 
meli. Spor 
yönünde de 
eksikler var. Kentin 
gelecek odaklı 
planlanması lazım"

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

cnuiDiıınEiı manastir’daUfiIlİDİllIlCll BİR TARAFI FULL DENİZ MANZARALI

SATILIK 
LÜKS 
DUBLEKS 
DAİBE

BİR TARAFI YOLA CEPHELİ 
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE YAKIN 
5 ODA 1 SALON 220 METREKARE 

3 BANYO VE BÜYÜK MUTFAK (ANKASTRELİ) 
ŞÖMİNELİ 

UYGUN FİYATLA SAHİBİNDEN SATILIK 
LÜKS YAPILI MASRAFSIZ DUBLEKS DAİRE 

O 532 393 92 27
SAHİBİNDEN
SATILIK
DAİRE

MANASTİR’DA DENİZ MANZARALI 
2 ODA 1 SALON UYGUN FİYATLA 

SAHİBİNDEN SATILIK 
YAPILI MASRAFSIZ DAİRE

9 538 322 79 73

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Gıda etiketlerinde yeni dönem haşlıyor
Gıda etiketlerindeki 
bilgilendirmenin 
doğru, açık ve 
tüketici için kolay 
anlaşılır olması 
sağlanacak. 
Bilgilendirmelerde 
gıdanın hastalıkları 
önleme, tedavi etme 
veya iyileştirme 
özelliğine sahip 
olduğuna dair ifade 
ler bulunmayacak. 
Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık 
Bakanlığının, 
gıdaların etiketlen
mesi başta olmak 
üzere, gıda hakkında 
bilgilendirmeyle ilgili 
genel kuralları, 
gereklilikleri ve 
sorumlulukları be- 
lirleyen "Türk Gıda 
Kodeksi Gıda 
Etiketleme veTüke 
ficileri Bilgilendirme 
Yönetmeliği", Resmi 
Gazete'nin mükerrer 
sayısında yayımla 
narak yürürlüğe 
girdi.
Buna göre,

etiketlerdeki bil
gilendirmeler, 
gıdanın başta 
doğası, özellikleri, 
bileşimi, miktarı, 
dayanıklılığı, menşe 
ülkesi, imalat veya 
üretim metodu 
olmak üzere başlıca 
nitelikleri açısından 
yanıltıcı biçimde 
olamayacak. 
Bilgilendirmenin 
doğru, açık ve 
tüketici için kolay 
anlaşılır olması 
sağlanacak. Gıdanın 
sahip olmadığı etk
ilere veya özelliklere 
atıfta bulunarak 
bilgilendirme 
yapılmayacak, 
özel beslenme 
amaçlı gıdalarla ilgili 
mevzuat hükümleri 
saklı kalmak 
kaydıyla, gıdanın 
bir hastalığı önleme, 
tedavi etme veya 
iyileştirme özelliğine 
sahip olduğuna 
yönelik bilgilendir 
me yapılamayacak.

Bu tür özelliklere de 
atıfta bulunulmaya
cak. Söz konusu ku
rallar, gıdanın 
reklamı, görünüşü 
veya ambalajı için 
de uygulanacak. 
Gıda hakkında bil
gilendirmeden, 
gıdayı kendi adı 
veya ticari unvanı 
altında piyasa 
ya arz eden gıda 
işletmecisi sorumlu 
olacak, ithal edilen 
gıda hakkında bil
gilendirmeden ise 

ithalatçı sorumlu 
olacak. Gıda 
işletmecileri, 
sahip oldukları bil
giler çerçevesinde, 
yürürlükteki gıda 
hakkında bil
gilendirme 
mevzu atına 
uygun olmayan 
gıdaları tedarik 
etmeyecek.
İşletmeciler, faaliyet
leri kapsamında, 
tüketiciyi yanıltacak 
veya bilinçli seçim 
yapma şansını azal

tacak şekilde gıdaya 
ilişkin bilgilerde 
değişiklik yapa 
mayacak.
Gıda işletmecileri, 
hazır ambalajlı 
gıdaların piyasaya 
arz edildiği dış 
ambalaj üzerinde 
gıdanın adı, tav 
siye edilen tüketim 
tarihi veya son 
tüketim tarihi, 
özel muhafaza 
veya kullanım koşul 
larıyla işletmecinin 
adı ve adres 

bilgilerinin yer 
almasını sağlayacak, 
istisnalar saklı 
kalmak kaydıyla 
gıdanın adı, net 
miktarı, menşe 
ülke, beslenme 
bildirimi, bile 
şenleri, alerjiye 
veya intoleransa 
neden olan mad
deler, bileşenlerin 
miktarı, tavsiye 
edilen veya son 
tüketim tarihleri, 
muhafaza ve 
kullanım koşulları, 
gıda işletmecisinin 
adı ve adresi, 
işletme kayıt 
numarası, uygun 
şekilde tüketimi 
mümkün değilse 
gıdanın kullanım 
talimatı, hacim 
bazında yüzde 
1,2'den fazla 
alkol içeren 
içeceklerde 
alkol derecesi 
bilgilerinin 
belirtilmesi de 
zorunlu olacak.

Türk Kartalı' üretiminde sona gelindi
Yerli uçak için ilk 
adımı atan BursalI 
Gökçen Grubu, Al
manya'daki fabrikayı 
satın aldıktan sonra 
Bursa'da üretim ve 
havacılık okulu için 
de çalışmaları 
hızlandırdı.
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, 
Yenişehir Havaala 
m'nda oluşturulan 
yeni bölüm ile yerli 
uçakların üretimine 
en kısa zamanda 
başlanacağını 
söyledi. Geçtiğimiz 
aylarda yerli uçak 
için ilk adımı atan 
Bursah Gökçen 
Grubu, Almanya'
daki fabrikayı satın 
aldıktan sonra Bur
sa'da üretim ve 
havacılık okulu için 
de çalışmaları 
hızlandırdı.

"YENİ PİLOTLAR DA 
YETİŞTİRECEĞİZ" 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, "Al
manya'daki firmayı 
Gökçen Grubu 
almıştı. Türkiye'de 
de üretilmesi için 
çalışmalarda sona 
gelindi. Üretimin, de
nenmesi ve gerekli 
incelemelerin 
yapılması için 
Yenişehir Havaalanı 
en uygunuydu. 
Yenişehir'de kargo 
bölümünün bir 
kısmını kullana 
çaktık. Ama giriş 
çıkışlarda bir sıkıntı 
oluşacağı düşünüle 
rek ayrı bir bölüm 
oluşturuluyor.
Onun için biraz geç 
kalındı. Ama bunlar 
da tamamlanma 
aşamasına gelindi. 
Yavaş yavaş Bur
sa'da da yerli üre

time geçeceğiz. Bu
radaki fabrikada 
parçaları üretilerek 
Yenişehir'de montaj 
lamp havalanacak. 
'Türk Kartalı* ismi 
verilen Aquila ile bir
likte yine Bursa'da 
kurulacak özel 
havacılık okulunda 
yeni pilotlar 
yetiştirilecek" diye 
konuştu.

"TÜRK FİRMASI 
DÜNYA MARKASI 
OLACAK" 
Yıllardır uçak 
üretildiğini ifade 
eden Başkan Altepe, 
"Türkiye'de bir şey 
yoktu. Ama artık 
kendi uçağımızı 
üretmeye 
başlayacağız. Adı 
uçakla özdeşleşen 
kişiler var. Bizim 
mühendislerimiz

yetişecek. Türk 
firması dünya 
markası olarak. 
Bursa havacılığın 
merkezi olmalı ve 
havacılık yaygınlaş 
malıdır. Türkiye'de 
geri kaldı. Hava en 
rahat en güvenli en 
kolay ulaşım, 
ithalatımızın azal 
ması ve ihracatı 
mızın artması için 
yerli üretimin mut

laka desteklenmesi 
gerekiyor. Bu 
konuda Büyükşehir 
Belediyesi olarak 
yerli üretim destek
lenmesi, 
sanayicimizin ileri 
teknoloji ve katma 
değeri yüksek üre
timlere yön
lendirilmesi 
noktasında gayret 
gösteriyoruz" dedi.

"205 KM HIZA 
ÇIKABİLİYOR" 
Türk Kartalı 
205 kilometre hıza 
çıkabilirken, 100 
kilometrede 
ise 16 litre 95 oktan 
benzin yakıyor.
Öte yandan Yunuseli 
Havalimam'mn 
açılmasıyla birlikte 
küçük uçakların 
şehir merkezini 
çok daha rahat kul
lanabilecekleri 
öğrenildi.

KAŞEDE »EKLEMEK VOK 
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

A SAATTE TESLİM EDİLİR

MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK
İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A

Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK
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Rotary yeni hizmet döneminde 
küresel ısınmaya diKRat cekecelt

Konul şansımla önemli itegisilılik!
Temmuz ayında 
başlayacak olan Ro- 
tary'nin yeni hizmet 
döneminde küresel 
ısınma ve çevre 
kirliliği ile mücadele 
edilecek çalışmalara 
ağırlık verilecek. 
Uluslararası Ro- 
tary'nin 2017-2018 
asamblesi 15-19 
Ocak tarihlerinde 
ABD'nin California 
eyaletindeki San 
Diego şehrinde 
gerçekleştirildi. 
Kurula temmuz 
ayında görevi de
vralacak olan yeni 
Başkan lan H.S 
Riseley ve 
dünyadaki gelecek 
dönemde görev 
yapacak zone 
ı mıntıka) ve 
district (bölge) 
federasyonlarının 
başkan ları katıldı. 
Rotary Dünya Asam
blesinde Türkiye'yi 
temsilen gelecek 
dönemde görev ya
pacak olan 2420. 
Bölge Federasyonu 
Başkanı Kaan

Kobakoğlu, 2430. 
Bölge Federasyonu ' 
Başkanı Serdar Ünlü 
ve 2440. Bölge Fe 
derasyonu Başkanı 
Lütfi Demir hazır 
bulundu.
Uluslararası Rotary 
Asamblesi'ne katılan 
2440. Bölge Fed
erasyonu yeni 
dönem Başkanı Lütfi 
Demir yaptığı 
açıklamada, 
Uluslararası Rotary 
Yeni Dönem Başkanı 
Riseley'in, işaret 
ettiği konular 
üzerine çalışmaları 
hızlandıracaklarını 
söyledi. Küresel 
ısınma ve çevre 

kirliliğiyle müca 
deleye ağırlık vere
ceklerini belirten 
Lütfi Demir, "Yeni 
dönemde de 
topluma yönelik 
projelerimizi hayata 
geçirmeye devam 
edeceğiz. Küresel 
ısınma ve çevre 
kirliliği gezege 
nimizi tehdit ediyor. 
Gerek ağaç di 
kerek, gerek 
atmosfere gaz 
şahmının 
azaltılmasına 
yönelik kulüpler 
bazındaki 
çalışmalarımızı 
sıklaştıracağız" 
dedi.

Ön ödemeli 
satışlarda tüketiciye 
konut teslimine 
kadar tanınan 
cayma hakkı, 24 ayla 
sınırlandırıldı 
Kanun hükmünde 
kararname (KHK) ile 
ön ödemeli konut 
satışına yönelik 
önemli bazı 
değişiklikler yapıldı. 
Ön ödemeli 
satışlarda tüketiciye 
konut teslimine 
kadar tanınan 
cayma hakkı, 24 ayla 
sınırlandırıldı. Bu 
durumda satıcı, 
tüketiciden mas 
rafları ve kademeli 
olarak sözleşme be
delinin yüzde 8'ine 
varan tutarı tahsil 
edebilecek.
Resmi Gazete'de 
dün yayımlanan 684 
sayılı KHK ile 
Tüketici Kanunu'nun 
ön ödemeli konut 
satışına ilişkin 
hükümleri değişti 
rildi. Ön ödemeli 
konut satışında, 
tüketicinin teslim 
tarihine kadar sahip 
olduğu cayma hakkı,

24 ayla sınırlan 
dirildi. Vazgeçen 
tüketiciden alınabi 
lecek masraflar ve 
sözleşme bedelinin 
yüzde 2*sine kadar 
olan tazminat tutarı 
da kademeli olarak 
artırıldı.
Yeni düzenleme ile 
satıcı, alıcıdan ilk 3 
ayda vazgeçmesi 
halinde, konutun 
satış Sözleşmesi ile 
oluşan vergi harç 
gibi masrafları ve 
sözleşme bedelinin 
yüzde 2'sine kadar 
tazminat talep ede
bilecek. Tazminat 
oranı, 3-6 ay İçinde 
sözleşmeden 
dönülmesi halinde 
yüzde 4,6-12 ay 

arasında 
Vazgeçilirse yüzde 
6,12-24 ây arasında 
vazgeçilmesi 
halinde yüzde 8'e 
kadar çıkacak. 
Tüketiciye iade 
edilecek tutarlar için 
tanınan 90 günlük 
ödeme süresi de 180 
güne çıkarıldı. 
Düzenlemenin, 
konut sektörü 
tarafından talep 
edildiği öğrenilirken, 
sektörün son 
dönemde döviz ku
rundaki artış 
sonrasında cayma 
hakkını kullanan 
tüketici sayısının 
artması nedeniyle 
böyle bir talepte 
bulunduğu belirtildi.

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0224 513 96 83

yıllık tecrübemiz: ile 
izmetinizdeyiz....

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 

PLAKET & KUPA 
MADALYA
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Maaşların zam farklarının ödemesi başladı
SGK; emekli, 
vazife malülü, 
dul veya yetim 
maaşlarının zam 
farklarının öden
mesine başlandı. 
Konuya İlişkin 
yapılan 
açıklamada, 2016 
yılına ait ek ödeme 
tutarlannın banka 
hesaplan na veya 
PTT merkezlerine 
gönderilerek 26 
Ocak 2017 tari

hinde ödeneceği 
açıklandı.
Bu kapsamda yer 
alan 57.069 kişiye 
yapılacak toplam 
ödeme ise 
113.655.140,42 TL 
iken, bu ödeme, 
maluliyet dere
celeri ve maluliyet 
göstergelerine 
göre 2.113,28 TL 
ile 3.842,32 TL 
arasında değişiyor. Öte yandan gilere de yer

açıklamada şu bil- verildi:

"Aylıklarını üçer 
aylıklar halinde al
makta olanlardan 
1. Grupta Kasım- 
Arahk-Ocak Döne
minde aylık 
alanlara Ocak ayı 
olmak üzere, 1 
aylık tutarında, 
2. Grupta Arahk- 
Ocak-Şubat Döne
minde aylık 
alanlara Ocak ve 
Şubat ayları olmak 
üzere, 2 aylık

tutarında, 3. 
Grupta Ocak- 
Şubat-Mart Döne
minde aylık 
alanlara Ocak, 
Şubat ve Mart 
ayları olmak üzere, 
3 aylık tutarında, 
B- Aylıklarını her 
ay alanlara Ocak 
ayı olmak üzere, 
1 aylık tutarında, 
Aylık farkı 
tahakkuk 
ettirilmiştir."

fa turam öJemeyenH elektriği artık kesUmentcelı
Müşteriler bundan 
sonra elektrik 
faturasında limiti 
kendi belirleyecek. 
Düzenli ödeme 
yapan müşterinin 
elektriği kesil 
meyecek.
Bursa, Balıkesir, 
Çanakkale ve 
Yalova'nın elektrik 
dağıtım şirketi olan 
CLK Uludağ Elek
trik, 'Esnek Fatura* 
uygulamasıyla 
müşterilerine son 
ödeme gününü 
kendi belirleme 
imkanı sağlayacak. 
Müşteri mem
nuniyeti odaklı 
yaklaşımıyla yeni 
projeleri hayata 
geçirmek için 
çalıştıklarını vurgu
layan CLK Uludağ 
Elektrik Genel 
Müdürü Ali Erman 
Aytac, 
müşterilerden gelen 
önerilere çok önem 
verdiklerini ve titiz

likle değerlendir 
diklerini söyledi.

SON ÖDEME GÜNÜ 
SEÇME İMKANI 
Fatura son ödeme 
tarihleri ile ilgili 
memur, emekli gibi 
farklı kategorideki 
müşterilerden gelen 
talepleri gündeme 
aldıklarını belirten 
Aytac, "Fatura son 
ödeme tarihleri 
mevzuata göre 
sayacın okunduğu 
güne 10 gün ilave 
edilerek tespit 
edildiği için, 
memur, emekli 
veya diğer ücretli 
çalışanların maaş 
ödeme tarihlerine 
denk gelemeyebiliy- 
ordu. 'Esnek Fatura' 
uygulamamız ile 
tüm mesken 
müşterilerimiz 
fatura son ödeme 
tarihlerini kendileri 
belirleyebilecekler 
ve geç ödeme

kaynaklı olarak 
yansıyan gecikme 
zammı, elektriğin 
kesilmesi gibi 
sıkıntıları 
yaşamayacaklar" 
dedi.
"FATURA LİMİTİNİ 
KENDİNE GÖRE 
AYARLA
Genel Müdür Ali 
Erman Aytac, 
'Esnek Fatura' 
uygulamasıyla 
müşterilerinin 
fatura alt limitini de 
belirleyebilecek
lerini ifade etti. 
Aytac, "Ayarlan
abilir fatura alt limiti 
ile özellikle yazlık 
ve kışlık evleri olan 
müşterilerimize 

müjde vermiş oluy
oruz. Çünkü belirli 
dönemlerde ev
lerinde 
bulunmadıklarında 
buzdolabı, derin 
dondurucu gibi 
beyaz eşyaların 
tüketimi nedeniyle 
düşük de olsa fatu
ralar oluşuyor. 
Bunları takip ve 
ödeme zahmetine 
sebep oluyor. Yeni 
uygulamayla bir
likte müşterile 
rimizin kendi be
lirleyecekleri tutara 
kadar fatura 
oluşmayacak ve 
dolayısıyla bu 
küçük faturalar se
bebiyle oluşan

sıkıntılar ortadan 
kalkacak" şeklinde 
konuştu.

"DÜZENLİ ÖDEME 
YAPANLARA 
AYRICALIK" 
Müşterileri ödeme 
alışkanlıklarına 
göre gruplandır 
dıklarını ve elektrik 
faturasını düzenli 
ödeyen mesken 
müşterilerine 
ayrıcalık tanınaca 
ğını belirten Aytac, 
"Faturasını düzenli 
olarak ödeyen 
müşterilerimiz, un
utma, otomatik 
ödeme talimatında 
yaşanan sıkıntı, 
hesapta para ol
mama gibi neden
lerle fatura 
ödemesini gecik
irseler dahi 
elektriği kesilmeye
cek ve dolayısıyla 
bu tüketicilerden 
kesme bağlama 
ücreti alınmayacak.

Faturasının son 
ödeme tarihi 
geçtiğinde bu 
durum otomatik 
arama ve SMS ile 
hatırlatılacak. 
Müşterilerimiz, 
fatura ödemelerini 
düzenli olarak yap
maya devam ettiği 
müddetçe uygula
madan faydalan
maya devam 
edecek" ifade 
lerini kullandı. 
Yeniliklerden 
faydalanmak 
isteyen müşterile 
rin, www.clku- 
ludag.com.tr 
internet adresimiz 
üzerinde bulunan 
online.clkuludag. 
com.tr online işlem 
merkezi, 444 6 646 
telefon numaralı 
çağrı merkezi ve 
Müşteri İşlem 
Merkezleri(MİM) 
üzerinden başvu 
ruda bulunabile 
çeklerini belirtildi.

GEREKLİ TELEFONLAR RESMİ DAİRELER DENİZ OTOBÜSÜ

İtfaiye 110
Polis İmdat 155
Jandarma İmdat 156
Jandarma K. 613 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
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 Slcl. 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 250 77 84
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212) 51S 12 12
Yalova (220) 811 13 23
İDO İmam Aslan 
Dinlenme Tes. 513 23 94M VAPUR-FERİBOT

L 
i 
K

KAYMAKAMLIK
Yalova (226) 814 10 20
Topçular (220) 363 43 19
Esklhlaar (262) 855 60 31

Kaymakamlık 513 10 51
C.Savcılığı 513 10 53
C.Saveı Yrd. 513 29 54
Emnly.t Müd. 513 1° 28 OTOBÜS

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

ULAŞIM

R
Pamukkato 812 OO 25
DENİZ UÇAĞI »13 •• 13
Pagasua Akmia Seyahat 314 A3 52
METRO 313 12 12
Aydın Turtam 313 20 77
SOsar Turtam 312 1O 72
Kanbaroftlu-Eaada* 314 45 40
Anrtur 314 47 71
Kamil Koç 312 O1 33

_________ 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 Likltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Likltgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz 514 17 00

HASTANELER

! 
fiO h

Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dav. Hast. 513 23 29
Mor.8ağ.Ocağı 513 10 55
Tom okay Tomografi 513 55 29
Acıbadem 280 44 44

BELEDİYE

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 51345 20

BUSKİ 514 57 96
itfaiye 5132325
Muhasebe Md. 513 45 21-182
Yazı İşi. Md. 51345 21-111
Su Anza Yalnız 185

■m
R

_________ TAKSİLER___________

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

1 Akcan Petrol o13 1o 70
MAR-PET 513 30 33
Tuncay Otogaa 513 ıe 45
Beyza Petrol O13 01 03

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5688 

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)

BHMUİİ
VENÜS SİNEMASI

Olanlar oldu: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Kötü çoçuk: 

11:15-13:30-16:00- 
18:30-21:00...

Vezirparmağı: 
12:00-14:15-16:45-

19:00-21:15
5133321

http://www.clku-ludag.com.tr
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Su Sporları Senliği yapıldı

Gemlik Belediye- 
si’nin Gemlik 
Belediye Spor 
Gençlik Kulübü ile 
birlikte organize 
ettiği “Su Sporları 
Şenliği” coşkuyla 
kutlandı. Sosyal 
Yaşam Merkezi 
Olimpik Yüzme 
Havuzunda organ
ize edilen etkinliğe 
Gemlik Belediye 
Spor ’un ev 
sahipliğinde Bursa 
ve İstanbul’dan 8 
kulüp 173 yüzücü 
katıldı. Yarıyıl tatilin 
de yüzme sporuna 
gönül vermiş 
çocukları yarıştırır 
ken, eğlendirmeyi

amaçlayan organi
zasyonun kaybe
deni olmadı. Tüm 
sporcuların şampi 
yon ilan edildiği 
etkinliğin gelenek
sel hale getirilebi 
leceği vurgulandı. 
50 metre Dip, Mona- 
palet, Kelebek, Çift 
Palet ve Kurbağa 

lama kategorilerinin 
yanı sıra 100 metre 
ve bayrak yarışla 
rımn yapıldığı orga
nizasyonda 200 
metre karışık kate
gorisinde de ne
fesler kesildi. 1999, 
2000, 2001, 2002, 
2003 ve 2004 
doğumlu çocukların 

yarışmalarını 
yakından izleyen 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, Gem- 
lik’in spor şehri de 
olabilmesi adına 
yatırım, atılım, 
hizmet ve destek
lerin devam 
edeceğini söyledi. 
Belediye Başkan

Yardımcısı Kadir 
Erol, Gemlik Bele 
diye Spor Kulübü 
Başkanı Hulusi 
Gandar ve Amatör 
Spor Kulüpleri 
Birliği Başkanı 
İbrahim Baki ile bir
likte şenliğe katılan 
Refik Yılmaz, 
öğrenciler, veliler 

ve yüzme sporuna 
gönül veren vatan 
daşlarla da sohbet 
etmeyi ihmal etme 
di. Dip yarışma 
larında dereceye 
girenlere madalya 
(arını veren Refik 
Yılmaz’a, Triatlon 
Federasyonu Bursa 
İl Temsilcisi Hasan 
Başaran tarafından 
da destekleri adına 
plaket takdim edildi. 
Sabah ve akşam 
seansı olarak iki 
kategoride organize 
edilen Su Sporları 
Şenliği, aynı 
akşam düzenlenen 
madalya töreni ile 
son buldu.

İNŞAAT
■ 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

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
. TEL4FAX:0224 517 3310 CER053274433 83 EMmanastremlakgMm 
^^wwinanastireniaksahibindencom - wJan.(Mtıtaastanfel(

Marmarabirlik'ten boya ve antibiyotik açıklaması

Başkan Asa, "Zeytinde siyah çekirdek ve karasu, ürüne boya karıştığı anlamına 
gelmez, doğal bir durumdur. Ancak sektörde merdiven altı^İşletmeler de bulun 
maktadır. İnsan sağlığına ve sektöre zarar veren bu işletmeler engellenmelidir" dedi.
Marmarabirlik Yöne
tim Kurulu Başkanı 
Hidamet Asa, zey
tine boya karıştırıldı 
ğı için çekirdeği ve 
suyunun siyah oldu 
ğuna yönelik haber
lere açıklık getirdi. 
Asa, "Zeytin 
çekirdeğinin siyah 
olması ve yıkandı 
ğında karasu

akması, zeytinin 
doğal yapısından 
kaynaklanır.
Sektörde maalesef 
boya ve antibiyotik 
kullanan merdiven 
altı işletmeler de 
bulunmaktadır ve 
bunların denetlene 
rek engellenmesi 
gerekir. Tüketicile 
rimize tavsiyemiz,

ambalajlı ve güve
nilir markaları 
tercih etmeleridir" 
diye konuştu.
Asa, zeytinin 
dalında olgunlaşma 
sıyla çekirdeğinin 
de karardığını be
lirterek, "Ağaçtaki 
zeytinin hepsi aynı 
anda kararmaz." 
dedi. Sayfa 2’de

otobüslerle 
miliM
Emniyet Genel 
Müdürlüğü, trafik 
te sivil polislerce 
habersiz denetle 
me yapılmasına 
ilişkin genelgeyi 
81 il emniyet mü 
düdüğüne gön
derdi. Toplu 
taşıma araçları ile 
yolcu otobüsle 
rine yolcu gibi 
binecek sivil trafik 
polisleri, haber 
siz denetimler 
yapacak. Syfö’de

Güne Bakış
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail.com

Tekzip (2)
Dünkü yazımda Basın Yasası’nda 

tekzip (düzeltme-cevap hakkı) konusunda 
yazdığım açıklamalar, bililerine belki 
biışeyler anlatır.

Tabii anlayana!
Gelelim konumuza.
Geçtiğimiz hafta bugün, eski Belediye 

Başkanı Fatih Mehmet Güler’in yazmış 
olduğu kitabı "Başkan Düşürüldü”yü 
tanıtım toplantısında yaptığı konuşmadan 
bir bölümünü manşete taşımıştık.

Devamı sayfa 4’de

Serbest Bölge Yolu 
ne zaman yapılacak?

Bursa'nın dünyaya açılan kapısı Serbest Bölge'de Bursa- 
Yalova karayolu güzergahı 12 yıldır yenilenmiyor. Yıllık 2 mil
yar dolarlık ticaret hacmi bulunan Bursa Serbest Bölgesi'nin 
yıllardır süren yol sorunu, pes dedirtti. Haberi sayfa 2’de

Mil 
susebekesi 
Mili 
Warnw
Umurbey Mahalle 
sinin kanalizasyon 
şebekesinin Gem
lik ana şebekesine 
bağlanmasından 
sonra, 2016 yılında 
başlayan altyapı 
çalışmaları ile de 
su şebekesinde 
hatlar yenilendi.
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
http://www.manastiremlakgemlik.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Marmarabirlik'ten boya ve antibiyotik açıklaması 

te W M ıMııhı karasu Mır
Başkan Asa, "Zeytinde siyah çekirdek ve karasu, ürüne boya karıştığı anlamına 
gelmez, doğal bir durumdur. Ancak sektörde merdiven altı işletmeler de bulun 
maktadır, insan sağlığına ve sektöre zarar veren bu İşletmeler engellenmelidir" dedi.
Marmarabirlik 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hidamet 
Asa, zeytine boya 
karıştırıldığı için 
çekirdeği ve suyu
nun siyah olduğuna 
yönelik haberlere 
açıklık getirdi. 
Asa, "Zeytin çekir 
değinin siyah 
olması ve yıkandı 
ğında karasu 
akması, zeytinin 
doğal yapısından 
kaynaklanır. Mar
marabirlik zeytin
leri, hiçbir katkı 
maddesi kullanıl 
madan doğal fer
mantasyon yön
temiyle üretilir. 
Sektörde maalesef 
boya ve antibiyotik 
kullanan merdiven 
altı işletmeler de 
bulunmaktadır ve 
bunların denetlene 
rek engellenmesi 
gerekir. Tüketicile 
rimize tavsiyemiz, 
ambalajlı ve güve

nilir markaları 
tercih etmeleridir" 
diye konuştu.

ZEYTİN 
OLGUNLAŞTIKÇA 
ÇEKİRDEK 
KARARIR
Başkan Asa, zey
tinin dalında 
olgunlaşmasıyla 
çekirdeğinin de 
karardığını be
lirterek, "Ağaçtaki 
zeytinin hepsi aynı 
anda kararmaz. 
Bu nedenle hasat 
aşamasında, bazı 
taneler çekirdeğe 
kadar kararmış 
olan tam olgunluk 
zamanında hasat 
edilir. Zeytin çekir 
deği siyah olmamalı 
ifadesi doğru değil 
dir. Zeytin dalında 
ne kadar çok 
olgunlaşırsa veya 
olgunlaştırıldıktan 
sonra ne kadar çok 
stokta kalırsa, zey
tinin etindeki siyah

renk pigmentleri, 
çekirdeği o kadar 
çok karartır. Zeytin
den koyu renkli su 
çıkması da doğal 
bir durumdur.
Natürel fermantas 
yona tabi tutulan 
zeytinler kahve 
rengiden siyaha 
değişen renklerde 
olur. Bu renk 
değişimi zeytinin 
hasat zamanı ile 
ilişkilidir. Bu konu 
da haber yapanların 

doğru bilgiye ulaşa 
rak duyarlı davran 
maları gerekir" 
şeklinde konuştu.

AMBALAJLI VE 
GÜVENİLİR 
MARKALARI SEÇİN 
Marmarabirlik 
zeytinlerinin hiçbir 
katkı maddesi kulla 
nılmadan doğal fer
mantasyon yönte 
miyle üretildiğini 
kaydeden Asa, 
"Sektörde Gemlik 

tipi olmayan zeytin
ler kimyasalla karar 
tılarak piyasada 
satılmaktadır. İnsan 
sağlığına ve sek
törün geleceğine 
zarar veren bu 
işletmelerin denet 
lenerek engellen
mesi gerekir" dedi. 
Asa, hiçbir dene
time tabi tutul
mayan işletmelerde, 
zeytinin simsiyah 
görünmesi için 
boya, bozulmadan 
uzun süre muhafa 
za edilmesi İçin an
tibiyotik veya yasal 
olmayan koru 
yucu maddeler 
kullanıldığını vurgu
layarak, "Eğer iyi 
bir zeytin satın 
almak istiyorsak, 
ambalajlı ve güve
nilir markaların ter
cih edilmesi, bu 
olumsuzlukların 
yaşanmasını en
gelleyecektir. 
Zeytinler, işletme 

kayıt numarası bu
lunan firmalarda, 
Türk Gıda Kodeksi 
Sofralık Zeytin 
Tebliği'ne uygun 
olarak üretilmiş 
olmalıdır. Ancak 
bu şekilde alınan 
ürünün, Bakanlığın 
ilgili mevzuatlarına 
uygun olduğunu 
anlayabilir ve 'mer
diven altı'üretim 
olmadığı konusun 
da güvenle tükete
biliriz. Gıda ürün
lerinde ayrıca 
üretimden tüketime 
kadar geçen 
sürecin izlenebilir 
olması ve raf 
ömrünün garan 
tilenmlş olması da 
büyük önem 
taşımaktadır. 
Tüketicilerimize 
bu özellikleri 
taşıyan Marmara 
birlik ürünlerini 
tercih etmelerini 
tavsiye ederiz" 
ifadelerini kullandı.

Serbest Bölge Yolu «e aman yapılacak?
Bursa'nın dünyaya 
açılan kapısı Serbest 
Bölge'de Bursa- 
Yalova karayolu 
güzergahı 12 yıldır 
yenilenmiyor.
Yıllık 2 milyar 
dolarlık ticaret 
hacmi bulunan 
Bursa Serbest Böl- 
gesi'nin yıllardır 
süren yol sorunu, 
pes dedirtti.
Bursa Hakimiyet 
Gazetesinin 
haberine göre; 
Serbest Bölge'nin 
yanı sıra limanlarıyla 
Türkiye ekonomi 
sinin dünyaya 
açılan en önemîi 
kapılarından biri 
olan Gemlik'in lojis
tik merkez hayaline 
1.5 kilometrelik yol 
çilesi darbe vuruyor. 
Yıllık 2 milyar dolar 
lık ticaret hacmi bu
lunan Bursa Serbest 
Bölgesi'nin ulaşım

sorunuyla ilgili 
çalışmalar, arap 
saçına döndü. 
Bürokrasi ve bütçe 
engeli gerekçe gös
terilerek 12 yıldır 
yenilenemeyen 
yolun çift gidiş geliş 
şeklinde düzenlen
mesi isteniyor. 
Ne Karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğüne 
de Büyükşehir Bele 
diyesi'nin sorum 

luluğu üzerine 
aldığını belirten 
Bursa Serbest Bölge 
İş Adamları Derneği 
Yönetim Kurulu 
Başkanvekili Ali 
Uyar, Istanbul- 
Bursa İzmir Otobanı 
kapsamına 
dahil edilen 
Bursa'daki 
ulaşım yatırım 
larının gündemde 
olduğu dönemde 

kentin dünyaya 
açılan kapısının 
göz ardı edildiğini 
savundu.
BURSA'YA 
YAKIŞMIYOR 
Gemport, Roda ve 
Borusan olmak 
üzere büyük liman
larla ülke ihracatına 
katkı koyan 
bölgenin en büyük 
probleminin ulaşım 
olduğunu belirten

Uyar, ulaşım 
sorununu çözmek 
için ilgili kurumlara 
defalarca bildiride 
bulunduklarını 
anlatarak, 
"Türkiye'deki 19 
serbest bölge içinde 
2. sırada yer alan, is
tihdamda 2. sırada 
olan büyük bir böl
geyiz. Serbest Böl
ge'de 12 bin kişi 
istihdam ediliyor. 
Bursa'nın ihracatı 
bu limanlardan 
sağlanıyor. Böyle 
bir serbest bölgenin 
giriş yolunun 
sanayicilere ve 
limanlar bölgesine 
yakışmayacak 
şekilde terk edil 
miş olması, revize 
edilmemesi Bur 
sa"ya yakışmıyor. 
Bölgemizde 10 
binin üzerinde ağır 
vasıta araç her 
gün yük taşıyor.

1.5 kilometrelik 
metrelik yol yıllardır 
yapılmadığı gibi, 
gelinen süreç de 
tıkandı" diye 
konuştu.
Gemlik Nakliyeciler 
Demeği yöneticileri 
ise,uzun zamandır 
genişletilme 
çalışmalarına baş 
lanmayan Serbest 
Bölge yolunu da 
trafin çok güç 
sağlandığını, sıksık 
maddi hasarlı ve 
ölümlü kazaların 
meydana geldiğini 
belirttiler.
Serbest Bölge yolu
nun öncelikle ele 
alınmasının nakliye 
ci esnafının büyük 
isteği olduğunu 
söyleyen 
nakliye firma 
sahipleri, siyasilerini 
ve yerel yönetimlerin 
konuyu gündeme 
taşımasını istediler.
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Perde fahrikası alev atev yandı
Bursa'da bir perde 
fabrikası çıkan 
yangında alevlere 
teslim oldu 
Edinilen bilgiye 
göre, yangın saba 
ha karşı merkez Os- 
mangazi İlçesine 
bağlı Altinova Ma
hallesinde meydana 
geldi. Hüseyin K.'ya 
ait perde imalat 
fabrikasının elektrik 
panosunda çıkan 
yangın kısa sürede 
büyüyerek tüm 
fabrikayı etkisi

altına aldı. Yangını 
fark eden çalışanlar 
dışarı çıkarak itfaiye 
ekiplerine haber 
verdi. Olay yerine 
gelen Bursa Büyük 
şehir Belediyesi'ne 
ait 15 itfaiye ekibi, 
alevlere müdahale 
ederek yanda 
bulunan binalara 
sıçramasını 
engelledi.
Fabrikanın içinde 
bulunan sentetik 
kumaşlar yüzünden 
uzun süre devam 

eden yangın, itfaiye 
ekiplerinin binanın 
yan duvarlarını 
kırarak ve birçok 
noktadan müda
halesiyle 3 saatte 
kontrol altına alındı. 
Yangında binanın 
içinden son anda 
kurtulan işçilerden 
yaralanan ol
mazken, fabrika 
kullanılamaz hale 
geldi. Polis ve it
faiye ekipleri olayla 
ilgili soruşturma 
başlattı.

Bursa'da zincirleıne kaza
Bursa'nın dağ 
yöresinde kar 
yağışı ulaşımı 
olumsuz etkiliyor. 
Trafik akışında ak
sama yaşanırken, 
çok sayıda araç 
zincirleme 
kaza yaptı.
Bursa-Orhaneli- 
Keles yolunun 
Kapıkaya ve Misi 
rampası mevkiinde 
kar ve buzlanma 
sebebiyle sabah 
saatlerinde trafik 
kilitlendi. Yolcu 
taşıyan minibüs ve 
otobüslerin

Bursa 'nın Mu
danya ilçesinde, bir 
sağlık memuru, 
bulduğu parayı 
sahibine teslim etti. 
Mudanya Devlet 
Hastanesi'nde veri 
hazırlama ve kon
trol kadrosunda 
görevli Yunus 
Abay, Görükle 'de 
bir bankamatikten 
para çekmek istedi. 
Bankamatikte bin 
400 TL bulan 
Yunus Abay, 
paranın sahibini 
aradı. "Uludağ 
Üniversitesi İtiraf 
Ediyor" sayfasına

Bu gazete
Anadolu'nun Sesi 
iPaa-iPhorie , 

BY EG M uygulamasında 
yayımlanmaktadır.^^y

karıştığı zincirleme 
kaza meydana 
geldi. Can kaybı 
yaşanmazken, 
araçlarda hasar 
meydana geldi. 
Bazı bölgelerde kar 
kalınlığı 30 santime 

ilan veren Abay, 
kısa sürede paranın 
sahibi Emrah Çil'i 
buldu.
Mudanya Devlet 
Hastanesi'ne gelen
Emrah Çil'e 
parasını teslim 
eden Abay, bir

ulaştı.
Bir yolcu otobüsü 
zincir takmasına 
rağmen yoldan 
çıkarken, çok 
sayıda kamyon ve 
TIR da yolda 
kaldı 

kişinin mağduri 
yetini gidermenin 
mutluluğunu 
yaşadıklarını 
söyleyerek, 
"Allah hakkımız 
olmayan hiçbir 
parayı bize nasip 
etmesin" dedi

mü operaswnu! 9 gizaltı
Bursa'da yapılan 
FETÖ/PDY ope 
rasyonunda 9 kişi 
gözaltına alındı 
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla 
Mücadele Şube 
Müdürlüğü'ne 
bağlı Mali Suçları 
Araştırma 
Kurulu ekipleri, 
FETÖ/PDY'ye karşı 
çalışmaları 
sürüyor. Daha önce 
kayyum atanarak 
TMSF'ye devredilen 
İzgün Gıda ve

Üretim AŞ.'nin 13 
yönetici ve çalışa 
nına cumhuriyet

Babasını öldüren gence maelılıei
Bursa'da, babasını 
öldürdüğü iddia 
edilen genç, müeb
bet hapis cezasına 
mahkum edildi. 
Geçen mayıs ayın 
da merkez Nilüfer
in Kuruçeşme Ma
hallesindeki bir 
maden ocağında 
meydana gelen 
olayda, 25 yaşında 
ki Mehmet Ali Çelik, 
tartıştığı babası 
Hüseyin Çelik'i (66) 
göğsünden yarala 
di. Uludağ Üniver
sitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne kaldır 
ilan baba kurtarıla 
madı. Jandarma 
ekipleri tarafından 
gözaltına alınan 
genç tutuklandı.

başsavcılığı koor 
dinesinde Bursa 
merkezli Kütahya, 
Osmaniye, Bilecik, 
Kocaeli, İstanbul 
ve Manisa'da eş 
zamanlı operasyon 
düzenledi.
Operasyon 
kapsamında T.S., 
M.S., A.E., V.D.,

Bursa 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde 
'yakın akrabayı kas
ten öldürmek' 
suçundan ağırlaştı 
rılmış müebbet 
hapis cezası talebiy 
le yargılanan Çelik, 
hakim karşısına 
çıktı. Daha önceki 2 
duruşmada avukatı 
olmadığı gerekçe
siyle ifadesi alına 
mayan sanığın 
karar duruşma 
sında avukatı hazır 
bulundu. Olay anını 
anlatan Mehmet Ali 
Çelik, "Babam bana 
küfretti. Kızıp 
yukarı çıktım. Gece 
yarısı babam 
işyerinin 
mutfağında tele-

S.A., O.M., D.T., T.O. 
ve İ.Ç. gözaltına 
alındı. Gözaltına 
alınan 9 kişinin 
örgütün 
haberleşme aracı 
bylock'u kullandığı 
ve Bank Asya'yı 
kurtarmak için 
para yatırdıkları 
tespit edildi.

vizyon izliyordu. 
Yanına gittim. Ken
disine 'Bu ayıp 
değil mi?' dedim. 
Babam da sinir
lenip bana bağırdı. 
Ekmek dolabından 
bıçağı aldım. 
Babamın üzerine 
doğru giderken 
ayağımdaki terlik 
sebebiyle kaydım. 
Babamın üzerine 
düştüm ve yardım 
için bağırdım. 
Babamın öldüğünü 
cezaevinde 
anladım. Kendisiyle 
bir sıkıntım yoktu. 
Beraatimi talep 
ediyorum" dedi. 
Mahkeme, sanığı 
müebbet hapse 
mahkum etti.
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1 Güne Bakış
51 BUSKİ Umurbey’in eskimiş su şebekesini yenileyip ana hatta bağlantıyı sürdürüyor

life* M
Kadri GÜLER 
kadri_guler@hotmail. com

Tekzip (2)
Nasıl bir manşetti o?
“Adil Öksüz’ü Gemlik’te kimler ağırladı?” 
Fatih Başkan, görevinden uzaklaştırılmasıyla 

ilgi başından geçenleri, hukuk mücadelesini, 
başına örülen ağları, görevine bir daha iade 
edilmemesindeki kumpasları kimlerin kurduğu 
nu anlattı konuşmasında.

Bu sırada kendisiyle ilgili başlatılan soruş 
turmayı yürüten savcıların, yargıçların valinin 
ve ilçe Kaymakamının 15 Temmuz darbe girişi 
minden sonra FETÖ/PDY örgütü üyesi olduğu 
için tutuklandığını böylece kumpas çetesinin bir 
ayağının belli olduğunu söyledi.

Bunun bir de AKP içindeki siyasi ayağından 
söz etti Güler.

İste bu sırada eski Gemlik Belediye Binasının 
yıkılmasıyla ilgili olarak da yaptığı konuşmada 
somut olmamakla birlikte çok dikkat çekici bir 
iddia attı ortaya.

Ne dedi?
“Adil Öksüz Gemlik’e geldi mi? Geldiyse Adil 

Öksüz’ü Gemlik’te kimler ağırladı” dedi.
Bu benim için önemli bir açıklamaydı ve 

gazetemizde manşetten Gemlik halkına ve il
gililere duyurdum.

Bu konuda da yazadığım köşe yazımda bu 
konuyla ilgili olarak şunları yazmışım:

“Gemlik’in eski belediye binasının yıkılma 
sına “ÇÜRÜK” raporu Adapazarı Üniversite 
si’nden alındı. Bu işe kim aracılık yaptı. Bu 
çözülürse, sorun ortaya çıkar. Adil Öksüz o 
sırada bu üniversitede öğretim görevlisiydi. 
Sorgudaki Fetö’cülere, Adil Öksüz’ün Gemlik’e 
gelip gelmediği sorulmalıdır. ”

Bu yazım anında Sakarya Üniversitesinde ra
poru veren kişilerden Prof. Dr. Kemalettin Yıl 
rnaz’a iletilmiş ki, o da bana TEKZİP yolla mış.

A/4 büyüklüğünde uzun bir savunma yazısı 
göndermiş sayın Profesör...

Yukarıdaki yazımda kimsenin adından söz 
etmiş değilim.

Sayın Yılmaz, yazımda Sakarya Üniversite 
sinde sahte belgelerle bazı öğretim görevlile 
rinin r.üriik binaları sağlam. sağlamları fiürük 

yaptığı yerel ve ulusal basında çıktı. Buna imza 
atanlarda tutuklandı.

Benim söylediğim de buydu.
Yazımda ve haberin hiçbir yerinde Prof. Ke

malettin Yılmaz’ın adı bir satır bile geçmiş değil.
Bu konuda Gemlik’teki muhalefetteki siyasi 

partiler bir çok suç duyusunda bulundu.
Sayın Yılmaz gönderdiği açıklamada, raporun 

nasıl verildiğini açıkladıktan sonra, öz olarak 
şunları söyledi:

“Üniversitemdeki 36 yıllık meslek hayatımda 
hiçbir rapor nedeniyle hukuki bir takibata uğra 
madım ve ceza almadım. Düşünce ye davranış 
larına muhalifliğim nedeniyle FETÖ mensupla 
rınca 17-25 Aralık öncesi iftira ile yıpratılmak is
tenen biri olarak nasıl olur da, buna tezat bir 
biçimde beni bu örgütle irtibatlandırmaya 
çalışırsınız. Hiç tanımadığım ve görüşmediğim 
kaçak konumdaki Üniversitemizdeki terör örgü 
tü elebaşısı ile verdiğim raporu nasıl 
ilişkilendirebilirsiniz. ”

Böyle bir irtibatı ben kurmadım, ortaya atan 
bellidir. İddia somut değil, soyuttur.

Gocunan varsa benim diyeceğim yoktur.

Umurbey Mahalle 
si’nin eskimiş olan 
su şebekesi ye
nilenme çalışmaları 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz yıllarda 
Umurbey Mahalle 
sinin kanalizasyon 
şebekesinin Gemlik 
ana şebekesine

bağlanmasından 
sonra, 2016 yılında 
başlayan alt yapı 
çalışmaları ile de su 
şebekesinde hatlar 
yenilendi.
Ara sokaklarda 
yürütülen çalışma 
lardan sonra, son 
günlerde başlatılan

kazı çalışmaları ile 
Umurbey Gemlik 
arasındaki ana yolda 
çelik su boruları 
döşeme işlemleri 
sürdürülüyor. 
Müteahhit firma kar 
ve yağış dinlemeden 
hattın bir an önce 
bitirilmesi için

yoğun bir çalışma 
yürütüyor. Hava 
koşullarının uygun 
gitmesi halinde 
Umurbey Gemlik 
arasındaki su bağ 
lantı hattının bir kaç 
gün içinde Gemlik 
şebekesine bağlan 
ması bekleniyor.

Bursa'da kar yolları kapadı
Bursa'nın Orhaneli, 
Keleş, Harmancık ve 
Büyükorhan gibi 
dağ ilçeleri ile 
bağlantısı kesildi. 
Dağ yöresinden 
ulaşılan Bursa-Kü- 
tahya yolunda 
yağan kar yağışı 
etkili oldu. Zincirsiz 
yola çıkan araçların 
kalması ve maddi 
hasarlı trafik kazaları 
sebebiyle kara 
yolunda uzun 
kuyruklar oluştu.

Bursa'da beklenen 
kar yağışı hayatı 
olumsuz etkiledi. 
Yoğun kar yağışı 
Bursa ile 4 dağ ilçesi 
arasında etkili 
olurken, karayolları 
ve belediye ekipleri

aralıksız çalışma 
larını sürdürüyor. 
Bazı araçların ise 
yola zincirsiz 
çıkması, uzun 
kuyrukların 
oluşmasına sebep 
oldu. Maddi hasarlı

kazaların da mey
dana geldiği yolda, 
kimi vatandaşlar ise 
sonradan zincir tak
maya çalıştı. Zinciri 
olmayan araçları 
geri dönmek 
zorunda kalırken, 
zincir bulunan 
araçlar ise kontrollü 
bir şekilde 
yoluna devam etti. 
Şehir merkezinde 
ise aralıklarla yağan 
kar yağışı bazı böl
gelerde etkili oldu.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

SAHİBİNDEN MANASTI R’DA 
BİR TARAFI FULL DENİZ MANZARALI

SATILIK 
LÜKS 

DUBLEKS

BİR TARAFI YOLA CEPHELİ 
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE YAKIN 
5 ODA 1 SALON 220 METREKARE 

3 BANYO VE BÜYÜK MUTFAK (ANKASTRELİ) 
ŞÖMİNELİ 

UYGUN FİYATLA SAHİBİNDEN SATILIK 
LÜKS YAPILI MASRAFSIZ DUBLEKS DAİRE

DAİRE O 532 393 92 27

SAHİBİNDEN 
SATILIK 
DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 
2 ODA 1 SALON UYGUN FİYATLA 

SAHİBİNDEN SATILIK 
YAPILI MASRAFSIZ DAİRE

9 538 322 79 73
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Şehiriçi ototiiislerde yeni dönem
Toplu taşıma araçları 
ile yolcu otobüsle 
rine yolcu gibi 
binecek sivil trafik 
polisleri, habersiz 
denetimler yapacak, 
içişleri Bakanı Sü
leyman Soylu'nun, 
ölümlü trafik 
kazalarının azaltıl 
ması yönündeki 
talimatı doğrultu 
sunda çalışmalarını 
sürdüren Emniyet 
Genel Müdürlüğü, 
trafikte sivil 
polislerce habersiz 
denetleme yapılma 
sına ilişkin genel
geyi 81 il emniyet 
müdürlüğüne 
gönderdi.
Şehir içi ve 
şehirlerarası toplu 
taşıma araçlarının 
sürekli denetlenmesi 
ve şoförler üzerinde 
"algılanan 
yakalanma riski" 
duygusunun yoğun 
bir şekilde hissettir- 

ilmesinin kural ihlal
lerini azaltacağı be
lirtilen genelgeye 
göre, il emniyet 
müdürlükleri 
bünyesindeki sivil 
trafik polisleri, şehir 
içi belediye otobüs
leri, özel halk oto
büsleri, ticari 
minibüs, otobüs ve 
taksiler ile 
şehirlerarası yolcu 
otobüslerinde de 
görev yapacak 
Denetimler toplu 
taşıma araçlarında 
ücret ödemek 
suretiyle sivil 
polisler tarafından 
gerçekleştirilecek. 
Önceden belirlenen 
güzergah boyunca 
yolcu olarak seyahat 
edecek polis, bu 
sürede sürücünün 
yaptığı indirme- 
bindirme, trafik 
ışıkları, yatay ve 
düşey işaretlere 
uyma, şerit kullanma

ve değiştirme, fazla 
yolcu, telefonla 
konuşma, 
kavşaklarda geçiş 
ve dönüş kurallarına 
uyup uymadığını 
denetleyerek kural 
ihlallerini tek tek 
tespit edecek. 
Trafik kuralı ihlali 
yaptığı tespit edilen 
sürücü, resmi ekibin 
bulunduğu yere 
geldiğinde 
durdurulacak.

Araçtaki sivil polis, 
kimliğini göstermek 
suretiyle görevini 
açıkladıktan sonra 
kural ihlalleri 
konusunda sürücü 
ve yolcuları bil
gilendirerek cezai 
işlem uygulayacak. 
Genelge 
doğrultusunda 
şehirlerarası yol
larda da sivil trafik 
polislerince 24 saat 
esasına göre dene

tim yapılacak. Bu 
amaçla personel 
sadece komşu illere, 
aynı gün içerisinde 
yolcu olarak gidip 
gelecek.
Seyahat süresince 
şoför ve karayolu 
gözlemlenerek, 
sürücünün telefonla 
konuşma, çalışma 
ve dinlenme 
süreleri, yolcuların 
emniyet kemeri 
konusunda uyarılıp 

uyarılmadığı, sigara 
içme ve diğer trafik 
kurallarına uyulup 
uyulmadığı tespit 
edilecek.
Sürücünün kural ih
lali yaptığının tespiti 
halinde "ihlal tespit 
tutanağı" düzen
lenerek gidilen ilin 
otogarındaki trafik 
görevlilerine teslim 
edilecek ve yaptırım 
uygulanması 
sağlanacak.
Aynı ilde birden 
çok personel 
görevlendirilmesi 
halinde farklı 
otobüs ve firmalarla 
seyahat edilecek. 
Aynı güzergahta 
görevli personel 
aynı otobüste 
görev yapmayacak 
ve biletler farklı 
saatlerde alına 
cak. Denetimler 
yıl boyunca 
aralıksız devam 
edecek.

Bursa'nın göleılerl doHıı Uludağ şenleniyor
Bursa'da kar 
yağışıyla birlikte 
baraj ve göletler 
doldu.
Kış aylarında 
mevsim normal
lerinde görülen 
yağışlar çiftçileri 
sevindirdi. 
Yenişehir'de 7 ayrı 
bölgede bulunan su
lama göletleri tama
men doldu. Bazı 
göletlere giden 
yollar bile sular 
altında kalırken, 
fazla sular derelere 
tahliye ediliyor. 
Karın etkisiyle su
lama göletlerini 
besleyen derel
erdeki su miktarının 
arttığını belirten 
Yenişehir Ziraat 
Odası Başkanı Sadi 
Aktaş, önümüzdeki 
yaz aylarında sula
mada herhangi bir 
sıkıntının 
yaşanmayacağını

söyledi.
2016 yılı yazının 
kurak geçtiğini 
hatırlatan Sadi 
Aktaş, "Burcun, 
Yeniköy, Alaylı, 
Akbıyık, Orhaniye, 
Kavaklı ve Çiçeközü 
göletlerinde su se
viyesi yüzde yüzlere 
ulaştı. Bu yaz su 
sıkıntısı 
yaşamayacak. 
Geçen kasım ayı 
sonlarından 
başlayan bezelye 

ekimleri aralık ayına 
kadar sürmüştü. İlk 
mahsul bezelye 
mayıs ayından 
itibaren toplanmaya 
başlanacak. Ancak 
ilkbahar yağmurları 
yağmazsa bir ay 
sonra bezelyeler 
sulama göletlerinin 
sularıyla sulanabile
cek. Bu mahsulün 
susuz kalma 
tehlikesi ortadan 
kalktı" diye 
konuştu.

Bursa Büyukşehır 
Belediyesi, Türki 
ye’nin en önemli kış 
turizm merkez
lerinden Uludağ’da 
28-29 Ocak 2017 tar
ihlerinde kış şenliği 
düzenliyor.
Katılımcılar tam 40, 
öğrenci 30 TL’lik 
biletle, teleferikle 
ulaşımla dahil sucuk 
etmek, içecek, salep 
ve çay ikramlarının 
yanında birbirinden 
farklı etkinliklerden 
de ücretsiz olarak 
yararlanacak.
Şenliğe katılmak 
için internet üz
erinden biletlerini 
alan katılımcılar, 
etkinlik günleri de 
saat 13.00’a kadar 
biletlerini teleferikte 
kurulacak Bursa 
Kültür A.Ş. 
standından temin 
edebilecek.
Yenilenen teleferik 
projesi, otopark 
düzenlemeleri, suni

kar pistleri gibi 
çalışmalarla Ulu 
dağ’ın yeniden bir 
cazibe merkezi ha
line gelmesi ama 
cıyla çalışmalarını 
aralıksız sürdüren 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, hafta 
sonu Uludağ’da kış 
şenliği düzenliyor. 
Türkiye’nin en ünlü 
kayak merkezlerin 
den olan Uludağ’da 
28 - 29 Ocak’ta 
yapılacak şenliğin 
biletleri Bursa 
Kültür A.Ş.’nin 
www.bursakultur.co 
m adresli internet 

sitesinden satışa 
sunulurken, bu
radan biletlerini alan 
katılımcılar bilet
lerini etkinlik günleri 
de saat 13.00’a 
kadar teleferikte ku
rulacak Bursa 
Kültür A.Ş. standın 
dan temin edebile
cek. Katılımcılar tam 
40, öğrenci 30 TL’lik 
biletle, teleferikle 
ulaşımla dahil sucuk 
etmek, içecek, salep 
ve çay ikramlarının 
yanında birbirinden 
farklı etkinliklerden 
de ücretsiz olarak 
yararlanacak.

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER UYGUN FİYATLARLA 

SAATTE TESLİM EDİLİR
UUE-CK O İstiklal Caddesi Bora Sokak No : 5/A
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİK ||

http://www.bursakultur.co
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Sürücüler dikkat! Trafik
cezalarına yeni düzenleme
-----------------■’? â!t. I1! ı|l.llflll ili ı—

Trafik cezalarının 
takibi ve tahsiline 
yeni düzenleme 
geldi. Düzenleme 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı 
Trafik cezalarının 
takibi ve tahsiline 
yönelik düzenleme 
Resmi Gazete'de 
yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. 
Buna göre, 
cezanın yazıldığı 
tarihten sonraki 
bir ay içerisinde 
ödeme yapılmaması 
halinde, cezaya 

her ay yüzde 5 faiz 
uygulanacak.
Ancak bunun da 
bir sınırı bulunuyor. 
Toplam tutar 
cezanın iki katını 
geçemeyecek.
Ayrıca bu cezalar, 
belli bir sürenin 
ardından haciz 
yoluyla tahsil 
edilebilecek.

15 GÜN 
İÇERİSİNDE. 
İTİRAZ 
EDEBİLİRSİNİZ 
İndirim konusunda 

ise bir değişiklik 
olmadı. Ceza 
tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde 

ödeme yapıl 
dığında yüzde 
25 indirim yapılacak. 
Yine haksız yere 
ceza yediğini 
düşünenler 15 gün 
içerisinde idari 
mahkemelere 
başvurabilecek 
Bu süre içerinde 
itiraz edilmemesi 

durumunda ceza 
kabul edilmiş 
sayılacak.

Etüt merkezi, 
eğitim danışmanı 
gibi isimlerle 
kaçak çalışan 
merkezlerin, 
örgütlerin “ödev 
evi” haline 
geldiğini belirleyen 
MEB ve İçişleri 
Bakanlığı 
harekete geçti. 
Dershanelerin 
kapatılmasının 
ardından şehir 
lerde mantar 
gibi çoğalan 
ödev evi, eğitim 
danışmanı, ödev 
koçu, ödev 

merkezi, kariyer re
hberi gibi isimlerle 
açılan merkezlerde 
terör propagandası 
yapıldığı ortaya 
çıktı. FETÖ, 
DHKP-C ve PKK gibi 
terör örgütlerinin 
çocukların 
beynini yıkamak 
için bu tür merkez 
lerde 'eğitim' adı 
altında faaliyet 
yürüttükleri tespit 
edildi.
Milli Eğitim 
Bakanlığı Özel 
Öğretim Kurumlan 
yönetmeliğinde 

yapılan değişiklikle 
izinsiz faaliyet 
yürüten mer 
kezlerle ilgili 
olarak 
valiliklere para 
cezası ile birlikte 
kapatma işleminin 
uygulama yetkisi 
verildi. Maliye 
Bakanlığı ise 
bundan sonra 
her ne isimle olursa 
olsun eğitim 
faaliyeti yürütecek 
merkezlere MEB 
onayı olmadan 
işyeri açma 
izni vermeyecek.

43 yıllık. tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA 
SEVK İRSALİYESİ 

TAŞIMA İRSALİYESİ 
GİDER MAKBUZU 

TAHSİLAT MAKBUZU 
DAVETİYE 

TAKVİM & KİTAP 
DERGİ & İLAN 

KARTVİZİT & KAŞE 
EL İLANI & BROŞÜR 

CİLT YAPIMI 
İLAN & REKLAM 

PLAKET& KUPA
MADALYA

MWBAACII ik YAY.NCIUK REKLAMCIUKORGANEA^^
İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: O 224 513 96 83



Borç yapılandır 
masında süreyi 
kaçıranlara yeni 
imkanlar sağlayan, 
emeklilere 
İkramiye ödemesi 
gibi düzenlemeleri 
İçeren torba yasa 
Resmi Gazete'de 
yayımlandı.
İşletmeler, 
yatırımcılar ve 
İhracatçılara ver* 
gisel teşvikler ge
tiren, memurların 
emekli ikramiye
sine yönelik 
düzenleme yapan, 
borç yapılandır 
masında süreyi 
kaçıranlara yeni 
İmkanlar sağlayan 
"Emekli Sandığı 
Kanunu ile Bazı 
Kanun ve Kanun 
Hükmünde Karar
namelerde 
Değişiklik Yapılma 
sına Dair Kanun" 
Resmi gazete'de 
yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. 
YENİDEN 
YAPILANDIRMAYI 
KAÇIRANLARA 
EK SÜRE 
Bazı Alacakların 
Yeniden Yapılan 
dınlmasına Dair 
Kanun Tasansı'na 
yasayla eklenen 
maddeye göre, 
yapılandırma 
başvurusunda 
bulunduğu halde, 
bu maddenin 
yürürlüğe girdiği 
tarih itibariyle 
ödenmesi gereken 
tutarları süresinde 
ödemeyerek kanun 
hükümlerini ihlal 
edenler, ihlale 
neden olan 
tutarlan ödemeleri 
gerektiği tarihten 
bu maddenin 
yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar geçen 
süre içinde geç 
ödeme zammıyla 
birlikte 2017 yılı

Mayıs ayı sonuna 
kadar ödeyebile
cek. Cumhurbaş 
kanı Erdoğan 
memurların 
ikramiye mağdu 
riyetini giderdi 
Yasa ile 30 yıldan 
fazla emekli 
ikramiyesine hak 
kazanmasına 
rağmen, 30 tam 
hizmet yılı üzerin 
den emekli 
ikramiyesi öde 
nenlere, kalan her 
tam hizmet yılı 
için ek ikramiye 
ödenecek. 
KOBİ'LERE 
ASGARİ ÜCRET

DESTEĞİ 
SÜRECEK 
KOBİ'lerin destek
lenmesi için 2016 
yılında uygulaması 
başlatılan asgari 
ücret desteğinin 
2017 yılında da 
devam ettirilmesi 
düzenleyen yasa 
ile Bakanlar Kuru
lunca vergi 
muafiyeti tanınan, 
öğrencilere yönelik 
eğitim ve yurt 
faaliyeti sürdüren 
vakıflara, 
Hazine'ye veya 
kamu kurum ve 
kuruluşlarına ait 
taşınmazlar 

üzerinde 49 yıl 
süreyle "bedelsiz 
irtifak hakkı" 
sağlanacak.
Yasayla aynca 
kara, deniz ve hava 
ulaşım araçları 
hakkında verilen el 
konularak 
mülkiyetin kamuya 
geçirilmesi 
kararlarının 
uygulanmasında, 
el koyma işlemi bu 
araçların kayıtlı 
bulunduğu sicile 
şerh verilerek de 
olabilecek. Şerhten 
sonra kamuya 
geçme işlemlerine 
devam edilecek. 
DÖVİZ 
KAZANDIRICI 
FAALİYETLERE 
VERGİ İSTİSNASI 
Bunun yanı sıra 
döviz kazandırıcı 
faaliyetler 
kapsamında, kamu 
kurum ve 
kuruluşlarınca 

yaptırılan yolcu 
taşıma işleri ile 
uluslararası 
taşımacılık işleri, 
harç ve damga ver
gisi istisnası 
kapsamına 
alınarak, yolcu 
taşımacılığı da bu 
kapsama dahil 
edilecek. Türk 
Uluslararası Gemi 
Sicili'ne kayıtlı 
gemi ve yatlara 
yönelik istisna 
uygulamalarının 
yeniden 
düzenlendiği 
yasayla, gemi kira 
ve zaman çarteri 
de Türk Uluslara 
rası Gemi Siciline 
kaydedilecek 
gemilere ve yatlara 
ilişkin alım, satım, 
ipotek, tescil, 
kredi, tüm navlun 
sözleşmeleri 
gibi damga vergisi 
ve harçlardan 
muaf olacak.

Gram altın 148 lirayı astı
Kapalıçarşı'da 
altının gram fiyatı, 
148 liranın 
Serbest piyasada 
dolar kurundaki 
yükselişin etkisiyle 
148,6 liraya kadar 
çıkan altının 
gram fiyatı, saat 
10.40 itibarıyla 
148,2 lira seviyele 
rinde dengelendi. 
Gram altın,

146,5-149,0 
bandında 
dalgalı bir seyir 
izlemesinin 
ardından günü 
önceki kapanışın 
yüzde 0,2 altında 
147,2 liradan 
tamamladı.
Bugün altının 
ons fiyatındaki 
düşüşe karşın, 
yurt içinde dolar 

kurunun 3,91'in 
üzerini görmesinin 
etkisiyle gram 
altın fiyatını 
desteklediği 
görülüyor.
Buna bağlı 
olarak 
Kapalıçarşı'da 
çeyrek altın 
244, Cumhuriyet 
altını 994 
liradan satılıyor.

Uluslararası 
piyasada, hafta 
başından beri 
etkili olan düşüş 
eğilimini 
sürdüren ons 
altın, şu 
dakikalarda 
dünkü kapanışın 
yüzde 0,5 altında 
1.182 dolar se
viyesinden alıcı 
buluyor.
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M 
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R
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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.SsvcıYrd. 513 20 54
Emniyet Müd. 5,310 28

ULAŞIM • -'W

HASTANELER
Devlet Hastanesi 517 34 00
Sahil Dev. Hast. 513 23 20
Mer.Sağ.Ocağı 513 10 08
Tomokey Tomografi 513 05 20
Acıbadem 280 44 44

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

RESMİ UAİRELER
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
Uman Baş. 513 11 33
Mal Müd. 513 10 95
Nüfus Md. 513 37 42
özel İd. Md. 513 15 07
Tapu Sid. Müd. 513 1414
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

_________BELEDİYE_________

Santral 513 45 21 -23
Başkanlık 513 45 20

BUSKİ 514 57 96
itfaiye 5132325
Muhasebe Md. 51345 21-182
Yazı İşi. Md. 5134521-111
Su Arıza Yalnız 185

DENİZ OTOBÜS?

Bursa 2se 77 S4
Mudanya 544 30 eo
Yenikapı (212) 816 12 12
Yalova (226) 811 13 23
İDO İmam Aslan
Dinlenme Tea._______513 23 94

VAPUR - FERİBOT ~

Yalova (226) 814 10 20
Topçular (226) 363 43 19
E.klhl.ar (262) «55 60 31

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

DAfllTICILAR

GEMDAŞ 513 29 29
Aygaz 513 12 95
Habaş 513 16 37
Mogaz 513 75 58
Ergaz 513 86 43
Mllangaz 513 22 59
Habaşgaz 513 45 46
Yani Llkltgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkltgaz 513 80 00
Akçegez 514 88 70
Totelgaz______________ 514 17 00
Akçen Petrol si3 io 7O
MAR-PET S13 30 33
Tuncay Oto gaz sn 1C 45
Beyza Petrol 813 O1Q3^

Gemlik Körfez
YEREL SÜRELİ YAYIN 
YIL : 43 SAYI: 5689 

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-Reklamcıhk Tesisi 
İstiklal Cad? Bora Sok. No:5/A GEMLİK 

(Dini bayram Günleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

■■ıtH
VENÜS SİNEMASI

Olanlar oldu: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...
Kötü çoçuk: 

11:15-13:30-16:00- 
18:30-21:00... 

Vezir parmağı: 
12:00-14:15-16:45-

19:00-21:15
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemlih'te voleytıol fırtınası esecek
2016-2017 sezonu 
Erkekler ve Bayan
lar Bölgesel lig 
maçları Gemlik’te 
oynanacak.
Gemlik Basketbol 
Kulübü önderliğin 
de organize edilen 
müsabakalar, Gem
lik Gençlik Hizmet
leri ve Spor İlçe 
Müdürlüğünün 
desteği ile Gemlik 
ilçe spor salonunda 
10-11-12 Şubat tari
hinde oynanacak. 
Gemlik Basketbol 
Kulübü bu müsa 
bakalara Voleybol 
erkek takımı ile 
katılarak final gu
rubuna yükselmeyi 
hedefliyor.
Gemlik ekibini bu 
müsabakalarda 
KOCAELİ YAHYA 
KAPTAN, BURSA 
YENİŞEHİR 
GELİŞİM SPOR, 
BİLECİK 1308 OS
MANELİ BLD. ve 
DÜZCE HALK 
EĞİTİM MERKEZİ

ile karşılaşacak. 
Erkeklerde ve 
Bayanlarda Grup 
Maçları; 10-11-12 
Şubat 2017 tarih
lerinde Tek Devreli 
Turnuva Usulü 
oynanacak.
Tüm Gruplarda 
Teknik Toplantı ve 
Kura çekimi 09 
Şubat 2017 Perşem 
be günü saat 
18:00’de ilgili yarış 
ma merkezlerinde 

yapılacak. Müsa 
bakalar sonunda 
Grupl.’leri Finale 
yükselecektir. 5’li 
Gruplarda 2 gün çift 
seans oynanacaktır. 
Gruplar Federas 
yonca coğrafi 
konumlarına göre 
düzenlendi.
Tüm mücâdelenin 
Gemlikli gençleri 
ellerinden tutarak 
Türkiye genelinde 
ilçemizi tanıtımına 

destek olmak 
olduğunu söyleyen 
Gemlik Basketbol 
Kulübü Başkanı 
Berkay Bulut, 
“Gemlik’te takım 
sporları konusunda 
çok aktif olmadığı 
mız bir gerçek bu 
yüzden yönetim 
olarak Basketbol ve 
Voleybol’da bunu 
başarmak istiyoruz. 
Genç nesillere rol 
model oluşturacak 

takımımızın olması 
Gemlik adına çok 
önemli." dedi 
Gemlik te oynana 
cak Erkekler Voley
bol Bölgesel Ligi 
Gurubuna katılacak 
takımlar.
KOCAELİ YAHYA 
KAPTAN 
GEMLİK BASKET
BOL KULÜBÜ 
BURSA YENİŞEHİR 
GELİŞİM SPOR 
BİLECİK 1308 OS

MANELİ BLD. 
DÜZCE HALK 
EĞİTİM MERKEZİ 
Gemlik te oy
nanacak Bayanlar 
Voleybol Bölgesel 
Ligi Gurubuna 
katılacak takımlar. 
BİLECİK BOZÜYÜK 
İDMAN YURDU 
BURSA 
ORHANGAZİ BLD. 
BURSA İNEGÖL 
ÇARŞI SPOR 
YALOVA BLD.



Danışma Hattı t* 444 68 80

DOGA PARK
KONUTLARI*

N Ş A A

Yaşam Alanları Tasarlar...

KAVLAK^

30 Ocak 2017 Pazartesi www.gemlikkorfezgazetesi.com 50 Kr.

“Zeytinin Avrupa'da üretim ve işletme tekniklerinin yerinde görülmesi ve ülkemize taşınması” projesi hayat buluyor.

Modern zeyiincilik teknilıleıiııi 
Isaaıma'da direnecekler

Gemlik Kaymakamlığı 
Avrupa Birliği Proje 
Bürosunca hazırlanan 
Gemlik zey tininin geliş 
tirilmesi için üretici 
kooperatif yöneticileri 
ve kurumlar temsilci
lerinden oluşacak 20 
kişilik heyet, 10 günlü 
ğüne Ispanya’ya gide 
rek, zeytinin dikimin- 
den satılışına kadar ge 
çen süreyi inceleyecek. 
Haberi sayfa 2’de

i Güne Bakış
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ZEYTİNİ karalamak
Zaman zaman televizyon kanallannda 

yapılan programlarda zeytin ürünü tüketi
cilerin aklını kanştırmak için karalanıyor.

Bu da zeytin satışlannı etkiliyor.
Zeytinin yenilebilme aşamasına gelme 

si sırasında yalnızca su ve tuz kullanılır.
Bizim bölgemizde ağaçtan toplanan 

zeytin ürünü doğrudan havuza veya 
kaplara konduktan sonra, kalın tuz ve 
su ile üzerine konan ağırlıkla bekletile 
rek, yenecek hale getirilir.

Devamı sayfa 4’de

Karalanmasına 
tepkiler sürüyor
Gemlik Ticaret Borsası Yönetim Ku
rulu Başkanı Özden Çakır, yaptığı yazı 
lı açıklamada bazı televizyon kanalların 
da, "Zeytine boya katılıyor" şeklindeki 
yayınlara tepki göstererek, "Gemlik 
Zeytini hali hazırda siyah olarak hasat 
edildiği için renginin koyulaştırılması 
için herhangi bir madde kullanımına 
gerek yoktur.’’"dedi.
Zeytin Hali Topta'ncılar Sitesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Serdar Özaydın da "Bu 
gıda terörüne hep birlikte dur diyelim." 
dedi. Haberi sayfa 5’de

Rumeliden zorunlu göçün 94. yıldönümü 
nedeniyle Gemlik’te tören düzenlendi

Girit ve Ruıelileo
göçte ölenler anılılı

Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve 
Dayanışma 
Derneği, atalarının 
49 yıl önce, TBMM 
ve Yunan hüküme
tinin aldığı karar ile 
yaşadıkları toprak
lardan Anadolu’ya 
zorunlu göç sırasın 
da yaşamlarını 
kaybedenleri 
düzenledikleri 
törenle andılar. 
Dernek Başkanı 
Ahmet Çakmak, AB 
yöneticilerinden 
Yunanis tan ve

Türkiye Cum 
huriyeti hükümet
lerinden iki halk 
arasına örülen 
vize duvarının 
kaldırılmasını, 
Rum ve Türk 
mübadil çocukları 
nın ve torunlarının 
atalarının doğduğu 
ve yaşadığı 
toprakları görmek 
istemelerinin 
önünün açılma 
sini istedi.
Daha sonra denize 
çelenk atılarak 
mübadiller anıldı. 
Haberi sayfa 4’de

http://www.gemlikkorfezgazetesi.com
mailto:kadri_guler@hotmail.com
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“Zeytinin Avrupa’da üretim ve işletme tekniklerinin yerinde göridmesi ve ülkemize taşınması” projesi hayat buluyor.

Mıı Mı illi IWIı Mı
Gemlik Kaymakamlığı Avrupa Birliği Proje Bürosunca hazırlanan Gemlik zeytininin geliştirilmesi 
için üretici kooperatif yöneticileri ve kurumlar temsilcilerinden oluşacak 20 kişilik heyet, 10 
günlüğüne Ispanya’ya giderek, zeytinin dikiminden satılışına kadar geçen süreyi inceleyecek
Kaymakamlık 
Avrupa Birliği Proje 
Bürosunca hazırla 
nan “Zeytinin Avru
pa’da üretim ve 
işleme tekniklerinin 
yerinde görülmesi ve 
ülkemize taşınması” 
projesi katılım 
cılarına tanıtıldı. 
Geçtiğimiz günlerde 
Kaymakamlık 
Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen toplan 
tıya Kaymakam 
Gürbüz Karakuş, 
AB Proje Sorumlusu 
İsmail Çağlar, Gem
lik Ticaret Borsası 
temsilcisi, ilçe Ziraat 
Odası Başkanı 
Ali Çelik, Adliye 
Köyü Kalkındırma 
Kooperatifi yönetici
leri katıldılar. 
İlçe Kaymakamı 
Gürbüz Karakuş, 
açılışta yaptığı 
konuşmada, Gemlik 
zeytinin ilçenin 
en önemli gelir 
kaynaklarından biri 
olduğuna dikkat 
çekerek, her üründe 
olduğu gibi zeytin 
yetiştiriciliğinden, 
stoklama ve pazarla 
ma aşamasına kadar 
geçen sürecin 
atadan kalma yön

temlerle yapıldığını, 
oysa bu konuda 
Avrupa ülkelerinde 
ileri teknikler uygula
narak daha kaliteli 
ve çok ürün elde 
edildiğini söyledi. 
Kaymakam Karakuş, 
bu nedenle 
hazırladığımız proje 
kapsamında zeytin
cilikte ileri bir ülke 
olan Ispanya’da bu 
teknik ve yöntem
lerin yerinde incelen
mesini, dönüşte de 
eski teknikler yerine 
ileri tekniklerin 
uygulanmasıyla 
üreticinin de 
satıcıların da daha 
çok gelir elde ede 
ceğini söyledi. 
Gemlik’in adını dün 
yaya Zeytini ile 
duyurmuş bir ilçe 
olduğunu belirten 
AB Proje Sorumlusu 
İsmail Çağlar, pro
jenin tanıtımını ya
parken “Gemlik 
zeytininin %73'lük 
kısmını zeytinlikler 
oluşturmakta ve 
bölge halkı geçi 
mini zeytincilikle 
sağlamaktadır.” 
dedi.
İlçede ortalama 40 
bin ton zeytin üretil

diğini söyleyen 
Çağlar, “Gemlik zey 
tini ulusal platform 
da kendini ispatla 
mış ve sahip olduğu 
Coğrafi İşaret ile 
bunu belgelendir 
miştir. Uluslararası 
platformda ülkemizin 
rekabet edebilirliğini 
artırmak ancak "zey 
tin"in Avrupadaki 
üretim ve işleme 
tekniklerinin yerinde 
görülmesi ve ülkemi 
ze taşınması yoluyla 
gerçekleşebilecektir. 
İlçemizde zeytin 
üretimi genellikle 
atadan gelme usul 
lerle tamamen 
pratiğe dayalı olarak 
süregelmektedir. 
Oysa, hemen her 
alanda ışık hızıyla 

yaşanan gelişim, 
inanıyoruz ki tarım 
alanında da yaşan 
mıştır. Güncel ve bl 
Iimsel yeniliklerin 
yerinde öğrenilerek 
ilçemiz çiftçilerinin 
bu bilgiden istifade 
etmesi arzusunu 
taşıyoruz. Her ne 
kadar ülkemiz tüketi
cileri yöresel ürün
lere değer vermekte, 
damak tadına uygun 
ürünleri tercih etse 
de, hedef kitlemiz 
olarak gördüğümüz 
ülke dışındaki tüketi
ciler Türk damak 
tadına göre üretilmiş 
ürünleri satın almay 
la karşı karşıya bira 
kılmıştır. Gerek 
sofralık zeytinin üre
timi gerekse ihracatı 

konusunda İlk sırada 
yer alan sektörün 
öncüsü Ispanya'ya 
yapacağımız hare 
ketlilik sonucunda; 
yabancı kişilerin 
kültürlerini yakından 
tanıma fırsatı bulup 
ürettiğimiz zeytinleri 
onların damak zevk
lerine ve tüketim 
alışkanlıklarına 
göre işlemeyi 
amaçlıyoruz.” 
Ispanya’ya yapılması 
düşünülen 10 günlük 
inceleme gezisine, 
Gemlik Kaymakam 
lığı konsorsiyum 
liderliğinde Gemlik 
Ticaret Borsası, 
Gemlik Ziraat Odası, 
Adliye Köyü Tarım 
sal Kalkınma Koo 
peratifi konsorsiyum 

üyeliğiyle 20 
katılımcının katılma 
sı planlandı. Katılım 
cı grubu paydaş 
kuruluşları anahtar 
kişilerinden ve 
Çiftçilik Kayıt Siste
minde kayıtlı bizzat 
üretim yapan çiftçi 
lerden, işletme 
sahiplerinden 
oluşuyor.
Yapılacak faaliyetler 
neticesinde Zeytin 
meyvesinin dikimi, 
sulanması, budan 
ması, ilaçlanması, 
toplanması, işlenme 
si, paketlenmesi ve 
pazarlanması konu 
sunda Avrupa boyu 
tu gözlemlenecek, 
iyi ve uygulanabilir 
olanlar ülkemize 
taşınacak.

ISO meclis toplantısı yanıldı
Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odası olağan 
meclis toplantısı 
Meclis Başkanı Paşa 
Ağdemir başkanlığın 
da yapıldı. Meclis 
başkanı Ağdemir ve 
Oda yönetim kurulu 
başkanı Akıt, “Gem
lik Ticaret ve Sanayi 
odasının 2016 yılını 
tüm yaşanan olum
suzluklara rağman 
başarılı bir şekilde 
tamamladı" dedi. 
Mecliste açılış 
konuşmasını yapan 
Başkan Ağdemir 
“Ülkemiz 2016 
yılında büyük sorun
larla mücadele 
etmek zorunda kaldı. 
Yaşadığımız bütün 
bu olumsuzluklara 
rağmen dimdik 

ayaktayız. Odamız 
çalışmalarına hız 
kesmeden devam 
etti. Yine her zaman 
olduğu gibi vizyon 
ilkelerimiz doğrultu 
sunda ilkleri başaran 
odalar arasında 
yerimizi aldık. 
Bütün olumsuzluk
lara rağmen 2016 yılı 
odamızın faaliyetleri 
açısından verimli bir 
yıl oldu. Lobi 
çalışmalarımız, 
eğitim programla 
rımız, teknolojik 
yatırımlarımız hız 
kesmeden devam 
etti. KOSGEB 
eğitimleri ile 2016 
yılında toplam 90 
gencimize iş imkânı 
sağladık. Üyeleri 
mizin iş hayatlarına 

katkı sağlamak için 
düzenlediğimiz 
eğitimlere 200 den 
fazla firma iştirak etti 
ve tamamı sertifika 
landırıldı. TOBB 
elektronik belge 
yönetim Sistemi’ne 
(EBYS) geçen 
Türkiye’deki ilk oda 
olduk. An itibariyle 
kurumumuzda aktif 
olarak kullanıyoruz. 
Ticaret sicili harç 
tahsilatlarını artık 
odamızdan yapıyo 
ruz. Alt yapımızı sis
teme entegre ettik ve 
2017 yılının ilk iş 
günü devreye aldık. 
Odamızın internet alt 
yapısını fiber inter
nete geçirmek için 
çalışmalarımız 
tamamlandı.

Gemlik’te daha önce 
hiçbir kurumun 
yapmadığı sektör 
raporları ile ilgili 
çalıma yaptık. Tarım, 
gıda ve zeytincilik 
sektör raporumuz 
çok ses getirdi ve 
talep gördü 
Bütün bu faaliyet
lerin hayata geçme
sine vesile olan 
başta yönetim kuru
lumuza, oda 
meclisimize, meslek 
komitelerimize ve 
tüm çalışanlarımıza 
teşekkür ederim. 
2017 yılının tüm 
ulusumuza barış, 
huzur ve bol kazanç 
lar getirmesini 
temenni ederim.” 
dedi.
Yönetim Kurulu

Başkanı Kemal 
Akıt'da, “Bildiğiniz 
gibi Ticaret ve Sana 
yi Odaları bulun 
dukları bölgelerin 
kanaat önderleridir. 
Bizler yatırım sağlı 
yorsak eğer o bölge 
büyür, dolayısıyla 
Türkiye büyür. Başa 
rıh bir yıl geçirdi 
ğimizi düşünü 
yorum. Bu başarıda 
Yönetim Kurulumuza 
her zaman destek 
veren Meclis Üyele 
rimizin büyük payı 
vardır. Yönetim 
Kurulumuz adına 
sîzlere çok teşekkür 
eder, desteğinizin 

devamını dilerim. 
Ayrıca özverili 
çalışmalarından 
ötürü personelime 
teşekkür ederim. 
Bütün bu faaliyet
lerin icrasında aktif 
rol alan yönetim Ku
rulu üyelerimize 
özellikle teşekkür 
ederim.Huzurlu bir 
yıl geçirmenizi di
lerim.” dedi 
2016 yılı faaliyet
lerinin özetini 
içeren rapor Bilgi 
işlem ve İletişim 
Sorumlusu Ayhan 
Yıldız’ın sunumu ile 
meclis üyelerine 
aktarıldı.
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Orhangazi He kortunc Uza! Hurdaya dondii
Orhangazi ilçesinde 
meydana gelen 
trafik kazasında ana 
yolda kontrolden 
çıkan bir otomobil 
elektrik direğine 
çarptı. 3 kişinin 
yaralandığı otomo
bilin sürücüsü hur
daya dönen araçta 
sıkıştı. Ağır yaralı 
olan genç sürücü, 
itfaiye ve sağlık 
ekiplerinin uzun 
süren çalışmaları 
sonrasında 
kurtarıldı.

Kaza sabah 08:00 
sıralarında Orhan 
gazi'de Göl kavşağı 
yakınlarında 
Zeytinciler Çarşısı 
girişinde meydana 
geldi. Alınan bilgiye 
göre Abdullah 
Kahraman idaresin
deki 16 Z plakalı bir 
otomobil Göl kavşa 
ğından Orhangazi 
istikametine doğru 
seyir halindeyken, 
kavşağı geçtikten 
sonra henüz belir
lenemeyen bir ne

denle kontrolden 
çıktı. Zeytinciler 
Çarşısı girişinde 
kaldırımı aşan oto

mobil elektrik 
direğine çaprtı. 
Kazada otomobil 
sürücüsü Abdullah

Kahraman ile bir
likte araçta bulunan 
Erdem Fidan ve 
Osman Şimşek 
yaralandı. Kaza ne
deniyle olay yerine 
kurtarma ekipleri ve 
sağlık ekipleri 
sevkedildi. Otomo
bilde yolcu olarak 
bulunan Erdem 
Fidan ile Osman 
Şimşek araç 
içerisinden 
çıkarılarak ambu
lansla Orhangazi 
Devlet hastanesine

kaldırıldı.
azada otomobil 
içinde sıkışan 
sürücü Abdullah 
Kahraman için ise 
zamanla yarış 
başladı, itfaiye 
ekipleri sürücü 
koltuğunda 
sıkışan Abdüllah 
Kahraman'ı yaklaşık 
20 dakika süren 
çalışma sonrasında 
kurtarılarak ambu
lansla Orhangazi 
Devlet Hastanesine 
kaldırıldı.

Bursa'da 4 kişinin 
bir marketteki 
hırsızlığı güvenlik 
kameraları 
tarafından görün
tülendi. Yüzleri 
kapalı 4 kişi 
yaklaşık 30 bin lira 
değerinde tekel 
ürünü ve nakit 
para çaldı. Mahalle 
sakinleri ve esnaf, 
1 haftada 8 farklı 
işletmeye hırsız 
girdiği söyleyerek 
bölgede önlem 
alınmasını istedi. 
Güvenlik 
kameraları ile 
kaydedilen 
hırsızlık, merkez 
Osmangazi ilçesi 
Yeşilova Mahalle- 
si'nde meydana 
geldi. Saat 03.00 
sıralarında 
marketin önüne 
plakasız otomobil 
ile gelen, yüzleri 
kapalı 4 kişi, oto
mobilden inerek, 
işyeri kepengini 
levye ile kırdı. Daha 
sonra markete 
giren 4 kişi, sigara, 
alkol, erzak ve 
kasadaki nakit

İki katlı ev aletf alev ııandı
Bursa'nın Keleş Y.'ye ait olduğu Büyükşehir
ilçesinde bulunan bildirilen iki katlı Belediyesi itfaiye
ahşap bir evde ahşap evde ekipleri müdahale
yangın çıktı. yangın çıktı. etti. Çıkan
Edinilen bilgiye Elektrik yangında ev
göre, Bursa'nın kontağından kullanılamaz hale
Keleş ilçesi çıktığı iddia edilen gelirken, can
Yenice Mahalle- yangına kısa kaybının olma
si'nde Hasibe sürede Bursa ması sevindirdi.

paraları otomobile 
taşımaya başladı. 
Yaklaşık 15 dakika 
süren hırsızlık 
sırasında 4 gencin, 
rahat hareketleri 
dikkatlerden 
kaçmadı. Marketi 
soyan 4 genç, daha 
sonra otomobile 
binerek kayıplara 
karıştı. Bu anlar ise 
güvenlik kameraları 
tarafından an be an 
görüntülendi

"ESNAF OLARAK, 
DÜKKANLARIM
IZDA SAKLA
NARAK NÖBET 
TUTUYORUZ" 
Olayın olayın 
ardından sabah 
markete gelen 
işyeri sahibi 
Cengiz Bayar, 

işyerindeki 
hırsızlığı fark 
ederek durumu 
polise haber 
verdi. Sevk edilen 
polis ekipleri, par
mak izi çalışması 
yaparken çevredeki 
güvenlik kamera 
lan nı incelemeye 
aldı. Cengiz Bayar, 
şunları anlattı: 
"Gece yüzleri 
kapalı 4 kişi, 
dükkanımın demir 
kepengini kırarak 
içeriyi girmiş. 
Yaklaşık 25-30 bin 
liralık hırsızlık 
yapmışlar. 
Görüntülerde de 
rahat tavırlarını 
gördük, ellerini 
kollarını salla 
yarak dükkanımı 
soydular."

Bursa'da özel halk 
otobüs şoförü bir 
araca yol vermediği 
için feci şekilde 
darp edildi.
Olay merkez Os
mangazi ilçesi 
Dikkaldırım Cad
desi üzerinde mey
dana geldi. İddiaya 
göre, 16 M 00342 
plakalı Özel Halk 
Otobüsü Şoförü 
Selami M. direk
siyon başındayken 
başka bir araca yol 
vermediği için bir 
sürücüyle tartışma 
başladı. Yoluna 
devam eden otobüs 
şoförü Selami M. 
iddiaya göre 
tartıştığı S.B.

Bursa’da cephanelilmilıl ev
Bursa'da bir evde 
çok sayıda silah ve 
uyuşturucu ele 
geçirildi.
Emniyet ekipleri, 
Küçükbalıklı Ma
hallesinde bir eve 
baskın yaptı.
M.Ş'ye ait evde 
çok sayıda silah 
ele geçirildi.
Şüphelinin 
ikametinde yapılan 
aramada 2 yarı 
otomatik dipçiksiz 
tüfek, 1 tabanca, 1 
şarjör, 18 fişek, bir 
hassas terazi, 3 
uyuşturucu aparatı, 

tarafından bir süre 
takip edildi.
Selami M. 
Dikkaldırım 
caddesi üzerine 
geldiği sırada 
S.B. ve kimliği 
henüz bilinmeyen 
arkadaşları el
lerinde sopalar ile 
Selami M. idaresin
deki otobüse 
saldırmaya başladı. 
Savaş alanına 
dönen otobüste 
Selami M. ve 
yanında bulunan 
yeğenleri Erkan M. 
ve Bilal B. kavga 
esnasında 
yaralandı. 
Başından 
yaralanan Selami

3,15 gram metamfe 
tamin, 4,20 gram 
sentetik kannabi- 
noid, 3,40 gram 
esrar, 3,40 gram 
naylon poşet 
içerisinde menşei

M. ise otobüs 
sahibi gelmeden te
davi olmayı kabul 
etmedi.
Saldırı esnasında 
otobüste bulunan 
yolcular korku dolu 
anları kameralara 
anlatırken, yolcular 
arasında hamile 
bir bayanın 
olduğu öğrenildi. 
Kavga sıra 
sında yaralanan 
S.B. Erkan M. ve 
Bilal B. olay 
yerine gelen 112 
acil servis ekipleri 
tarafından Çekirge 
Devlet Hastane 
sine kaldırıldı. 
Olayla ilgili tah 
kikat başlatıldı.

belli olmayan 
uyuşturucu madde 
bulundu.
M.S. gözaltına 
alınırken, olayla 
alakalı tahkikat 
sürüyor.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez • Güler Ajans
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Güne Bakış
Rumeliden zorunlu göçün 94. yıldönümü nedeniyle Gemlik’te tören düzenlendi

l!MI«lllMlilll!|îltiWllllllllll
Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

ZEYTİNİ KARALAMAK
Yıllar önce yine ünlü bir televizyoncu, 

yaptığı bir yayında, zeytin satışlarını 
olumsuz etkileyecek sözler söylemişti.
Zeytinin kararması için kapların içine 

saç veya çember atıldığı sözü yankı 
yapmıştı. Bu yayından sonra satışlar 
düşmüş, Ticaret ve Sanayi Odası ile 
Ticaret Borsası yöneticileri, Gemlik 
zeytinini tanıtıcı bir CD hazırlatmış, 
televizyon kanallarına reklamlar vere 
rek büyük paralar harcamışlardı.

Burada, medyanın gücünün yanlış 
kullanılması halinde ne gibi olumsuz 
sonuçlar alındığını, Gemlikli zeytin 
üreticileri ve satıcıları iyi bilir.

Gemlik zeytini dalında olgunlaştıktan 
yani siyah bir renk alınca toplanır.

Gemlik ve yöresinde erken olgunlaş 
tırma ve renk verme diye bir işlem yok
tur.

Yıllar önce Almanya’da hallerde Fas 
(Morocco) zeytinlerinin gıda boyası ile 
renklendirildiğini görmüştüm.

Ve de şaşırmıştım.
Türk iyeye döndüğümde bunu uzman 

kişilere sorduğumda, onların ürünü 
yeşil toplayıp erken pazara sürmek için 
boya kullandıklarını söylemişlerdi.

Âncak ben yıllardır gazetecilik mesle 
ğinde ve ailemde, çevremde böyle bir 
durumla hiç karşılaşmadım.

Hergün zeytin hallerine gidiyorum. 
Hale gelen zeytinlerin hiç birinde bu 
tür bir işlem görnieaım.

Böyle bir ürün hazırlayan işletmeci 
bir daha zeytin satamaz.

Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Baş 
kanı Özden Çakır’ın söylediği gibi, koş
tuk ile işlem gören zeytin yeşil 
zeytindir.

Bu zeytinde bizim bölgede pek işlen 
mez. Eskiden bildiğim birkaç zeytin 
tüccarı yeşil zeytini bu usul ile yapar 
dı. Bu daha çok Aydın ve Akhisar yöre 
sin de uygulanır. Burada kullanılan 
kostik çok az bir orandır. Gıda kural 
larına da uygun olduğunu biliyorum.

Antibiyotik veya gıda boyası ile işlem 
gören zeytin başka bölgelerde yapılır 
mı bilmem ama, kendini bilmez üretici 
yapıyorsa, bunların sayıları çok azdır.

Bunun için doğru dürüst araştırma 
dan, televizyonda program yaparak 
Türkiye de birçok bölgede üretilen zey
tini karalamak hoş bir anlayış ve yayın 
cılık değildir.

Gemlik zeytini kalitesi bilinen en iyi 
sofralık zeytindir.

Onun için bu bölgenin ürünü olan 
Gemlik zeytininin fidanları son yıllarda 
değişik yerlere dikilerek taklit edilmek
tedir.

Bunu önlemek için de, Ticaret Borsa 
sı uzun çabalar sonunda Coğrafi İşaret 
tescili alarak Gemlik zeytini logosunu 
üyelerine kullanmayı zorunlu kıldı.

Bunu neden yapıyorlar tüketici ve 
Gemlik zeytinini taklitlerinden korumak 
için.

Gemlik zeytini altındır, böyle yayın 
larla değerini kaybetmez.

Gemlik Girit ve 
Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği, atalarının 
49 yıl önce, TBMM 
ve Yunan hüküme
tinin aldığı karar ile 
yaşadıkları toprak
lardan Anadolu’ya 
zorunlu göç sırasın 
da yaşamlarını 
kaybedenleri 
düzenledikleri 
törenle andılar.
Belediye iskelesinde 
dün saat 14.30 
sıralarında, düzenle
nen törene, Girit 
ve Rumeli Türkleri 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı 
Ahmet Çakmak ve 
yönetimi, çok sayıda 
dernek üyeleri ve 
eşleri, Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Ercan Barutçuoğlu, 
İlçe Emniyet Müdürü 
Cafer Gündoğdu, 
Ticaret Borsası Yöne 
tim Kurulu Başkanı 
Özden Çakır, Meclis 
Başkanı Mustafa 
Doğan, Kent Kon
seyi Başkanı Mukad
des Serim, yerel 
dernek yöneticileri, 
sivil toplum kuruluş 
larının temsilcileri 
katıldılar.
Saygı duruşu ve is
tiklal Marşının söy 
lenmesiyle başlayan 
anma töreninde 
konuşan Dernek 
Başkanı Ahmet Çak
mak, 94 yıl önce, 
TBMM ve Yunan 
Hükümetinin aldığı 
karar ile 23 Ocak 
1923 tarihinde 
Türkiye de yerleşik 
Rum Ortadokslar ile 
Yunanistan’da yaşa 
yan yerleşik Türk 
Müslümanların uzun 
yıllar ekip biçtikleri 
topraklarını, ekmek 
parası kazandıkları 
işyerlerini, evlerini, 
ibadethanelerini, me 
zarlarını terk ederek, 
limanlarda kurulan 
çadırlarda aylarca 
bekleyerek burada 
hastalandıklarını, 
öldüklerini, elveriş 
siz gemilerle büyük 
zorluklar çekerek 
Anadolu toprakla 
rina zorunlu göçe 
tabi tutulduğunu 
söyledi. Göç sırasın 
da ailelerin dağıldığı 
m söyleyen Çakmak, 
şöyle devam etti: 
“Mübadillerin doğ 
dukları topraklar 
ziyaret etmelerine 
uzun yıllar izin

verilmedi. 1. kuşak 
mübadillerin tamamı 
memleket hasretiyle 
bu dünyadan göçüp 
gittiler, son yıllarda 
çok sayıda artan 
mübadil çocuğu ve 
torunu, bir vasiyeti 
yerine getirircesine 
aile büyüklerinin 
“memleket” dedik
leri topraklan ziyaret 
etmek istiyor. 
Doğdukları kentleri, 
köylerini kutsal me 
kanları görmek isti 
yorlar. Kendi özel 
tarihlerine ve kültür 
lerine ait izleri sür 
mek istiyorlar.
Ancak, T.C. vatan 
daşlarına vize uy 
gulaması vize alır 
ken çekilen sıkıntılar 
düş kırıklığı yaratı 
yor.”

VİZE KALKSIN 
Çakmak, AB yöneti
cilerinden Yunanis 
tan ve Türkiye Cum 
huriyeti hükümet
lerinden iki halk 
arasına örülen vize 
duvarının kaldırılma 
sim, Rum ve Türk 
mübadil çocukları 
mn ve torunlarının 
atalarının doğduğu 
ve yaşadığı toprakla 
rı görmek istemele 
rinin önünün açılma 
sim istedi. Bunun 
için 2 ülke arasında 
yeni bir antlaşma 
imzalanabileceğin! 
söyledi.
Ahmet Çakmak, 
konuşmasında, 2 
hükümet arasında 
geride bırakılan 
cami, kilise, tekke, 

manastır, şehitlik, 
mezarlık çeşme gibi 
işyerlerinde ona 
rımlarının karşılıklı 
olarak yapılmasını, 
kültürel mirasın 
korunması için yerel 
yönetimlerin destek 
sağlamasını ister 
ken, Ortadoğu da 
devam eden kanlı 
çatışmalar ve savaş 
lara dikkat çekti.
Çakmak, “Suriye’de 
Irak’ta yüzbinler 
yaşamını yitirir ve 
bu acımasız savaş 
bütün hızıyla sürü 
yor. Milyonlarca 
insan canlarını kur
tarmak için ülkesini 
terk ediyor. 2015 yılı 
itibarıyla BM. 
rakkamlanna göre 
Suriye’yi terk eden
lerin sayısı 4 milyon 
862 bin 776 kişidir. 
Türkiye de kayıtlı 
mülteci sayısı ise 2 
milyon 900 bindir.” 
dedi.
ÇAKMAK. SAVAŞA 
SON VERİN
Ahmet Çakmak, ko 
nuşmasını şu cüm
lelerle tamamladı: 
“ Ülkemizde ve orta 
doğuda terör saldırı 
ları can almaya 
devam ediyor. Peki 
ne hedefliyorlar? 
Emperyal çıkarlar 
uğruna ülkelerin 
bölünüp, parçalan 
ması mı? Hatırlat 
mak isteriz ki; 
değişecek sınırlar 
bölge halkının akan 
kan ve gözyaşından 
göç ve ölümlerden 
başka bir şey ge
tirmeyecektir. Bu ne 

denle milyonlarca 
insanın ülkelerini 
terk etmelerine 
neden olan bu 
savaşlan çıkaranlan, 
destekleyenleri ve 
sessiz kalanları 
şiddetle kınıyoruz ve 
yüksek sesle haykırı 
yoruz: Savaşa son 
verin, terör saldınla 
nnı lanetliyoruz, 
ölümleri durdurun, 
mülteci sorunu son 
bulsun. Savaşlarda, 
göç yollarında ve 
terör olaylannda 
yaşamlannı yitiren
leri saygı ve rah 
metle anıyoruz.” 
Daha sonra Belediye 
Başkan Vekili Ercan 
Barutçuoğlu yaptığı 
konuşmada insanlık 
alemi ahiret alemin 
den dünya alemine 
geldiğini ve geçici 
imtihandan sonra 
yine ahiret alemine 
döneceklerini belir 
terek şunları 
söyledi: “İnsanların 
dünyada birbirlerine 
yapmış oldukları 
zulümlerdir. Yoksa 
allah zulum etmez, 
insanlar birbirlerine 
zülmederler. 94 yıl 
önce Yunanistan’
dan yurdumuza 
gelen bu arada 
vefat etmiş olanları 
rahmetle analım.
Dünya da isten
meyen olaylar 
oluyor ve devam 
ediyor. İnsanlar 
umuda yolculuk 
yapmak için denize 
açılıyor malesef be
deli ağır oluyor.
Batı bunları kabul 
etmiyor. Ama asil 
Türk milleti bu insan 
lara kuçak açıyor” 
dedi. Daha sonra 
eski Çarşı Camii 
imamı Süleyman 
Yedek’in okuduğu 
duadan sonra, deni 
ze çelenk atılarak 
mübadiller anıldı. 
Tören sonrasında 
halka lokma 
dağıtıldı.

mailto:kadri_guler@hotmail.com
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Zeytinin karalanmasına leıiller sürüyor
Gemlik Ticaret Bor 
sası Yönetim Kurulu 
Başkanı özden 
Çakır, yaptığı yazılı 
açıklamada bazı 
televizyon kanalların 
da, “Zeytine boya 
katılıyor” şeklindeki 
yayınlara tepki 
göstererek, "Gemlik 
Zeytini hali hazırda 
siyah olarak hasat 
edildiği için renginin 
koyulaştınlması için 
herhangi bir madde 
kullanımına gerek 
yoktur.” dedi. 
Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Özden 
Çakır’ın açıklaması 
şöyle: 
"Geçtiğimiz günler 
de A Haber Tv. 
kanalında yayınla 
nan “Zeytine Boya 
Katılıyor” haberi ile 
ilgili olarak, "bu açık
lamayı yapma ve 
tüketicilerimizi bil
gilendirme gereği 
duyduk. Ülkemizde 
siyah sofralık 
zeytinler içerisinde 
tüketiciler tarafın 
dan en fazla tercih 
edileni "Gemlik 
Zeytini”dir.
Gemlik çeşidi esas 
olarak sofralık bir 
çeşit olmasına karşı 
hk, yağ oranının yük 
sek olması nedeniy 
le hem sofralık hem 
de yağlık olarak 
değerlendirilebil 
mektedir. Gemlik 
zeytininin meyveleri 
parlak koyu 
siyah renktedir.
Tat ve doku bakımın 
dan üstün özellik-

Serdar ÖZAYDIN

lere sahiptir.

GEMLİK 
ZEYTİNİNİN 
ÖZELLİKLERİ

Gemlik zeytininin 
en önemli özellik
lerinden biri de 
siyah olarak hasat 
edilmesidir.
Zeytin meyvesi, 
hasattan sonra acı 
dır ve işlenmeden 
doğrudan tüketil 
mesi mümkün değil 
dir. Bu nedenle sade 
ce tuz ve su ile işle 
nerek acılığı gideri 
lir. Yeşil zeytinler ile 
siyah zeytinlerin 
işleme teknikleri 
farklılık göstermek
tedir. Yeşil zeytin
lerin ya da rengi 
dönük zeytinlerin 
işlenmesi esnasında 
kostik vb. maddeler 
kullanılabilmektedir. 
Buna karşılık Gem
lik Zeytini hali hazır 
da siyah olarak 
hasat edildiği için 
renginin koyulaştırıl 

ması için herhangi 
bir madde kullanımı 
na gerek yoktur. 
Gemlik sofralık 
siyah zeytinlerin 
hasadı, daneler iyice 
siyahlaşıp, et kısım 
lan çekirdeğe 2 mm 
kalana kadar menek 
şe - mor renk aldı 
ğında yapılmaktadır. 
Ham Gemlik zeytin
leri, kostiksiz natü 
rel siyah zeytin 
olarak değerlendi 
rilir ve işleme şeklini 
"Gemlik Usulü” 
ifadesi ile yine 
üretildiği yöreden 
almıştır.
Gemlik Zeytini işle 
nirken sadece su ve 
tuz kullanılmaktadır. 
Kendine has lezzeti 
nin yanı sıra en 
önemli özelliği 
tamamen doğal 
yöntemlerle işlenme 
sidir. Borsamız, 
Gemlik Zeytini için, 
Gemlik, Orhangazi, 
İznik ve Bursa 
yörelerinin zeytinini 
kendine özgü özel

likleri ile 2003 
yılında coğrafi işaret 
ile tescil ettirmiştir. 
Borsamız bu yöre 
zeytinlerinin dene
tim ve kontrollerini 
yapmaktadır. Tüm 
bu saydığımız ne
denlerden dolayı 
Gemlik Zeytini 
boya vs içermez. 
Tüketicilerimiz 
Gemlik Zeytinini 
gönül rahatlığıyla 
tüketebilirler.”

ÖZAYDIN; 
“GEMLİK 
ZEYTİNİNDE BOYA 
KULLANILMAZ”

Zeytini karalama 
kampanyasına 
katılanlara Zeytin 
Hali Toptancılar 
Sitesi Yönetim Ku
rulu Başkanı Serdar 
Özaydın da tepki 
gösterdi.
Bazı televizyon 
kanallarında yayınla 
nan "Zeytinde Gıda 
Terörü" adlı 
televizyon haberi 

üzerine açıklama 
yapan Özaydın, 
"Bu haber Gemlik 
Zeytini'ni bütün 
bunların dışında tu
tarak yapılmalıydı. 
Çünkü Gemlik 
Zeytini'nin böyle 
kandırmacalara 
ihtiyacı yoktur.
Gemlik Zeytini kendi 
başına bir kalite 
standartıdır.
Gemlik Zeytini daha 
zaten dünyanın 
kabul ettiği en iyi 
sofralık zeytinidir. 
Göz boyamak için 
yapılan sahtekarlık 
lar daha kalitesiz, 
başka yörelerin 
zeytinlerini Gemlik 
Zeytini gibi göster
mek amacıyla yapıl 
maktadır. Bu neden 
le tüm zeytin tüketi
cilerinin zeytin alır 
ken dikkat etmeleri 
gereken iki husus 
vardır. Öncelikle 
Gemlik'e ait coğrafi 
işaret bulunan 
hologramh paketler 
ve zeytin ele temas 

ettiğinde eli boyama 
masıdır.
Gemlik esnafı 
kendisinin ve 
ailesinin yemediği 
zeytini asla müşteri 
sine sunmaz.
ATV Haberde 
yayınlanan zeytin 
haberine göre 
zeytin üzerinden 
gıda terörü 
uygulanmaktadır. 
Zeytinde antibiyotik 
ve boya kullanıldığı 
ileri sürülmektedir. 
Bu haber Gemlik 
zeytinine karşı 
bir haksızlıktır.
Gemlik zeytinin 
dünyaca üne 
kavuşması ne
deniyle Gemlik 
zeytini üzerinden 
gıda terörü 
uygulanmaktadır 
şeklinde çıkan 
haber asılsızdır. 
Toptancılarımıza 
sesleniyoruz! . 
Zeytin aldığınız 
firmalarınızı iyi 
seçin seçkin fir
malardan ürünlerini 
zi tedarik edin ucuz 
olan her zeytini 
almayın. Gemlik 
zeytinin üzerinde 
gıda terörü uygulan 
maktadır, bu gıda 
terörüne hep 
birlikte dur diyelim. 
Gemlik zeytininde 
oynanan bu oyunu 
bozalım, Gemlik 
Zeytini'nin dünyaca 
ünlü bir marka 
haline gelmesi 
nedeniyle bu 
konuya duyarsız 
kalmayalım." 
dedi.

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans

SAHİBİNDEN 
SATILIK 
LÜKS " 
DUBLEKS

MANASTIR’DA 
BİR TARÂFI FULL DENİZ MANZARALI 

BİR TARAFI YOLA CEPHELİ 
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE YAKIN 
5 ODA 1 SALON 220 METREKARE 

3 BANYO VE BÜYÜK MUTFAK (ANKASTRELİ) 
ŞÖMİNELİ 

UYGUN FİYATLA SAHİBİNDEN SATILIK 
LÜKS YAPILI MASRAFSIZ DUBLEKS DAİRE

DAİRE O 532 393 92 27
SAHİBİNDEN 
SATILIK 
DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 
2 ODA 1 SALON UYGUN FİYATLA 

SAHİBİNDEN SATILIK 
YAPILI MASRAFSIZ DAİRE 

0 538 322 70 73

KAŞEDE BEKLEMEK YOK
KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE TESLİM EDİLİR

GÜLER AJANS
MATBAACILIK - YAYINCILIK - REKLAMCILIK

İstiklal Caddesi Bora Sokak No:5/A 
Tel : (0.224) 513 96 83 GEMLİKİ
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Çelıici ihracannda patlama oldu!
Otomotiv 
endüstrisinin mal 
grupları bazında en 
fazla ihracat artışı 
yüzde 493 ile çeki 
çilerde görülürken, 
sanayi ürünün dış 
satımında son 8 yılın 
en yüksek seviye
sine ulaşıldı. 
Otomotiv Endüstrisi 
ihracatçıları Birliği 
(OİB) kayıtlarından 
derlediği bilgilere 
göre, otomotiv ana 
ve yan sanayisi, rö
mork ve traktörler 
dahil olmak üzere 
geçen yıl ihracatını 
önceki yıla göre 
yüzde 12 artırarak, 
24 milyar 249 milyon 
990 bin dolara 
çıkardı.
Bunun 15 milyar 302 
milyon 74 bin 
dolarını otomotiv 
ana sanayi dış 
satımı oluştururken, 
önceki yıla göre 
ihracat artışı yüzde 
18 civarında 
gerçekleşti.
Otomotiv sektörü 
ihracatında mal 
grupları bazında en

fazla artış, ana 
sanayi içinde yer 
alan çekicilerde 
gerçekleşti. Geçen 
yıl çekicilerin dış 
satımı, yüzde 493 
artışla 53 milyon 636 
bin dolardan 318 mi
lyon 263 bin dolara 
yükseldi.
4 yılın toplam 
ihracatını geçti 
Çekici ihracatı, son 8 
yılın en yüksek 
rakamına ulaştı. Bu 
mal grubunun dış 
satımı, 2016'dan 
önceki 4 yılın toplam 
ihracatı olan 
yaklaşık 250 milyon 
doların üzerinde 

gerçekleşti. 
Geçen yıl çekici 
ihracatında en 
büyük pay 
Almanya'nın oldu. 
Türkiye'de üretilen 
çekicilerin yaklaşık 
yüzde 27'sini bu ülke 
aldı. Almanya'ya 
ihracat, yüzde 279 
artışla yaklaşık 86 
milyon dolara ulaştı. 
Bu mal grubunun 
ihracatında ikinci 
sırada ise Fransa yer 
aldı. 2015'te hiç ihra
cat yapılamayan bu 
ülkeye geçen yıl 
yaklaşık 70,4 milyon 
dolar ihracat 
gerçekleştirildi.

Almanya ve 
Fransa'yı, 61,5 
milyon dolarla Is
panya, 39 milyon 
dolarla Polonya, 
28,2 milyon dolarla 
da İtalya izledi. 
OİB yetkilileri, 
önceki yıla göre 
yüzde 493'lük 
ihracat artışının 
yakalandığı bu 
mal grubunda dış 
satımın büyük 
bölümünün AB 
ülkelerine yönelik 
yapıldığını be
lirterek, bu grupta 
en fazla ihracat 
yapılan ilk 8 ülkenin 
AB ülkesi oldu 
ğunu söyledi. 
AB pazarındaki 
büyüme tüm ürün 
gruplarında otomo
tiv ihracatına olumlu 
yansıdığını belirten 
yetkililer, "Çeki 
çiler ürün grubunda, 
318 milyon do 
larlık ihracatın, 
300 milyon 
dolarından fazlası 
AB ülkelerine 
yapılmıştır." dedi.

Huşların tercihi 
yine Türkiye omu
Turizmciler erken 
rezervasyonlarda 
Rusya'dan çok ciddi 
bir talep olduğunu 
belirtti.
Profesyonel Otel 
Yöneticileri Derneği 
(POYD) Başkanı 
Hakan Duran, 
yaptığı açıklamada, 
2017 yılı için özel
likle Rusya'dan son 
gelen verilerin çok 
iyi olduğunu ifade 
etti. Rusya'dan 
yapılan erken 
rezervasyonların 
2015'in aynı dönem
inin erken rezervas 
yonlarına göre iki 
kat arttığına dikkati 
çeken Duran, şu 
değerlendirmelerde 
bulundu: "Şu anda 
yapılan erken 
rezervasyonların 
yüzde 50'sinin 
Türkiye olması 
bizim 2017'de 
Rusya'dan 
beklediğimiz 3 
milyon trendinin 

yakalanacağının 
göstergesi. Onun 
için de eğer 
2016'daki gibi 
Avrupa, Doğu 
Avrupa, diğer böl
gelerdeki misafir 
sayısını korursak, 
Rusya'daki ve 
BDT ülkelerindeki 
bu yükselişle 
iyi rakamlara 
ulaşılacağını 
ümit inanıyoruz. 
Beklentimiz de 
bu yolda ilerliyor. 
2015'i yakala 
masak bile 
rakamsal olarak 
yakınlaşaca 
ğımıza inanıyoruz."

"RUSYA'DAN 
ÇOK CİDDİ BİR 
TALEP VAR" 
Duran, Rusya'dan 
çok ciddi bir t 
alep olduğunu 
ancak Avrupa'nın 
henüz o trendi 
gösteremediğini 
bildirdi.

43 tyMik tecrübemiz ile 
hizmetinizdeyiz....

FATURA • 
SEVK İRSALİYESİ • 

TAŞIMA İRSALİYESİ • 
GİDER MAKBUZU • 

TAHSİLAT MAKBUZU • 
DAVETİYE • 

TAKVİM & KİTAP • 
DERGİ & İLAN • 

KARTVİZİT & KAŞE • 
EL İLANI & BROŞÜR • 

CİLT YAPIMI • 
İLAN & REKLAM • 
PLAKET & KUPA •

MADALYA •

İstiklal Cad. Bora Sok. No: 5/A GEMLİK

Tel: 0 224 513 96 83
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Gıda fiyatları itin düğmeye hasıldı!
Sebze - meyve 
fiyatları tarladan 
markete kadar 
katlanıyor, gümrük 
ve Ticaret 
Bakanlığı, bu 
durumun önüne 
geçmek için bir 
dizi Önlemler aldı. 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayylp 
Erdoğan, gıda 
fiyatları için "Tar
lada 1 TL olan do
matesin markette 
7-8 TL’ye satılma 
sının önüne geçin" 
talimatı vermişti. 
Gümrük ve Tica 
ret Bakanlığı da, 
sebze meyve 
fiyatlarındaki 
yükselişi önlemek 
adına üç aşamalı 
plan hazırladı. 
Buna göre, üretici 
örgütlerinin depo
lama, lojistik, 
pazarlama 
altyapıları

güçlendirilecek. 
Teşvikler verilecek, 
işlemlerde KDV ve 
stopaj muafiyeti 
sağlanacak. 
Hazırlanan plana 
Ekonomi Koordi
nasyon Kurulu'nda 
görüşüldükten 
sonra son şekli 
verilmesi 
planlanıyor.
KDV MUAFİYETİ 
Değerlendirme 
lerde bulunan 
Gümrük Bakanı 
Bülent Tüfenkci, 
üretici örgütlerine 
alım ve satım 
işlemlerinde 
KDV ve stopaj 
muafiyeti 
sağlayacaklarını 
söyleyerek 
"Pazarlama, üre
timden tüketime 
uzanan bir zin
cirdir. Bu zincirin 
en zayıf halkası 
üreticilerimiz ve

üretici örgütle 
rimizdir. Yüksek 
girdi maliyetlerine 
katlanarak üre 
timlerini yapan 
üreticilerimiz 
satışa sundukları 
malın fiyatının 
belirlenmesinde 
söz sahibi 
olamamaktadır. 
Piyasanın işleyişi 
tamamen organize 
olmuş toptancı ve 
perakendeci 
sektörün faali 
yetlerine ve 
kararlarına

bağlıdır" dedi. 
PAZARA TEŞVİK 
Bu teşviklerin 
sadece üretici 
örgütlerine değil 
pazarda yer alan 
diğer şirketlere de 
verileceğini 
söyleyen Tüfenkci, 
"Amaç dikim 
aşamasında 
üreticinin elinden 
ürününü alan veya 
vermiş olduğu 
avanslarla çiftçinin 
ürününü ucuza 
alıp piyasaya 
pahalı satan adeta 

karaborsacılık ve 
fırsatçılık yapan
larla mücadele 
etmek" diye 
konuştu.
KOOPERA 
TİFLERİN 
DURUMU
Üretici örgütlerinin 
ürünün pazarlama 
aşamasında üretir” 
çileri yalnız 
bıraktıklarını kayd
eden Tüfenkci, 
"Üretici örgüt
lerinin AB genelin
deki pazar payları 
yüzde 47 iken 

ülkemizde bu oran 
binde 4'dür. 482 
adet üretici örgütü 
belgesi verilmiş 
olan kooperatif ve 
birliğimizin sadece 
54 tanesi işlem 
yapmaktadır.
Tarım ürünleri 
piyasasındaki 
en önemli rak
ibimiz Ispanya'da 
üretici örgütle 
rinin pazar payı 
Süzde 50'lerdedir. 

retici örgüt 
lerinin en etkin 
olduğu ülke ise 
yüzde 95 pazar 
payı ile Hollan 
da'dır" dedi. 
Tüfenkci, üretici 
örgütlerinin 
tasnifleme ve 
ambalajlama 
üniteleri ile 
nakil vasıtaları 
yatırımlarını da 
teşvik ede 
çeklerini söyledi.

Karekodlu çek 1 milyonu aştı
Karekodlu çek 
piyasada yaygın 
olarak kullanıl 
maya başlandı. Şu 
an çek hesabı 
sahiplerinin elinde 
1 milyon 214 bin 
836 adet karekodlu 
çek yaprağı var. 
Çeke olan güvenin 
azalmasının ardın 
dan harekete 
geçen Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, 
Karekodlu Çek 
Uygulamasını

zorunlu hale ge
tirdi. Konuya 
ilişkin açıklama 
larda bulunan 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Bülent 
Tüfenkci, söz 
konusu uygula 
manın vatandaş 
ların mağdur 
olmaması ve 
Türkiye'de ticaretin 
daha güvenilir bir 
ortamda yapılması 
adına hayata 
geçirildiğini ifade 

etti. Uygulamanın 
1 Ocak'tan itibaren 
zorunlu hale geldi 
ğini hatırlatan 
Tüfenkci, bankala 
rın bu tarihten 
sonra tüm müşteri 
lerine çeklerini 
karekodlu şekilde 
verdiklerini belirtti. 
Bankaya çek 
başvurusunda 
bulunanların önce
likle karekodlu çek 
okutma ve bilgi 
paylaşım sistem

ine kaydedilerek 
çek numaralarının 
sisteme tanımlan 
dığına işaret eden 
Tüfenkci, bu 
sayede bu çeklere 
ve keşidecilerine 
ilişkin bilgilerin yer 
aldığı Karekodlu 
Çek Raporlarının 
düzenlenebilir 
hale geldiğini 
kaydetti.

PEK ÇOK VERİYE 
ULAŞILABİLİYOR

Tüfenkci, yeni 
uygulanan sis
temin piyasada 
yaygın şekilde 
kullanılmaya 
başladığını vurgu
layarak, "Uygu
lama hayata 
geçirildikten bu 
yana, karakodlu 
çek kullanan 
hesap sahibi sayısı 
100 bine yaklaştı. 
Şu an çek hesabı 
sahiplerinin elinde 
de 1 milyon 214 

bin 836 adet 
karekodlu çek 
bulunuyor. Bu 
uygulama ile 
çeke itibarını 
yeniden 
kazandırdık." 
değerlendirme 
sinde bulundu. 
Söz konusu uygu
lamayla çeklerin 
karşılıksız çıkma 
riskinin önemli 
oranda 
azaltılabileceğine 
dikkat çekildi.

Gemlik Karfez
GEMLİK'İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5690 
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 Gönleri ve Pazar günleri yayınlanmaz)

VENÜS SİNEMASI
Olanlar oldu: 

11:30-14:00-16:30- 
19:00-21:15...
Kötü çoçuk: 

11:15-13:30-16:00- 
18:30-21:00... 

Vezir parmağı: 
12:00-14:15-16:45-

19:00-21:15
5133321

mailto:korfezofset@hotmail.com
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Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bilim ve 
Teknoloji Merkezi 
tarafından düzen
lenecek olan 
'THY Bilim Şenli 
ği'nde 3 bin kişi 
atölye çalışmasıyla 
rekor denemesi 
gerçekleştirecek 
Türk Hava Yolları 
isim sponsorlu 
ğunda ve BEBKA 
destekleri ile 4-5-6- 
7 Mayıs 2017 tarih
lerinde TÜYAP Fuar 
Merkezi'nde düzen
lenecek olan Bursa 
Bilim Şenliği'nin bu 
yıl ki konsepti ise 
'enerji verimliliği' 
oldu. Geçen yıl 
Türk Hava Yolları 
Bursa Bilim Şenliği 
kapsamında 3 
günde toplam 230' 
bin ziyaretçinin 
katıldığı faaliyetler 
de 72 bin 882 atölye 
çalışması 
gerçekleştirildi. Bu 
yıl ise aynı anda 3 
bin kişinin iştirak 
edeceği atölye 
çalışmasında

dünya rekoru den
emesi yapılacak. 
Elektronik, robotik, 
mekanik, gas- 
tronomi, havacılık, 
uzay, akıl oyunları, 
kimya, biyoloji ve 
fizik uygulama 
larının yer alacağı 
atölye çahşmala 
rındaki rekor dene 
mesi için BTM 
tarafından Guin- 
ness'e müracaat 
edildi. Bu alandaki 
dünya rekoru, 2 bin 
900 kişinin aynı 
anda atölye çalış 
ması yaptığı Avus
tralya'ya ait. 
Geçen yıl 55 
çadırda gerçekleş 
tirilen 97 farklı 
atölye bu yıl 75 

çadırda yapılacak. 
Bursa Bilim şenliği 
ayrıca enerji 
verimliliği teması 
ile düzenlenecek 
olan proje 
yarışmasıyla 102 
bin lira ödül 
dağıtacak. Bilim 
Teknoloji Merkezi 
Genel Koordina 
törü Rıfat Bakan, 
şenliğin bilime 
gönül verenler 
tarafından merakla 
beklendiğini be
lirterek, "Yapmış 
olduğumuz 
faaliyetlerle 
Türkiye'de hem 
bilime hem de 
teknolojiye katkı 
sağlayacak. Bun
dan sonra ise, 

devlet yetkilileriyle 
beraber Türki 
ye'deki kapasiteli 
çocukları destekle
mek istiyoruz. 
Bunların özel 
eğitime alınmasının 
şart olduğunu 
düşünüyorum. 
Bunun en bariz 
örneklerini BTM'nin 
gerçekleştirmiş 
olduğu bilim 
şenliklerinde 
görüyoruz. Çünkü 
oraya gelen pro
jelere baktığımızda 
hepsi birbirinden 
ilginç ve dünya ile 
rekabet edebilecek 
seviyede. Bu 
projelerin ürüne 
dönüşmesi ve 
ihracatımıza des 
tek olması lazım. 
Bütün dünyada 
bunun gibi bir 
çok eğitim alanı 
bulunmaktadır. 
Bu eğitimler ise 
3-5 yaşlarında 
başlıyor. Bunun 
yaygınlaşması 
gerekiyor" 
dedi.

hrttoiteıiirt

Bursa'ya mahsus 
tatlar olan cevizli 
lokum, cantık ve 
tahinli pidenin en 
lezzetlileri Yıldı 
rım'da yapılan 
yarışmayla 
belli oldu.
Yıldırım Belediyesi 
tarafından düzen 
lenen 'Bursa'nın 
Lezzetleri Yemek 
Yarışması'nda en 
iyi cevizli lokum, 
en iyi cantık ve 
en iyi tahinli 
pide düzenlenen 
yarışmayla seçildi. 
Bursa'nın meşhur 
tatlarının yaşatıl 
ması maksadıyla 
düzenlenen yarış 
maya toplam 378 
kişi başvururken, 
ön eleme sonrası 
finalde 145 kişi 

cevizli lokum, 
cantık ve tahinli 
pide kategori
lerinde en iyisi 
olmak için yarıştı. 
Dünyaca ünlü şef 
Ömür Akkor ve 
seçkin jüri 
üyelerinin 
iştirakiyle Barış 
Manço Kültür 
Merkezi'nde 
düzenlenen 
yarışmaya Bur 
sah kadınlar 
ilgi gösterdi. 
En iyi cevizli 
lokumda Melike 
Odabaşı, en iyi 
tahinli pidede 
Fahriye Özkan, 
en iyi cantıkda 
Melahat Akemiş 
1'inci olarak biner 
liralık ödülün 
sahibi oldu

■ V ■___

YİĞİT Tnşaat

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

www.yigitinsaatgemlik.com

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


Kapalı Pazar yerinde cumartesi günü de açılacak Pazar için açılan ihaleler tamamlandı

Gemlik Belediyesi tarafından 24 milyon liraya yaptırılan Kapalı 
Pazar Yeri’nde Sah Pazarı’ndan sonra yapılan ihalede esnafın yer 
kiralaması sonucu Cumartesi günleri de pazar kurulacak.
Gemlik Belediyesi 
Kapalı Pazar Yeri 
Cumartesi Pazarı 
ihaleleri yapıldı. 
Geçtiğimiz hafta 
üç gün boyunca 
devam eden ihaleler 
kapsamında 425 
pazarcı tezgâhının 
tamamına yakını 10 
yıl süreyle sınırlı 
ayni hak tesisi 
yöntemiyle satıldı. 
Haberi sayfa 2’de

Kadri GÜLER
kadri_guler@hotmail.com

Asansör
Paris’te yapılan Eiffel kulesine yapılan 

asansörden sonra, asansörün inşaat sektö 
ründe kullanılması yaygınlaşmaya başladı.

Türklerin asansör ile tanışması Osman 
lı dönemine rastlar.

1892 yılında Pera Palas Oteline Fransız 
Mimar Alexander Valley tarafindan ilk asan 
sör inşa edilir.

Bu asansör günümüzde de çalışmakta 
dır.

1903 yılında yapılan Beykoz’daki Hıdiv 
Kasn’nda asansör kurulur. Yıllar sonra 
1907 yılında gelindiğinde, İzmir'de yaşayan 
Nesim Levi tarafindan Karataş Semtinde bir 
asansör kurulur. Devamı sayfa 4’de

208 toplu konut 
20 milyon 945 bin 
liraya ihale edildi

Gemlik Belediyesi Cihattı Mahallesi 
Toplu Konut Projesi 2. Etap 208 daire 
nin yapım işi ihalesi yapıldı. 16 firmanın 
doküman aldığı ihaleye 2 firma katılarak 
teklif verdi. Haberi sayfa 2’de

Asansörler Belediye kıskacında 

25 asansör 
kullanıma 
kapatıldı

Gemlik Belediyesi 
İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğü 
tarafından ilçemiz 
deki konutlarda 
ve işyerlerindeki 
asansörlerin 
yönetmeliğe 
uygun hale 
getirilmesi için 
yapılan uyarılara 
karşın bunu 
uygulayanların 
asansörlerinin 
kullanımın 
durdurulması ve 
mühürlenmesi 
kararlaştırdı. 
İlçemiz İstiklal 
Caddesi’nde 
bulunan Batum 
İş Merkezi ile 
birlikte kullanılan 
25 adet asansör, 
Albert QA Teknik 
Muayene firması 
tarafından yapılan 
denetimlerde

kullanıma uygun 
bulunmadı.
Bunun üzerine 
Belediye Başkan 
Yardımcısı 
Vedat Büyükgöl- 
cigezli, Zabıta 
Müdürlüğü’ne 
verdiği emir ile 
can ve mal güven 
ligi açısından 
tehlike oluştura 
cağından dolayı 
asansörlerin 
eksikliklerinin 
giderilip yönet 
menliğe uygun 
hale getirilme 
sine kadar kapatıl 
masını istedi.
Bunun üzerine 
İlçe Zabıta 
Müdürlüğü 
ekipleri belirlenen 
25 asansörü 
mühürleyerek 
kullanıma 
kapattı.

Yeni Kimlik 
alacak vaıanıiaslara 

kritikuyan!
E-Nüfus Sendikası Genel Başkanı Ali 
Kart, vatandaşların yeni kimlik isteğinin 
il ve ilçe nüfus müdürlüklerinde aşırı 
yoğunluğa ve izdihama yol açtığını 
bildirdi. Haberi sayfa 7’de

mailto:kadri_guler@hotmail.com


31 Ocak 2017 Salı Gemlik Körfez Sayfa 2

Kapalı Pazar yerinde cumartesi günü de açılacak Pazar için açılan İhaleler tamamlandı...

Salı ve cumanesi giinleri flazar kurulacak
Gemlik Belediyesi tarafından 24 milyon liraya yaptırılan Kapalı Pazar Yeri’nde Salı Pazarı’ndan 
sonra yapılan ihalede esnafın yer kiralaması sonucu Cumartesi günleri de pazar kurulacak.
Gemlik Belediyesi 
Kapalı Pazar Yeri 
Cumartesi Pazarı 
ihaleleri yapıldı. 
Geçtiğimiz hafta üç 
gün boyunca 
devam eden ihaleler 
kapsamında 425 
pazarcı tezgâhının 
tamamına yakını 10 
yıl süreyle sınırlı 
ayni hak tesisi 
yöntemiyle satıldı. 
Sah günleri hizmete 
giren Gemlik 
Belediyesi Kapalı 
Pazar yerine ilgi 
büyük olunca 
Cumartesi pazarı 
için de çalışmalar 
yapılmış ve 
ihale açılmıştı. 
İhale kapsamında 
39 tuhafiye tezgâhın 
dan 14’ü, 16 balıkçı

tezgâhından 14’ü, 
16 kuru bakliyat 
tezgâhından 14’ü, 
21 zeytin, peynir 
ve yumurta 
tezgâhından 19’u, 
158 üretici pazarı 

tezgâhından 14’ü ve 
148 meyve sebze 
tezgâhından 141 ’i 
sahiplerini buldu. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli 

başkanlığında 
toplanan ihale 
komisyonu, 
Kent Konseyi 
Toplantı Salonunda 
yapılan ihalede, 
Cumartesi pazarı 

için pazarcı 
esnaflarından 
teklifleri aldı. 
Belediye Başkan 
Yardımcısı Vedat 
Büyükgölcigezli, 
tüm tezgâhların 
satışı gerçekleşene 
kadar ihale başvuru 
sürecinin de devam 
edeceğini açıkladı.

CADDE VE 
SOKAKLARDA 
PAZAR 
KURULMAYACAK 
24 milyon liraya mal 
olan Gemlik Beledi 
yesi Kapalı Pazar 
yeri ihalelerinin 
ardından, yönet
melik gereği cadde 
ve sokaklarda 
açılan Salı Pazarı 
kapanacak.

Kapalı Pazar yerinde 
Salı günü İçin yer 
alamayan esnaflar 
Cumartesi günü için 
yapılacak olan İhale 
ye girebilecekler. 
Son ihaleden 
sonra satılamayan 
yerler için pazarlık 
usulü ihale kalan 
yerler bitesiye kadar 
yer satışı 
devam edecek. 
Kapalı Pazar 
yerinde Salı ve 
cumartesi gün
lerinden yer 
alamayan pazarcı 
esnafı kalırsa, 
talepleri halinde 
bu pazarcılara 
Perşembe 
pazarından ücretsiz 
yer verileceği 
açıklandı.

208 iııılu iınm 20 milyon 8W hin llraııa iftalt eailıll
Gemlik Belediyesi 
Cihatlı Mahallesi 
Toplu Konut Projesi 
2. Etap 208 dairenin 
yapım işi ihalesi 
yapıldı.
16 firmanın dokü
man aldığı ihaleye 
2 firma katılarak 
teklif verdi.
İhalede Akdemir 
İnşaat Sanayi Limitet 
Şirketi 20 Milyon 945 
bin lira, Dikici Sanayi 
Ticaret Anonim 
Şirketi de 22 Milyon 
152 bin lira teklif 
sundu.
Temizlik İşleri Müdü 
rü Ahmet Dedetürk, 
Mali Hizmetler 
Müdürü Emine Aksel 
Tümer, İnşaat Mühen 
dişi Bekir Şahingöz, 
inşaat Teknikeri 
Yakup Bulut ve 
Makine Teknikeri 
Muhammet Baki’den 
oluşan ihale korniş 
yonu, kamuya açık 
ihalede teklifleri 
basın mensupları ve 
firma yetkilileri 
önünde açtılar.
İhale Komisyonu

Başkanı Temizlik 
İşleri Müdürü Ahmet 
Dedetürk, evrakların 
kısa sürede incele 
nerek, sonucun 
kamuoyuna bildiri 
leceğini söyledi. 
Gemlik Belediye
sinin Cihatlı Ma
hallesinde yapacağı 
970 konutluk pro
jenin ilk etap 158 
konut 8 dükkânlı 
bölümünün temeli 
en kısa zamanda 
atılacak.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 5’şer 
katlı, asansör ve 

kaloriferli modern 
konutların, sosyal 
donatı alanları, 
ticaret merkezi, okul, 
cami, bisiklet yolu ve 
spor kompleksleriyle 
destekleneceğini 
vurgulayarak, 
“Gemliklileri 
uygun şartlarda ev 
sahibi yapacağız. 
İlk etap inşaat çalış 
malarının temelini en 
kısa süre içinde ata 
cağız” dedi.
“İnsanlar Şehirleri, 
şehirler de insanları 
inşa eder” diye 
konuşan Belediye

Başkanı Refik 
Yılmaz, Gemlik’in 
kültürüne uygun, 
komşuluk ilişkilerini 
de güçlendirilecek 
yeni Gemlik’in 
temellerini atacak 
duruma geldiklerini 
vurgula dı. 
Gemlik’te toplu 
konut için Belediye 
ye 17 bin kişinin 
başvurduğunu 
hatırlatan Refik 
Yılmaz, Gemlik 
Belediyesi’nin 
hazırladığı 970 
konutluk proje ile ilk 
etabı tamamlayacak 

larını söyledi. 
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
Mehmet Müezzin 
oğlu ve Orman 
Bakam Veysel 
Eroğlu ile yeni 
yerleşim yerleri 
konusunda görüşme 
lerin devam ettiğine 
dikkat çeken 
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, “Bu 
görüşmelerin sonu
cunda toplu konut 
yapacak alanları 
tespit edeceğiz.
Yeni Gemlik deprem 
riskinden uzak 
alanlarda inşa 
edilecek. Geleceğin 
Gemlik’i adına 
çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu 
projemize Bakanları 
mız Sayın Mehmet 
Müezzinoğlu ve Vey- 
sel Eroğlu’da destek 
veriyor.” dedi.
Belediye Başkanı 
Refik Yılmaz, 
Gemlik’in ve Gem
liklilerin en iyisini 
hak ettiğini belirte 
rek, “Onları uygun 

şartlarda ev sahibi 
yapmayı 
hedefliyoruz.
Zeminin uygun 
olmasına rağmen, 
10-12 katlı binalar 
yerine 5’er katlı 
binaları uygun 
gördük.
Türkiye’ye örnek 
olacak bir proje 
yaptık. Yeni yerle 
şim bölgesi olarak 
Cihatlı Mahallesinde 
bu projeyi uygula
maya koyuyoruz. 
Etaplar halinde 
iki yıl içinde 970 
konutluk proje 
tamamlanacak.
Sağlık Ocağı, 
İlkokul, Ortaokul, 
Cami ve Spor tesis
lerini de Gemlik 
Belediyesi yapacak. 
İlçemize şimdiden 
hayırlı uğurlu 
olsun” 
diye konuştu.
970 Konutluk 
Projenin üçüncü 
etap yapım işi 
ihalesi ise 1 
Şubat 2017 günü 
yapılacak
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Uyuşturucu tacirine sok baskın!
Bursa'da üzerinde 
uyuşturucu İle 
yakalanan şahsın 
İfadelerinden yola 
çıkan ekipler, zehir 
tacirini evinde 
yakaladı.
Bursa Emniyet 
Müdürlüğü Uyuşturu 
cu ile Mücadele 
Şube Müdürlüğü 
ekiplerinin,zehir 
tacirlerine yönelik

çalışmaları aralıksız 
sürüyor. Ekiplerin 
dün gece şüphe 
üzerine durdukları 
K.G. (34) isimli 
şahsın yapılan üst 
arama sında 0,45 
gram metamfetamin 
maddesi ele geçi 
rlldi. K.G.'nin sen
tetik uyuşturucu 
maddesi ni, B.A. (34) 
isimli şahıstan

aldığnı söylemesi 
üzerine ise operas 
yon başladı. B.A.'nın

Osmanga zi ilçesin
deki evine baskın 
düzenleyen ekipler,

evde yapılan ara
mada, 35,70 gram 
esrar, 5 gram kanna 
bionid, 25,90 gram 
metamfetamin mad
desi ile hassas terazi 
ve pompalı tüfek ele 
geçirildi. Baskın 
sırasında evde bulu
nan A.B. (22) isimli 
kadının üzerinden 
ise 0,43 gram 
metamfetamin mad

desi bulundu. 
Gözaltına alınan K.G. 
ve B.A isimli iki 
şahıs, "Kullanmak 
maksadıyla uyuştu 
rucu madde bulun
durmak ve satın 
almak" suçundan 
yasal işlem yapıldı. 
B.A. ise "Uyuşturucu 
madde ticareti yap
mak" suçundan 
adliyeye sevk edildi.

Bursa'da güzaltmdalû 8 akademisyen uwı
Bursa merkezli 
6 İlde düzenlenen 
FETÛ operasyonu 
kapsamında 
gözaltına alınan 
Uludağ Üniverslte- 
si'nde görevli 8 
akademisyen adli 
yeye sevk edildi. 
Bursa'daki 
FETÖ/PDY 
soruşturmaları

hız kesmeden 
devam ediyor. 
Geçtiğimiz 
hafta,Uludağ Üniver- 
sitesi'nde görevli 11 
öğretim görevlisin
den 8 şüpheli, 
Kaçakçılık ve Orga 
nize Suçlarla Mü
cadele Şube 
Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Bursa,

Ankara, İsparta, ve Manisa'daki
Konya, İstanbul adreslerine düzenle

nen eşzamanlı 
operasyonlarda 
gözaltına alındı. 
Soruşturma kapsa 
mında şüphelilerin 
örgütün kriptolu 
haberleşme progra 
mı 'ByLock' kullan 
dıkları ve terör örgü 
tü liderinin verdiği 
talimata uyarak Bank 
Asya'a para

yatırdıkları 
belirlendi.
Emniyetteki sorgu 
lamalarının ardından 
C.K., D.H., E.G., I.Y., 
M.A., I.H.K., M.A. ve 
Ş.K., terör örgütüne 
üye olmak, örgüte fi- 
nansal destek 
sağlamak suçlama 
larıyla bu sabah 
adliyeye sevk edildi,

Ziyaretine geldigi annesiyle birlikte karbonmcnoksitten zBhirlenıli
BURSA'nın İnegöl 
llçesi'nde oturan 83 
yaşındaki Muazzez 
Bahadır, İstanbul'
dan kendisini zi
yarete gelen 57 
yaşındaki Muzaffer 
Bahadır ile kömür 
sobasından sızan 
karbon monoksit 
gazından zehirlendi. 
İnegöl Devlet Has- 
tanesi'ne kaldırılan

anne ile oğlun 
sağlık durumu 
ciddiyetini koruyor. 
İstanbul Esenler'de 
oturan Muzaffer 
Bahadır, kısa süre 
önce İnegöl'de 
akrabaları ile 
birlikte oturan 
annesi Muazzez 
Bahadır'ı ziyarete 
□eldi. Anne ve oğlu, 
İnegöl'ün Orhaniye

Mahallesi Tür ker 
Sokak'taki 2 katlı 
ahşap binanın 1'inci

katında dün gece 
sobayı yakarak 
uykuya daldı.

Sabah anne ile 
oğlunun 
uyanmadığını fark 
eden üst kattaki akra 
baları aşağı indik
lerinde onları 
hare ketsiz halde 
buldular. Sobadan 
sızan karbon 
monoksit gazından 
zehirlenen Muzaffer 
ve Muazzez 
Bahadır haber

verilmesi üzerine 
gelen 112 Acil 
Servis ambulansıyla 
İnegöl Devlet 
Hastanesi'ne 
kaldırıldı.
Burada yapılan 
müdahale ardından 
durumları ciddi 
olan anne oğul 
Bursa Osmangazi 
Aritmi Hastanesi'ne 
sevk edildi.

2 bin 500 polisle huzur operasyonu
BURSA'da 2 bin 500 
polisin katılımıyla 
gerçekleştirilen 
huzur operas 
yonunda 107 kişi 
gözaltına alındı. 
Emniyet Genel 
Müdürlüğü 
tarafından, bu akşam 
Türkiye'nin 81 
genelinde eş zamanlı 
olarak yapılan 
Huzur Türkiye - 
2 adı verilen asayiş 
uygulaması, Bur
sa'da 2 bin 500 
polisin katılımıyla

gerçekleşti. Asayiş, 
Terörle Mücadele, 
Kaçakçılık ve Organ
ize Suçlarla Mü
cadele, Trafik Şube 
Müdürlüğü ekip
lerinin merkez Os
mangazi, Yıldırım ve 
Nilüfer ilçelerinde 
yaptığı uygulamada 
kahvehane, restoran, 
bar ve pavyon gibi 
umuma açık yerler 
denetlendi, 23 
noktada trafik 
uygulaması yapıldı. 
Uygulamada 4810 kişinin UYAP 

sorgulaması
yapılırken, aranan ilgili birimlere teslim
107 kişi yakalanarak edildi.

Kontrollerde 2 
pompalı tüfek, 4 
ruhsatsız tabanca, 
39 av tüfeği fişeği, 1 
kurusıkı tabanca ele 
geçirildi. Ayrıca 2 
uyuşturucu hap, 70 
gram esrar, 120 
gram metamfetamin 
ve 2 çalıntı motosik
let bulundu.
Yapılan trafik 
uygulamasında ise 
45 araç hakkında 
toplam 26 bin 
444 TL cezai işlem 
uygulandı
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Asansör...
İzmir'de asansör adlı bir semt kuruldu.
Semte kurulan asansör, semte adını verdi.
Türkiye de asansör imalatı 1980’lerde artmaya 

başladı. Çünkü inşaat sektörü büyük devinim 
kazanmıştı.

Gemlik’te de inşatçılık 1980Tı yıllarda birden 
patladı.

Önüne gelen müteahhit oldu.
Çünkü, Gemlik’in ileri gelenleri tarım ve turizm 

kenti olma yerine sanayi kenti olmasını istediler.
Bu da göçleri getirdi.
Göç konut demekti.
Bir yandan ova yağmalandı, kaçak konutlar 

yapıldı, öte yandan Azot Sanayi yanındaki zeytin
likler kesildi, ortaya İslam Köy adlı bir yerleşim 
yeri yapıldı.

Ova ve kentin doğu yakası kaçak yapılarla dol 
du.

En büyük yağma AKP döneminde yapıldı.
Serbest bölge civarı kerestecilerle, nakliyeciler 

/e. sanayi kuruluşlarıyla doldu.
İmar planları hala tamamlanmadı.
Doğu bölgesindeki kaçak yapılan plan içine 

alınarak tapuları dağıtıldı.
Çarpık kentleşmeye hep siyasiler ve yerel yö

neticiler çanak tuttu.
Gelelim asansöre.
1980’ü yıllarda eskiyi yık, üzerine 5 katlı, sahil 

bandında 7 katlı beton yapılar dikilme modası 
başladı.

Deniz dolduruldu, kıyı kenar çizgisi denize 
götürüldü.

Kimsenin bu sıralarda üst katlara çıkmak için 
asansör kurmak diye bir derdi olmadı.

Daha sonraki yıllarda çıkarılan yönetmeliklerle 
asansörler zorunlu hale getirildi.

Ama, Gemlik’te olduğu gibi ‘Atı alan Üsküdar’ı 
geçti.

Deniz kumuyla yapılan binalardan büyük paralar 
kazandılar. Ama hiçbirine hayretmedi.

1980 ve 9O’lı yıllarda yapı sektöründe çok para 
kazananlardan bugün geriye birkaçı kaldı.

Yaptıkları çürük yapılar bugün birer birer yıkılı 
yor.
Bu yapıların hiçbirine asansör konmadı.
İmar Bakanlığının aklına yüksek binalara asan 

sör koyma fikri geç geldi.
Bu kez çürük binalara, çürük ve ucuz asansörler 

yapıldı.
SuTekû ou asansörler sorun oiau.
Bakanlık son olarak yaptığı değişiklik ile eski 

sorunlu asansörler ile ilgili yönetmelik değişikliği 
yaptı.

Artık asansörler Yapı Denetim Firmaları gibi 
yetkili firmalarca kontrol ediliyor.

Eskileri ve hatalı olanların yenilenmesi isteniyor.
Gemlik’te yapılan denetimlerde 25 binada asan

sörler uyanlara karşın haktalı çıkınca belediye 
tarafından mühürlenerek kullanıma kapatıldı.

Bozuk asansörler ev sahiplerini çileden 
çıkarıyor.

Hastalar, yaşlılar, çocuklar, üst katlara asansör
ler bozuk olduğunda çıkamıyor.

Hatta bu yüzden evlerini satanlar bile var. 
Asansörlerin güvenli olması zorunlu.
Hepimiz genel asansörlerle inip, çıkıyoruz. 

Belediyenin bu iş üzerinde sıkı takipçi olması 
hayırlara vesile olacaktır diyorum.

Ya ra lı b aykus tedaui ed ildi
Bir vatandaş 
tarafından yaralı 
halde bulunarak 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri 
Müdürlüğüne geti 
rilen Peçeli Baykuş, 
tedavi edildi. 
Oldukça nadir rast
lanan bir tür olan 
Peçeli Baykuş’a 
ön bakımı yapan 
ekipler, tedavi 
amacıyla Orman ve 
Su II. Bölge Bursa 
Şube Müdürlüğü 
yaban hayatı ko
ruma veterinerlerine 
teslim ettiler. 
Sokaktaki her tür 
hayvan adına titiz bir 
çalışma yürüttük
lerini ifade eden 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdürü 
Sabri Emre, Peçeli 
Bay kuş’un da tedavi 

edildikten sonra 
doğal yaşama 
bırakıldığını söyledi. 
Gemlik Belediyesi 
Sağlık İşleri Müdür 
lüğü çalışmaları 
hakkında da bilgiler 
veren Sabri Emre, 
Soğuk kış gün
lerinde sokakta 
yaşayan canlılara 
periyodik olarak 
yiyecek ve 
mama dağıtımı

yaptıklarını söyledi. 
Vatandaşlarımızdan 
gelen ihbarlara 
5199 sayılı Hayvan 
lan Koruma Kanunu 
çerçevesinde müda
hale ettiklerini, 
zaman zaman da 
yaban canlıları için 
onları koruma 
anlamında yardımcı 
olarak ilgili kürüm 
olan Orman ve Su 
2. Bölge Bursa

Şubesi'ne gön
derdiklerini ifade 
eden Sabri Emre, 
Bundan sonra da 
titiz çalışmalarını 
devam ettirecek
lerini kaydetti. 
Emre, her zaman 
çözüme dönük, 
insanlara ve 
hayvanlara faydalı 
faaliyetlerinin 
süreceğini sözlerine 
ekledi.

WmiMiMMlWilllli
ilçemiz Merkez 
Solaksubaşı Camii 
müezzini Sabri 
Aslan, cuma günü 
hutbesinden 
sonra atamasının 
Yalova merkez 
Camiine çıkması 
üzerine 
cemaate veda etti. 
1987 yılında Küçük 
Kumla Köyü 
Camiinde imamlık 
yapan Sabri Aslan, 
1988 yılında Gemlik 
Karsak Camiinde 
müezzin olarak 
atandı.

Daha sonra Merkez 
Solaksubaşı 
Camiinde göreve 
başlayan Aslan, 
14 yıl görevini 
sürdürdü.

İlçemizin sevilen 
müezzini geçtiğimiz 
hafta cuma 
namazında hutbe
den sonra cami ce
maatiyle vedala

şarak atamasının 
Yalova Merkez 
Camii müezzinliğine 
çıktığını belirterek, 
herkesle 
helalleşti.

Hami lı ı teftolı'n ı i ü m ı
“Bayrak Ana” adıyla tanınan 
Gemlikli şair ve yazar Şadiye 
Bingöl, Gelibolu’ya gidiyor. 
18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma 
Günü öncesinde Gelibolu’ya giderek, 
57. Alay Komutanlığına en büyük 
bayrağı teslim edeceğini söyleyen 
Şadiye Bingöl, 1970 yılında Vatan 
Millet adlı kitabının çıkması nede 
niyle kendisine Vatan ve Millet olarak 
hitap edildiğini, daha sonra ise 
Bayrak Ana adının Gemlik’te 
konulduğunu söyledi.
Bayrak Ana, 40 yılı aşkın süredir 
Türkiye’nin çeşitli yerleride bayrak 
alıp, teslim ettiğini söyledi. Bayrak 
Ana, “Ben görevimi yapmaya gidiyo
rum. içiniz rahat olsun’’ dedi.
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6EMUKSP0R: 68 MSTLlMt SP.KL: 57
Gemlikspor Yıldız 
Erkekler Basketbol 
Takımı sahasında 
oynadığı güçlü rakibi 
Fastline Sporu çok 
zevkli ve çekişmeli 
geçen bir maç so
nunda 68 - 57 yendi. 
Her iki takım 
oyuncularının da 
büyük efor sarfettiği 
müsabakada ilk 
periyot Gemlikspor 
un 13-10 üstünlüğü 
ile tamamlandı. 
İkinci periyotta da 
mücadele üst sevi 
yedeydi ve ilk yarıyı 
Gemlikspor 31-28 
önde tamamladı, 
üçüncü periyotta 
mücadele hiç hız 
kesmedi ve başa baş 
geçen bu periyotu 
da temsilcimiz 48-43 
önde tamamladı.

Final periyotun da 
mücadele üst se
viyelerdeydi. Sayı 
bulmakta zorlanan 
ve oyunu sertleşti 
ren rakip oyuncular 
hakem tarafından 
diskalifiye edildi. 
Maçın son otuz 
saniyesine 63-57 
önde giren takımımız 
oldu. Bu dakikada 
Kaan Sönmez'e 
yapılan sert faul 
sonrası dört atışı da 
sayıya çeviren Kaan 
durumu 67-57 yaptı. 
Sert faul sonrası 
çıkan tartışmada 
dört oyuncu diskali
fiye olurken maçı da 
Gemlikspor 68-57 
kazandı. Maç kadro 
su, Kaan SÖNMEZ, 
Enes ŞEN, U.Eray 
SÜMER, Kaptan

Umut TOKGÖZ, 
Baran Efe SIRALAÇ, 
Aytaç KISALAR, 
Çetin AKIN, Abidin 
ÇAVDAR, izzet 
KURT, Galip YAVUZ, 
V.Barış TAŞKESER, 
Batuhan ÇİGAN. 
Takım sorumlusu 
İbrahim TOKGÖZ 
"Gurubumuzda lider 
olan bir takıma karşı 
böylesine güzel bir 

oyun sergileyerek 
galibiyet alan oyun 
cularımı kutluyorum. 
Maçtaki heyecan hiç 
düşmediği gibi son 
dakikalarında rakibin 
sert oyununa karşı 
direnen ve tahrik 
edici davranışlarına 
uymayan oyuncula 
rım büyük olgunluk 
sergilediler. Rakip 
takımdan dört oyun

cunun ihraç edilmesi 
oyunun ne denli sert 
oynandığının göster
gesidir. İlçemizi, bas
ketbolde Yıldızlar, 
Gençler ve Bölgesel 
ligde olmak üzere 
üç takım ile başarılı 
olarak temsil etmek
teyiz. Özellikle bas
ketbol şubesi olarak 
büyük maddi sıkıntı 
lar içerisinde olma 
miza rağmen, kamu 
oyununda gördüğü 
gibi üst düzeyde 
başanlara imza 
atmaktayız. Her defa 
sında dile getirdiği 
miz maddi sıkıntıları 
miza destek 
bulamadığımız tak
tirde, ilçemizi başarı 
ile temsil ettiğimiz 
Erkekler Bölgesel 
Ligde mücadele 

eden takımımızı 
kapatmak zorunda 
kalacağımızı kamu 
oyuna üzülerek be
lirtmek istiyorum. 
Bu konuda ilçemiz 
yönetici ve yetkili 
terinden daha 
duyarlı davranma 
tarım ümit ediyorum. 
Üç takım da 60 
sporcu ile mü
cadelemize devam 
ediyoruz. Bu 
gençlere ve daha 
nicelerine kötü 
alışkanlıklardan 
uzak durmaları 
konusunda, spor 
imkanı sağlayarak 
yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Bu 
konuda hassas 
duygular ile destek 
beklediğimizi belirt
mek isterim” dedi.

Gemlik Basketbol’dan 116 sayı
Yalova 9O.yıl spor 
salonun da Yalova 
spor ile Gemlik 
Basketbol ara 
sında oynanan 
müsabakayı 
Gemlik ekibi Yalova 
sporu 67-116 
yenerek grup 
liderliğini 
garantiledi.
Yalova’da Voleybol 
müsabakasından 
dolayımaç 19:15 
başladı.
Maçın ilk 
dakikalarında 
Gemlik skor

üstünlüğüne 
eline alınca maça 
24-2 skor üstünlüğü 
ile başladı ilerleyen 
dakikalarda Yalova 
ekibi bulduğu 
sayılar ile farkı 
kapatamayınca ilk 
çeyreği 16-35 yenik 
kapattı. 2 periyot 
Gemlik ekibi genç 
oyuncular üzerine 
kurulu ilk beş ile 
mücadele ederek 
periyotu 19:16 önde 
tamamlayarak devre 
arasına 34 -51 galip 
tamamladı.

Maçın 3 çeyreğinde 
Gemlik ekibi 21 sayı 
üretince son çeyreğe 
55 -92 üstün girdi.

Gemlik oyundaki 
üstünlüğü son 
periyotta koruyunca 
maçı 67-116

kazanmasını 
bildi.
Gemlik basketbol 
aldığı galibiyet

ile son hafta 
girilirken liderliğini 
garantiledi.
Son Hafta 
Gemlik İlçe 
spor salonunda 
Orhangazi ile 
yapacağı 
müsabaka 
sonrasında 
grup lideri olarak 
2.grupda gelecek 
rakiplerine 
gözdağı verdi.
1 Periyot 16-35
2 Periyot 19-16
3 Periyot 20-41
4 Periyot 12-24

Facebook sayfamız: Gemlik Körfez - Güler Ajans KAŞCD4 AffllflMK YOK
SAHİBİNDEN 
SATIUK 
LÜKS İ 
DUBLEKS

MANASTIR’DA 
BİR TARAFI FULL DENİZ MANZARALI 

BİR TARAFI YOLA CEPHELİ 
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNE YAKIN 
5 ODA 1 SALON 220 METREKARE 

3 BANYO VE BÜYÜK MUTFAK (ANKASTRELİ) 
ŞÖMİNELİ 

UYGUN FİYATLA SAHİBİNDEN SATILIK 
LÜKS YAPILI MASRAFSIZ DUBLEKS DAİRE

DAİRE o 532 393 92 27
SAHİBİNDEN 
SATILIK 
DAİRE

MANASTIR’DA DENİZ MANZARALI 
2 ODA 1 SALON UYGUN FİYATLA 

SAHİBİNDEN SATILIK 
YAPILI MASRAFSIZ DAİRE

O 538 322 70 73

KALİTELİ KAŞELER 
UYGUN FİYATLARLA 

GÜN İÇİNDE 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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Nilüfer Caz Tatili başla ılı
Nilüfer Belediyesi, 
geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da 
BursalIları cazın 
büyülü dünyası ile 
buluşturuyor. 
"Caz hâlâ ve her 
şeye rağmen iyi bir 
şey" sloganıyla 
bu yıl İkincisi 
gerçekleştirilen 
Uluslararası Nilüfer 
Caz Tatili, düzenle
nen kokteylle 
başladı. Bursa 
Akademik Odalar 
Birliği'nde (BAOB) 
gerçekleştirilen 
açılış kokteyline 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, Nilüfer 
Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Bukle 
Erman ile çok sayıda 
caz tutkunu katıldı. 
Kokteylde DJ Murat 
Meriç "Türkiye'den 
Caz Manzaraları" 
isimli performansıyla 
konukları caz 
dünyasında keyifli 
bir yolculuğa çıkardı. 
"Sanat iyileştirir" 
Uluslararası Nilüfer

Caz Tatili'nin 
açılışında konuşan 
Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa 
Bozbey, "Biz, 
Nilüfer'de önemli bir 
şeyin öncülüğünü 
yapıyoruz. 
Gündemin geren, 
yoran, üzen tüm 
olumsuzluklarını 
sanatla iyileştirmek 
gibi önemli bir 
görevi üstleniyoruz. 
Yurttaşlarımıza 
diyoruz ki, sanat iyi 
bir şeydir. Sergileri, 
tiyatroları gezin, 
korkmadan, 
endişelenmeden 
sinemaya gidin ve 
mutlaka müzik din
leyin" dedi. 
Müziğin, sığınılacak 
en güvenli liman ve 
halkı birleştiren 
güçlü bir tutkal 
olduğunu kaydeden 
Başkan Bozbey, 
"Ve şimdi, 'Sanat 
iyileştirir' diye 
rek, tüm kenti, 
Uluslararası Ni 
lüfer Caz Tatili'yle 
buluşturuyoruz. Caz

Tatili'nde bu yıl, yine, 
caz müziğinin güçlü 
seslerini konuk 
ediyoruz. Dört hafta 
boyunca, dünyadan 
ve ülkemizden 
bu alanda çok 
önemli isimleri 
ağırlayacağız. 
Müziğin farklı renk
leri, bu kez caz 
öznesiyle, Nilüfer'de 
bir araya gelecek.
Farklılıkların oluştur 
duğu o muhteşem 
ahengi, bir arada 
olabilmenin o müthiş 
hazzını hep birlikte 
yaşayacağız. Bu 
kadar ayrıştın İmaya 
çalışılırken, bir 
diğerine öteki 
gözlüğüyle bakmaya 

başlayan bu 
topluma, müzikten 
başka İyi gelen ne 
olabilir? Edip Can- 
sever'ln şiirindeki 
dizeleri ne kadar 
doğru. 'Anlaşırdı üç 
beş kişi aynı 
konuda. Sessizce 
anlaşırdı bir 'do' 
fazla, üç 'mi* eksik 
ne fark ederdi?' 
Dünyaya biraz da bu 
gözle bakarak, bizi 
düşürmeye 
çalıştıkları duruma, 
ortama ve kaosa 
'hayır* diyelim. Her 
birimiz doğrunun, 
sevginin, barışın 
etrafında birleşelim" 
şeklinde konuştu.

İlk konser Avishai 
Cohen Trlo'dan

Uluslararası Nilüfer 
Caz Tatili'nin ilk kon
serinde, yüzyılın en 
etkileyici 100 basçısı 
arasında gösterilen 
kontrbas sanatçısı 
Avishai Cohen 
sanatseverlerle 
buluştu. Ortadoğu, 
Doğu Avrupa ve 
Afro-Amerlkan 
müzik ezgilerini 
kendine özgü 
tarzıyla birleştiren 
Avishai Cohen Trio, 
salonu tıklım tıklım 
dolduran caz 
tutkunlarına harika 
bir gece yaşattı. 
İzleyenler, zaman 
zaman danslarıyla 
Avishai Cohen Tri- 
o'ya eşlik etti. 
Performansıyla 
izleyenleri coşturan 
Avishai Cohen Trio, 
konserin sonunda 
ayakta alkışlandı. 
18 Şubat tarihine 
kadar Türkiye'den ve 
dünyadan usta İsim
leri sanatseverlerle 

buluşturacak olan 
Uluslararası Nilüfer 
Caz Tatili'nin 
programı şöyle: 
29 Ocak Pazar saat 
20.30'da Özdemir 
Erdoğan / BAOB 
03 Şubat Cuma saat 
20.30'da Kemenjazz / 
BAOB
04 Şubat Cumartesi 
saat 20.30'da Erik 
Truffaz Quartet / 
BAOB
08 Şubat Çarşamba 
saat 20.30'da Bilal 
Karaman- Manouche 
Alaturca / Nâzım Hik
met Kültürevi 
09 Şubat Perşembe 
saat 20.30'da Şirin 
Soysal Quintet/ 
Nâzım Hikmet 
Kültürevi
12 Şubat Pazar saat 
20.30'da Ara Dinkjian 
Quartet / Nâzım Hik
met Kültürevi
14 Şubat Salı saat 
20.30'da Ayhan 
Sicimoğlu Latin Ali 
Stars / Bursa Suare 
18 Şubat Cumartesi 
saat 20.30'da Electro 
Deluxe /BAOB
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Yeni kimlik alacalı vatandaşlara kritik man!
E-Nüfus Sendikası 
Genel Başkanı Ali 
Kart, vatandaşların 
yeni kimlik 
isteğinin il ve ilçe 
nüfus müdürlük
lerinde aşırı 
yoğunluğa ve 
izdihama yol 
açtığını bildirdi. 
Kart, "öncelikle in
ternet üzerinden 
ekimi i krandevu. nvi 
.gov.tr ya da 199 
numaralı hattan 
randevu alarak 
yanlarında 1 adet 
biyometrik fotoğraf 
İle nüfus müdür
lüklerine gelmeleri 
hem yoğunluğa 
kalmadan 
kimliklerini 
almalannı hem de 
bizim daha hızlı 
ve sağlıklı hizmet 
vermemizi 
sağlayacaktır" 
diye konuştu. 
Kart, yaptığı yazılı 

açıklamada, 2 
Ocak'tan İtibaren 
tüm Türkiye'de 
dağıtımına geçilen 
çipli kimliklere 
başvuru taleplerini 
karşılamak için 
nüfus personel
lerinin özveriyle ve 
var güçleriyle 
çalıştığını belirtti. 
Yeni kimlikleri 
alma isteğinin şu 
anda nüfus müdür
lüklerin de aşırı 
yoğunluğa sebep 
olduğunu ifade 
eden Kart, şunları 
kaydetti: "Bu 
süreç yaşanırken 
vatandaşımızın 
yıllardır beklediği, 
özellikleri itibarıyla 
ilerleyen yıllarda 
hastane, tapu, 
noter ve kamu ve 
diğer kuruluşlar da 
işlem yaparken 
hayatın birçok 
alanında kolaylık

sağlayacak, 
hizmete ulaşma 
mızı, güvenliği 
arttıracak seçim 
sırasında mükerrer 
kayıtların önüne 
geçecek, zamanla 
kullanım alanı 
yayılıp 
geliştirilecek bu 
yeni kimlikleri 
alma heyecanı, il 
ve ilçe nüfus 
müdürlüklerinde 
aşırı yoğunluğa 
ve izdihama yol 
açtı.

1 PERSONELE 20 
BİN VATANDAŞ 
DÜŞÜYOR

Türkiye genelinde 
11 bin 511 nüfus 
personeli kadrosu
nun var olduğunu 
ve bunun 8 bin 
559'unun dolu, 2 
bin 952 kişilik 
kadronun da boş 
olduğunu söyleyen 
Kart, "Yüzde 25 
kadro boşluğu 
nedeniyle bazı 
ilçelerde 1 perso 
nele neredeyse 20 

bin vatandaşımız 
düşüyor. Bu ise 
hem hizmet kalite 
eksikliğine hem de 
vatandaş 
memnuniyetsizliği 
ne sebep olmakta. 
Eksiklere rağmen 
vatandaşlarımızın 
bu güzel hizmetin 
ulaşmasını 
sağlamak adına 
elimizden gelenin 
daha fazlasını ya
parak çalışıyoruz." 
ifadelerini kullandı.

RANDEVUSUZ

VATANDAŞ İZDİ
HAMA NEDEN 
OLUYOR

Vatandaşlardan 
bu yoğunluğu 
atlatmada 
kendilerine 
yardımcı olmalarını 
isteyen Kart, 
"Öncelikle 
internet üzerinden 
ekimlikrande 
vu.nvi.gov.tr 
ya da 199 
numaralı hattan 
randevu alarak 
yanlarında 1 adet 
biyometrik fotoğraf 
ile nüfus müdür
lüklerine gelmeleri 
hem yoğunluğa 
kalmadan kimlik
lerini almalarını 
hem de bizim 
daha hızlı ve 
sağlıklı hizmet 
vermemizi 
sağlayacaktır." 
diye konuştu.

Ev sahipleri dikkat! 10 bin lira cezası «ar
Günlük ev kirala 
yanlar hakkında 
bildirim yapmayan
lara 10 bin TL 
ceza verilecek.
Avcılar Kaymakamı 
Hulusi Doğan, 
yapılan son düzen
lemelerle hukuka 
aykırı günlük ev ve 
daire kiralamalara 
karşı etkili dene
timler yapılacağını 
söyledi.
Kaymakam Doğan, 
kısa süre önce 
yayımlanarak 

yürürlüğe giren 
678 sayılı Kanun 
Hükmündeki 
Kararname ile 
günü birlik ev ve 
daire kiralamaların 
yasaklandığını 
hatırlattı.
Makamında Avcılar 
Emniyet Müdürü 
Hakan Bolat’ın 
yanı sıra Avcılar 
Belediyesi Zabıta 
Müdürü Gaffar 
Aslan ve Vergi 
Denetim Müdürü 
Çelil Eskici, ile 

toplantı yapan 
Kaymakam Doğan, 
şöyle dedi: 
"678 sayılı KHK 
kapsamında, 
günübirlik ev ki
ralayanlara da 
kimlik bildirimi 
zorunlu hale geti 
rildi. Buna göre, 
1774 sayılı Kimlik 
Bildirme Kanunu'- 
nun 2'nci mad
desinin 1'inci 
fıkrasına, 'bekar 
odaları' ibaresin
den sonra gelmek 

üzere 'Günübirlik 
kiralanan evler' 
ibaresi eklendi. 
Bu düzenleme ile 
özel veya resmi 
her türlü kon
aklama tesisleri, 
tüm kayıtlarını bil
gisayarda günü 
gününe tutmak, 
genel kolluk kuv 
vetlerinin bilgisa
yar terminallerine 
bağlanarak mevcut 
bilgi, belge ve 
kayıtları genel kol
luk kuvvetlerine

anlık olarak bildir 
mek zorunda.
Genel kolluk kuv 
vetlerinin terminal
lerine bağlanma 
yanlara mülki idare 
amirlerince 10 bin 
lira, anlık veri gön
dermeyen veya 
gerçeğe aykırı 
kayıt tutanlara 5 
bin lira idari para 
cezası verilecek. 
Bu fiillerin tekrarı 
halinde işletme 
ruhsatları iptal 
edilecek. Ayrıca bu 

maddeye göre 
verilen idari para 
cezaları, tebliğin 
den itibaren bir ay 
içinde ödenecek. 
Bu tesisler, genel 
kolluk kuvvet
lerinin terminalle 
rine bağlanmak 
için gerekli işlem 
leri 2 ay içinde 
tamamlayacaklardı 
r. Oluşturduğumuz 
komisyon bu 
kanun uygulan 
masını ve deneti
mini sağlayacak."

BEBEKLİ TELEFONLAR RESMİ BAİRELER

itfaiye 
Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Jandarma K. 
Polia Karakolu 
Gar. Kom.

110
155
156

513 10 55
513 18 79
513 12 06

Telefon Arıza 
UEDAŞ ARJZA 
UEDAŞ İşletme 
Statyum 
O rm. Böl. Şef. 
Milli Eğt Md.

121
186

513 45 03
514 00 95
513 12 86
513 11 74

KAYMAKAMLIK Halk Kütüphane 
Askerlik Şb. 
Karayolları 
Uman Baş.
Mal Müd.
Nüfus Md.

513 13 53
513 10 57
513 13 08
513 11 33
513 10 95
513 37 42

Kaymakamlık 
C.Savcılığı 
C.Savcı Yrd. 
Emniyet Müd.

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

ULAŞIM özel İd Md
Tapu Slcl. Müd.

513 15 07
Pamukkale • 12 OO 28 513 14 14
DENİZ UÇAĞI
Pegaaua Alimle Seyahat
METRO
Aydın Turizm 
80 zar Turizm
KanberoQIu-Eaaday
Anrtur
Kamil Koç

8-13 88 13

313 12 12
•13 20 77
•12 1O 72

•12 Ol 83

MUftÜlUK 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 66HASTANELER

Devlet Hastanesi 
Sahil Dev. Heat.

517 34 00
513 23 29 RELEBİYE

Mer.Sağ.Ocağı 
Tom okay Tomografi 
Acıbadem

513 10 08
513 05 29
280 44 44

Santral 
Başkanlık

513 45 21-23
51345 20

TAKSİLER BUSKİ 514 57 96
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

İtfaiye
Muhasebe Md.
Yazı İşi. Md. 
Su Arıza

513 23 25 
51345 21-182 
513 45 21-111

Yalnız 185

DEHİZ OTOBÜSİr

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

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

__________ BTBBÜS__________

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 48
Yeni Llkitgaz 513 65 00
BP Gaz 514 59 81
Bütünler Llkitgaz 513 80 00
Akçagaz 514 88 70
Totalgaz___________ 514 17 00
Akcan Patrol sıa 10 79
MAR-PET 013 30 33
Tuncay Otogaz S13 16 40

Gemlik KErfez
GEMLİK’İN İLK GÜNLÜK SİYASİ GAZETESİ

YEREL SÜRELİ YAYIN 

YIL : 43 SAYI: 5691 
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)

lİlSlIfflllH
VENÜS SİNEMASI

Olanlar oldu: 
11:30-14:00-16:30- 

19:00-21:15...#
Kötü çoçuk: 

11:15-13:30-16:00- 
18:30-21:00...

Vezirparmağı: 
12:00-14:15-16:45- 

19:00-21:15
5133321

vu.nvi.gov.tr
mailto:korfezofset@hotmail.com
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Gemlik’ieSifrirli Orman’neşesi BUSMEKleamaiBrlütteııııriles^ııııelliğe
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nun ‘Si
hirli Orman’ adlı 
gölge oyunu, Gem
lik’te seyircisiyle 
buluştu.
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu’nun ‘Si
hirli Orman’ adlı 
gölge oyunu, 
Gemlik’te seyir
cisiyle buluştu. 
Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu 
sanatçılarından 
Tayfun Özeren’in 
yazdığı ve oynattığı 
‘Sihirli Orman’ 
adlı gölge oyunu, 
Gemlik Belediyesi 
tarafından düzenle
nen programda 
izleyicisiyle buluştu. 
Çocuklar kadar 
ailelerinin de ilgiyle 
izlediği oyun, 
eğlenceli anlara 
imzasını attı.
Oyunun ardından 
çocuklar, Özeren’e, 
çiçek vererek 
teşekkür etti. 
Oyunun konusu

Hacivat, ormanda 
yaşayan bir dev 
tarafından yakalanır 
ve bir kazanda tut
sak edilir. Karagöz 
arkadaşını kurtar
mak için ormana 
gider ama ormana 
girdiği andan 
itibaren yanlış anla

malar yüzünden 
ormanda yaşayan 
diğer canlılara zarar 
verir. Sonunda 
Hacivat’ı kurtarır 
ancak bu kez kazana 
kendi düşer. Kurtul
mak için tek çaresi 
orman canlılarından 
yardım istemektir.

BUSMEK’te verilen 
uygulamalı girişim 
cilik eğitimine 
katılan kursiyerler iş 
hayatına adım at
maya devam ediyor. 
Eğitimler sonrası 
Makine ve Danış 
manlık şirketi ile 
girişimci olma fırsatı 
yakalayan Cem 
Demirbaş, eğitimle 
rin iş hayatında çok 
faydasını gördüğü 
nü söylüyor. 
Elektrik mezunu 
olmasına rağmen 
hayvancılık sek
törüne olan ilgisin
den dolayı bu yönde 
ilerleyen ve çırak 
olarak başladığı sek
törde 15 yıl çalışan 
Cem Demirbaş, 
yeterli tecrübe 
kazandıktan sonra 
kendi şirketini kur
maya ve bir işveren 
olmaya karar verdi 
ğini ve BUSMEK’te 
kursa başladığını 
söyledi.
“Hayvancılık sek
töründe piyasaya 
daha farklı neler 
sunabiliriz diye

düşündük ve sek
törün makine tarafın 
da süt sağma maki 
neleri ve ekipman 
lan alanında şirketi 
mlzi kurduk” diyen 
Demirbaş, NİLTIM’de 
kurduğu İş yerinde, 
İşveren olmanın 
hem çok güzel hem 
de çok zor bir duygu 
olduğunu söyledi. 
Demirbaş, “Biz, süt 
sağma makineleri, 
çiftlik ekipmanları, 
hayvancılıkla ilgili 
mekanik, otomatik 
bütün sistemleri 
yapıyoruz. Ufak 
mobil makineler 
tamamen kendi üre- 
timimizdir. Büyük 
sistemler kurarken 
de hem kendimizin 
hem de distribü 

törlüğünü yaptığımız 
markanın makine 
lerlni kuruyoruz ve 
pazarlıyoruz.
Bunun dışında 
danışmanlık 
bölümümüz var, 
devletin verdiği 
dünya bankasının 
desteklediği hibeler 
ve projeler var ve 
bunlarla ilgili evrak 
süreçlerini tak
ibinden bina teslim
ine kadar 
ilgileniyoruz” diy
erek, çalışmalarını 
anlattı. BUSMEK 
girişimcilik kursu
nun kendisine 
kattıklarını ise 
“Ticaretin benim 
düşündüğüm 
gibi olmadığını 
öğrendim.”dedi.
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